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Kiderült, mi határozza meg a különféle teák 

ízét 

MTI 2017.05.02. origo.hu 

A teacserje (Camellia sinensis) genomját szekvenálták kínai kutatók, 

tanulmányuk magyarázatot ad arra, mi határozza meg a különféle 

teák ízét. 

A kamélia a teafélék családjának egy nemzetsége, több mint 100 fajt 
sorolnak ide, de a legnépszerűbb teafajtákat, köztük a feketetea, a zöldtea, 

a Oolong-tea, a fehértea és a csáj mind a Camellia sinensis cserje levelei 

adják.Sok különböző íz létezik, de rejtély, hogy mi határozza meg őket, mi 
a tea ízeinek genetikai alapja"- mondta a Hszinhua kínai hírügynökségnek 

Lizhi Gao, a Kunmingi Botanikai Intézet növény genetikusa, a Molecular 

Plant című folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzője. 

Meglepő felfedezés 

Gaónak és kutatócsoportjának több mint öt évbe telt, hogy a tea genomját 

szekvenálják, azaz meghatározzák a DNS-molekula bázissorrendjét. A 
teacserje genomja jóval több, 3,02 milliárd bázispárt tartalmaz, mint a 

kutatók feltételezték. Ez több mint négyszerese a kávé genomjának 

méreténél és jóval több, mint a legtöbb szekvenált növényfajban lévő 

bázispár. 

Gao becslései szerint a tea genomjának több mint felét az úgynevezett 

ugráló gének teszik ki, amelyek a genomon belüli helyzetváltoztatásához 
szükséges enzimeket kódolják. Ez eredményezi a tea genom méretének 

"drámai kiterjedését", amely valószínűleg elősegítette, hogy a növény a 

különböző éghajlatokhoz és környezeti stresszekhez adaptálódjon 
Ázsiában, Európában, Afrikában, Amerikában és Óceániában - magyarázta 

a kutató. 

Forrás: Flickr / lichtempfindlich 

Minek köszönhető a tea íze? 

Korábbi tanulmányok azt sugallták, hogy a tea íze nagy részt a koffeinnek, 

a teanin aminosavnak és a flavonoidoknak, köztük a keserű katechinnek 
köszönhető. Gao kutatócsoportja kimutatta, hogy a teacserje levelei 

nemcsak nagy mennyiségű katechint, koffeint és más flavonoidokat 

tartalmaznak, de több olyan többszörös génkópia is van bennük, amelyek 
előállítják a koffeint és a flavonoidokat. Ugyanakkor nem találtak jelentős 

különbséget a teacserje teanin és a kamélia nemzetségbe tartozó - 

teakészítésre alkalmatlan - más fajok teanin tartalma között. 

"Ez magyarázza, hogy egyes jól ismert, gyönyörű virágú kaméliák levelei 

és a hagyományos olajkamélia levelei miért nem használhatók teakészítésre, 

mivel ezekben jelentősen kevesebb katechin és koffein termelődik.Más 
szavakkal a koffein és a legtöbb flavonoid kifejeződési szintjei és nem a 
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teanin előállításban részt vevő gének határozzák meg azt, alkalmas-e az 

adott kamélia faj teakészítésre"- tette hozzá a kutató. 

A teacserje genomjának szekvenálása segíteni fogja a teatermelőket új, 

jóval szélesebb ízvilágú fajok kifejlesztésében és segíteni fog a tea orvosi 

felhasználásában is - közölte a kínai kutató. 

Sokáig nem ehetünk még Frankenburgert 

otthon 

PESTHY GÁBOR 2017.05.02. origo.hu 

A laboratóriumi izomszövet-, azaz hústenyésztéssel már nagyjából egy 

évtizede kísérleteznek. Holland kutatók 2013-ban mutatták be az első, 

őssejtekből tenyésztett hússzálakból készült húspogácsát, a 

Frankenburgert. Azóta nagy a csend, és nem véletlenül. Úgy tűnik, túl 

optimisták voltak a műhús tömeges előállításával kapcsolatos 

elképzelések. 

Vladimir Mironov amerikai biológus több mint egy évtizede vázolta 

elképzelését arról, hogy az állatokból azok károsítása nélkül lehetne 
kivenni izomsejteket, majd ezeket megfelelő környezetben és táptalajon 

szaporítva olyan izomszövetet létrehozni, mint a gazdaállatban, csak még 

gyorsabban. Szerinte ez akár otthoni készülékekkel is megvalósítható lehet. 

Mironov kiszállt 

Az elgondolás a hagyományos húsipar három problémájára is megoldást 

kínál:megvédi az állatokat az embertelen tartási körülményektől és a 
levágástól, csökkenti a nagy állatállomány okozta környezeti károsítást és 

egészségesebb húst és jobb táplálékbiztonságot nyújt az embereknek.A 

gyakorlati megvalósítás azonban akadályokba ütközik. 

 

A Maastrichti egyetem által közreadott képen lombikban növesztett hús 

látható. Ilyen húsból készült hamburgert szolgáltak fel önkénteseknek 

Londonban 2013. augusztus 5-én Forrás: AFP/Maastrichti Egyetem 

Mironov elmondta, hogy a látomása nem változott meg, de egyelőre fel 

kellett függesztenie ez irányú kutatásait. Laboratóriuma 2011-ben 

megszűnt a Dél-Karolinai Egyetemen, jelenleg egy 3D-s bionyomtató 

társaságnál foglalkozik szervek nyomtatásával Oroszországban. 

„Talán egyszer visszatérek a témához" – írta egy emailben. „Az in vitro 

(laboratóriumi) hústermelés elkerülhetetlen jövő az emberiség számára." 

A hollandok a nagyüzemi hústenyésztésben hisznek 

Noha Mark Post, a holland Maastrichti Egyetem fiziológusa osztja Mironov 

optimizmusát az in vitro előállított húsban rejlő lehetőséggel kapcsolatban, 

kijelenti, hogy a jövő nem az otthoni eszközökben rejlik. 
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Frankenburger sütése a londoni kóstolón Forrás: Via YouTube 

„Őszintén szólva ezt nem látom túl pragmatikus megoldásnak" – mondta 

Post. Szerinte a jövő a gyárszerű üzemekben rejlik. 

Hosszú az út a Frankenburgertől a tömegtermelésig 

Post 2013-ban mutatta be Londonban ez első laboratóriumban előállított 

„hamburgert". A háromezer apró húsfoszlányból készített húspogácsát 

nevezték Frankenburgernek. A professzor az eljárás során őssejteket 
szaporított, amelyek ekkor leginkább alulkészült tojásra emlékeztető 

szövetet képeztek. Majd ezt a trutyit egyfajta testedzéssel tette a leginkább 

garnélahúshoz hasonlatos állagú képletté. A húsnak nemcsak az állaga 
hagyott kivánnivalót maga után, hanem az ára is:325 000 dollárba került 

egy húspogácsa. 

A nagyobb termelési volumen lejjebb szorítaná az árakat. „Az eljárás 

lényegében rendelkezésre áll" – mondta Post, „de nem akkora léptékben, 

ami a tömegfogyasztáshoz szükséges." 

 

Mark Post (jobbra) a laboratóriumában dolgozik a műhús létrehozásán

 Forrás: AFP/Ho 

Post optimista forgatókönyve szerint – amit jelentősen befolyásolhat a 

termelési infrastruktúra létrehozása és a szabályozások jóváhagyása – 4-5 
éven belül a polcra kerülhet a 10 dollárért sejttenyésztéssel előállított 

hamburger. 

„Iszonyú mértékben fel kell skálázni a termelést, ha fel akarjuk kelteni a 

világ nagy üzlethálózatainak az érdeklődését" – tette hozzá Post. 

Halottnak tetteti magát, ha nincs kedve a 

szexhez 

ORIGO 2017.05.02.  

A nőstény szitakötők halottnak tettetik magukat, ha nem kívánják a 

szexet – derült ki egy új kutatásból. 
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Elég különleges módon igyekszik a nőstény szitakötő elkerülni azt, hogy 

egy nem kívánt udvarló magáévá tegye: amennyiben egy ellenszenves hím 
tűnik fel a közelben, halottnak tetteti magát, majd megvárja, míg a 

kikosarazott fél továbbrepül. Amint a „veszély" elmúlik, a nőstény egyed 

ismét „feltámad" – derül ki az Ecology című szakfolyóiratban megjelent 

publikációból. 

Sikeres stratégia 

2015-ben Rassim Khelifa, a Zürichi Egyetem evolúcióbiológusa az 
Alpokban a fatörzsvadász acsa (Aeshna juncea) petéit gyűjtötte. Azt akarta 

kideríteni, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a fajra, így a petékből 

kikelő lárvákat a tudós különböző hőmérsékleti viszonyoknak tette ki a 

laboratóriumában - olvasható a Live Science oldalán. 

Gyűjtés közben a kutatónak lehetősége nyílt arra is, hogy a nőstény 

szitakötők viselkedését tanulmányozza, így jutott a meglepő felfedezésre. 

A nőstények alapvetően kétféle stratégiát követnek, ha el akarják kerülni a 

nem kívánt figyelmet. Először olyan petelerakó helyet választanak, amelyet 

dús növényzet borít, remélve, hogy sikeresen el tudnak rejtőzni.Ha ez nem 
sikerül, jön a „B" terv, azaz úgy tesznek, mintha elpusztultak volna.Khelifa 

szerint a megfigyelt 35 nőstény közül 27 követte az utóbbi taktikát, közülük 

21 pedig át is tudta verni a hímet. Az is kiderült, hogy a tetszhalált 
preferálók 71 százaléka inkább sűrű növényzettel borított területet választ 

az „álharakirihez". 

A hímek mozgás és szín alapján tudják érzékelni a nőstényeket. Ha a 

nőstény mozdulatlanul fekszik a növényekkel sűrűn benőtt földön, 

gyakorlatilag láthatatlan marad a hím számára. Azok a példányok, amik 

inkább az elrepüléssel próbálkoztak, mind kudarcot vallottak, és nem tudtak 

elmenekülni a hímek elől. 

 

Egy szitakötő (illusztráció) Forrás: Wikimedia Commons 

Megvan az oka, hogy nem akar egymás után többször párosodni 

A fatörzsvadász acsánál megfigyelt stratégiát más szitakötőfaj is 

alkalmazza. Hogy miért, annak megvan az oka: a többszöri párosodás nem 

kifizetődő a nőstény számára. A hím ugyanis a nőstény összes petesejtjét 
megtermékenyíti, így az utána következő hím csak akkor járhat sikerrel, ha 

„kiszívja" elődje összes hímivarsejtjét a nőstény szaporítószervéből. Ez a 

folyamat sérüléseket okozhat, így nem csoda, ha a nőstény meg akarja úszni 

az egymás utáni aktusokat. 

Egéraggyal és vizelettel a fehér fogakért 

RÁTI JÓZSEF 2017.05.08. index.hu 

A fogmosás ma az alapvető higiénia elengedhetetlen része. A boltokban 
halomban állnak a különböző típusú és árkategóriájú fogkefék: van gyerek, 

http://www.livescience.com/58906-female-dragonflies-fake-death-to-avoid-harassment.html
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felnőtt, hagyományos, elektromos, nyelvtisztító, minden, ami csak fog-

szájnak ingere. Fogkrémekből még nagyobb a választék, hisz vehetünk 
mentásat, zsályásat, különböző gyümölcsös és egyéb ízesítésűt, de még 

kifejezetten érzékeny fogakra gyártottat is. Ez azonban nem volt mindig így: 

a legősibb ismert fogkrém fájdalmat és ínyvérzést okozott, de ez még 

semmi azokhoz képest, amiket a rómaiak használtak. 

A szájápolási alap az ókorban bizonyos növények és szemcsés anyagok 

rágása volt, fadarabokat például már a babilóniaiak is rágtak 
időszámításunk előtt 3500 évvel. A dörzsölő hatásuk eltávolította az 

ételmaradékokat, a nedvük pedig esetenként gyógyító hatást fejtett ki: ilyen 

volt például a muzulmánok által használt arakfából készült rágható fogkefe, 

a miswak is, ami antibiotikus hatású tannint tartalmazott. 

 

Miswak Fotó: Mohammad Hani Badareen / Wikimedia Commons 

A kultúrák fejlődésével az emberek aztán elkezdtek fogkrémszerű 
anyagokat létrehozni. A legelső ismert fogkrémrecept az egyiptomiaktól 

származik, amit görög nyelven írtak a negyedik században. Ez egy drachma 

(nagyjából három gramm) sót, két drachma mentát, 20 szem borsot és egy 

drachma szárított íriszvirágot tartalmazó keveréket a tökéletes és fehér 

fogak porának nevezték. 

Egy osztrák fogorvos ki is próbálta a port, ami nyállal keveredve tényleg 

valamilyen fogkrémszerű masszát eredményezett. A csípős keverék 
fájdalmat és ínyvérzést okozott, utána viszont friss és tiszta lett tőle a száj. 

Ez elsősorban az íriszvirágnak volt betudható, mivel rendkívül hatékony a 

fogíny betegségei ellen, tehát a maga nevében egy tényleg fejlett és hatásos 

formula volt. 

Ezzel szemben az ősi rómaiak például a vizeletben hittek. Az elméletüknek 

egyébként volt alapja, ugyanis a pisiben ammónia van, ami fertőtlenítő 
hatású, bár ezzel együtt sem ajánlatos vele gargarizálni, friss lehelete pedig 

aligha lesz tőle az embernek. Ahogy a zúzott egér- vagy nyúlagyból készült, 

nyúlfejet és szamárfogat tartalmazó fogkrémet sem ajánlatos kipróbálni. 

Tudja-e, miért hisszük, hogy agyunknak csak a 

tíz százalékát használjuk? 

ORIGO 2017.05.07.  

Hallott már az agyműködés tízszázalékos mítoszáról? E mítosz szerint 

agyunknak csupán 10%-át használjuk ki, a többi pedig elképesztő 

dolgokra lehetne képes, ha valaki végre rájönne, hogyan aknázhatók 

ki a bennünk rejlő lehetőségek. Megdöbbentő, hogy ez a tévképzet 

mennyire népszerű, sok felmérés szerint a válaszadók többsége hisz 

benne, sőt, számos hollywoodi kasszasiker alapgondolataként is 

megjelent már. Vajon honnan eredhet ez a népszerű, ám téves 

elképzelés? 

Az agy mítosza és Albert Einstein 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2Fworldnews%2Feurope%2Faustria%2F1419375%2FThe-ancient-Egyptian-recipe-for-toothpaste.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2Fworldnews%2Feurope%2Faustria%2F1419375%2FThe-ancient-Egyptian-recipe-for-toothpaste.html
http://ipfactly.com/ancient-romans-used-urine-as-toothpaste/
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Christian Jarrett az „Az agy nagy mítoszai” című könyvében megpróbálja 

a forrásáig visszavezetni ezt az elképzelést (több másik mellett). Az elmélet 
egyik potenciális terjesztője nem más, mint a világhírű elméleti fizikus, 

Albert Einstein volt. Az ő személyéhez kapcsolják azt a megállapítást – 

állítólag egyszer ezt mondta –, hogy az emberek többsége az 

agykapacitásának csak a 10 százalékát használja. 

 

Csak legenda, hogy Albert Einsteintől a világhírű elméleti fizikustól 

származna az agy tízszázalékos kihasználtságára vonatkozó megjegyzés

 Forrás: Wikimedia Commons 

A zseniális tudós valószínűleg még akkor sem értette volna ezt szó szerint, 

ha valóban tőle származna ez a megállapítás, de úgy tűnik, hogy egyáltalán 
nem is tett ilyen kijelentést. A mítosz egy másik lehetséges forrása egy 

anatómiai tény. Az emberi agyszövet felét a gliasejtek teszik ki. A 

gliasejteknek nem tulajdonítottak az idegsejtek táplálásán és támasztásán 
kívül más komolyabb szerepet, tehát azt feltételezték, hogy az idegi 

tevékenységbe nincs beleszólásuk. 

 

Az emberi agy Forrás: Wallpaperfolder.com 

Noha a tápláló-támasztó funkció sem elhanyagolható, azóta kiderült, hogy 
a gilasejtek az idegsejtek kommunikációját is többféleképpen képesek 

befolyásolni.  

Az epilepszia gyógyításától a lusta agy teóriájáig 

A következő lehetséges ok a kanadai idegtudós, Wilder Penfield híres 

kutatásainak félreértelmezése.  

Penfield az epilepszia kezelésére fejlesztett ki egy módszert, melynek 

lényege a rohamokat kiváltó agyterület, az ún. epileptikus fókusz 

eltávolítása. Mivel az agyban magában nincsenek fájdalomérzékelő 

receptorok, elég helyi érzéstelenítéssel felnyitni a koponyát. Egy elektróda 
segítségével pontról pontra stimulálják az agyvelőt, amíg meg nem találják 

az epileptikus fókuszt. A beavatkozás közben a beteg éber, és így el tudja 

mondani az orvosnak, milyen érzést vált ki az ingerlés. 
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Wilder Penfield kanadai neurológus Forrás: Mo Costandi 

Ezzel a módszerrel, amellett, hogy számos epilepsziás beteg tüneteit 

szüntette meg, feltérképezte az érző és motoros agykérgi területeket.  

Az érző kéreg egy ponton való stimulációja a tapintás, simítás érzését 

váltotta ki a test egy adott pontján, míg a motoros kéreg stimulációja izmok 
összehúzódását okozta. A pontról pontra történő alapos vizsgálódás révén 

kiderült, hogy az érző és motoros kéreg egy adott területe egy adott 

bőrfelülethez vagy izomhoz rendelt, vagyis stimulációja mindig ezen a 

bőrfelületen vált ki érzést, vagy mindig ezt az izmot húzza össze. 

Mégsem inaktívak a „csendes” agyterületek 

Ezek a kérgi területek azonban az egész agykéregnek csak egy kis részét 

foglalják el. Vannak még más olyan agyi területek is, amik stimulációja 

képi vagy hang alapú érzetet kelt, illetve ezeknél összetettebb szubjektív 

élmények is kiválthatók (akár emlékek felidézése), mégis az agykéreg nagy 

területeinek stimulációja összességében nem okoz ilyen élményeket.  

 

Forrás: AFP  

Ezekre „csendes” területekre utaltak a kutatók, amiből egyesek talán azt a 

téves következtetést vonták le, hogy nem is használjuk őket.  

Manapság az idegtudósok azt gondolják, hogy ezek a területek a 
legmagasabb rendű funkciókat látják el, mint például a tervezést, a 

döntéshozatalt vagy a térbeli orientációt. 

A mítosz eredete bizonytalan, téves jellege azonban biztos 

A mítosz eredete tehát ismeretlen, az azonban biztos, hogy téves. A 

legegyszerűbb elméleti ellenvetés a legmeggyőzőbb: a szervezet 

energiafelhasználásának ötödéért felelős az agy, márpedig hatalmas 
pazarlás lenne ezt egy olyan szervre fordítani, aminek nagy részét nem is 

használjuk. Számos kísérleti eredmény és gyakorlati tapasztalat is a 

népszerű mítosz ellen szól.  
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Az élő organizmusok legmagasabb rendű szerve, az emberi agy még 

számos felfedeznivalót rejt Forrás: MTI/Ujvári Sándor 

A modern képalkotó eljárások kimutatták, hogy az agy egésze 

folyamatosan aktív, még alvás közben sincs benne teljes „csend”. Másrészt 

az agyban a nagyon apró sérülések is súlyos funkcióvesztéshez vezethetnek. 
Szóval a telepatikus kommunikáció vagy a tárgyak gondolatokkal való 

mozgatása nem reális cél, viszont az agy bámulatos rugalmassága által 

biztosított tanulási képességünk akár ezeknél hasznosabb dolgokra is 

képessé tehet bármelyikünket.  

(Reichardt Richárd összeállítása)  

Rövid hírek, érdekességek 

Emberi vizelet felhasználásával készítenek sört 

MTI 2017.05.06. origo.hu 

Az Észak-Európa legnagyobb zenei fesztiválján összegyűjtött 50 ezer 

liter emberi vizelet felhasználásával állít elő az újrahasznosítás 

netovábbjának tekinthető terméket egy dániai sörfőzde. 

A Pisner nevű sör - elnevezésének minden sugalmazása ellenére - nem 

tartalmaz semmiféle emberi anyagcsereterméket, pusztán arról van szó, 
hogy állati trágya vagy műtrágya helyett a roskildei fesztiválon begyűjtött 

vizelettel feljavított földeken állítják elő a termék gyártásához szükséges 

malátaárpát - hangsúlyozta Henrik Vang, a Norrebro Bryghus sörgyár 

vezérigazgatója. 

Az ötletgazda Dán Mezőgazdasági és Élelmezési Tanács szerint újdonság, 

hogy ilyen nagyüzemi méretekben használjanak trágyázásra emberi 

vizeletet. 

 

Forrás: AFP/Patrick Seeger 

A gyártó azt bizonygatja, hogy a sör ízén egyáltalán nem lehet majd érezni, 

hogy vizelet újrahasznosításával termelt sörárpából készült. A sörfőzde 

adatai szerint a fesztiválon összegyűlt 50 ezer liternyi vizelet 60 ezer palack 

Pisner sör előállításához elegendő. 
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Sörrel fűtenek egy épülő lakónegyedben 

ORIGO 2017.05.06.  

A sörgyártás melléktermékeként keletkező hulladékhővel fűtik egy 

épülő lakónegyed lakásait és üzlethelyiségeit az ausztriai Grazban, 

valószínűleg Európa első ilyen jellegű projektjében. 

A Brau Union sörgyár, a Kelag távhőcég és a C&P ingatlanfejlesztő fogott 
össze az újszerű hőhasznosításra, amelyben egy hőcserélő segítségével 

juttatják el a közelben épülő lakónegyed fűtésrendszerébe a sörfőzde 

negyven, naponta 4000 liter sört előállító erjesztőtartályában keletkező 

fölösleges hőt. 

Mire 2023-ra teljesen felépül a stílusosan Brauquartiernak nevezett lakó- és 

üzleti negyed, 800-1000 lakás, iroda- és üzlethelyiség, összesen mintegy 
2000 ember fűtését oldhatják meg az erjesztési folyamat során keletkező, 

évi 3,8 millió kilowattórányi hővel. 

 

Forrás: Picture-Alliance/AFP/Frank May 

Technikailag megoldható, hogy nyáron a sörfőzdében keletkező, de fűtésre 

akkor nem használható hőt eladják valamilyen más felhasználónak - 

közölték a szakemberek a projekt pénteki bemutatóján. 

A Kelag Wärme GmbH 1,5 millió eurót fordít a "sörhőenergia" 

hasznosítására. 

Hangyákkal dezodoroznak egyes madarak 

TÓTH BALÁZS 2017.05.04. index.hu 

Madaraknál és más állatoknál is megfigyelték azt a különleges viselkedést, 

hogy rovarokkal – leginkább hangyákkal – dörzsölik be a testüket, ahogy 

mi használjuk az aloe verás krémet és más kenceficéket. 

Egyes fajok szétnyomják a hangyákat a csőrükben, és úgy terítik szét a 

nedveit a testükön, mások porfürdőzésre hasonító mozdulatokat tesznek a 

hangyabolyokban. 

Ez egyfajta természetgyógyászati praktikának számíthat az állatoknál. 

A rovarok ugyanis rovar-, gomba- baktérium- és atkaölő vegyületeket 
tartalmaznak, ilyen például a hangyasav is. Több mint kétszáz madárfajról 

lehet tudni, hogy hangyával dezodorozzák magukat, és ugyanezt a 

viselkedést mókusoknál és más állatokfajoknák is megfigyelték.  

A tudósok azt is megfigyelték, hogy a hangyázás csak akkor történik meg, 

amikor a hangyáknak teli van a savtartójuk. Amikor kísérletekben 

eltávolították a savat a hangyákból, a madarak nem foglalkoztak velük.  

http://www.birdsnways.com/wisdom/ww35e.htm
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Hangyákkal "dezodoráló" fekete drongó (Dicrurus macrocercus) 

Persze az is felmerült a kutatókban, hogy nem feltétlenül gyógyászati céllal 

használják a hangyákat, hanem bizonyos esetekben azért is, hogy a 

kellemetlen hangyasav eltávolításával fogyaszthatóbbá tegyék őket. 
Bőrnyugtató fürdőolajként is működhet a hangyasav, amit főleg tavasszal 

és nyáron használnak a madarak, amikor levedlik a tollaikat, és újakat 

növesztenek. 

Miért nem eszünk vadon nőtt banánt? 

TÓTH BALÁZS 2017.05.06. index.hu 

Idehaza gyakran előfordul, hogy az erdőt járva valamilyen ehető bogyót 

találunk, és azt nyomban be is tömjük. A banán természetes élőhelyén nem 

lenne ilyen jó a helyzet, alighanem undorodnánk a vadon nőtt gyümölcstől. 

Egyetlen oka van annak, hogy a banán ízletes és könnyen fogyasztható: 

az ember ilyenné alakította át több száz év alatt. 

Annyira emberi termék a banán, hogy az érése sem természetes, hanem 

mérnöki munka. Etilénnel segítik a folyamatot, hogy édes gyümölcsök 

kerüljenek a boltokba.    

 

Vadon termő banán Fotó: DeusXFlorida / flickr 

Több mint ezer ismert típusa közül a Cavendish nevű banán hódította meg 

az egész világot. Erre egy brit felfedező talált rá egy dél-kínai kertben. Ma 
ez adja a banánexport 99 százalékát, és csak néhány régióban fogyasztanak 

másfajta, keményebb húsú főzőbanánokat. 

Kétféle ehető banánfajt ismerünk, a Musa acuminatát és a Musa balbisianát. 
Ez a homogenitás az utóbbi években nagy gondot okozott a termesztőknek, 

mivel három gombafaj igen közel állt ahhoz, hogy egy évtizeden 

belül elpusztítsa a növényt. 

Mégsem tudunk a vadon élő banánfajokhoz fordulni segítségért, genetikai 

tuningért, mert azzal sok kellemetlen tulajdonság is előkerülne. A 

gyümölcsükből igen furcsa turmix készülne, ugyanis tele vannak magokkal, 

és elég nehezen fogyaszthatók. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F08%2F17%2Ffelterkepeztek_a_banant_veszelyezteto_gomba_genetikai_kodjat%2F
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Tele van maggal Fotó: VitaminGreen / flickr 

A sárkányok miatt lyukasak a hongkongi 

felhőkarcolók 

HANULA ZSOLT 2017.05.03. index.hu 

A világ összes városa közül Hongkongban van messze a legtöbb 

felhőkarcoló: ha a hivatalos definíciót vesszük (legalább 150 méter), akkor 

314 darab, ha a 100 méternél magasabb házakat, akkor több mint 2700. 
Nemcsak a mennyiségük miatt érdekesek ezek, hanem mert számos 

közülük egészen furán néz ki: úgy középtájon egy-egy hatalmas, négy-öt 

emeletnyi lyuk tátong rajtuk. A magyarázat a különleges építészeti 

megoldásra meghökkentő: a lyuk azért kell, hogy átférjenek rajta a 

sárkányok. 

Kínában nagy hagyománya van a feng shui „tudományának”, ami 
nagyjából arról szól, hogy hogyan helyezzük el a térben a dolgokat, hogy 

az ne zavarja a misztikus energia, a csí áramlását. Bár hivatalosan a 

hatvanas évek óta be van tiltva az országban, sokan hisznek benne, és 
használják az elveit építkezésnél vagy lakberendezésnél. Hongkongban 

viszont, ahol az ősi hagyományokat nem korlátozza a kommunista 

államhatalom, valósággal tombol a feng shui divat. Még törvény is van rá, 
hogy ha valakinek az ingatlanában csí-problémát okozott egy állami 

beruházás, az kompenzációra jogosult. A sajtóbeszámolók szerint a 

Sencsen és Hongkong közti szuperexpressz vasútvonalának építése során 
(ez most is zajlik, 2018 végén adják át) 17 alkalommal fizetett az állam a 

csí-károsultaknak, millió dolláros nagyságrendben. A teljes képhez 

hozzátartozik, hogy az ilyen pénzt általában nem zsebre teszik az érintettek, 

hanem a Tun Fu nevű tisztító rituáléra költik. 

 

A felhőkarcolók tervezésekor is szempont a feng shui, elvégre egy 
százméteres betonmonstrum már ránézésre is könnyen az útját tudja állni 

az energiák áramlásának. A feng shui mesterei szerint Hongkong ráadásul 
földrajzilag is különleges helyzetben van, pont az erdőségekkel borított 

hegyek és az óceán között. A hagyományok szerint a parton sárkányok 

élnek, és nem szabad eltorlaszolni az útjukat, ha a tenger fölé akarnak 
kirepülni, mert az egyrészt zavarja a feng shuit, másrészt meg a Trónok 

harca óta tudjuk, hogy úgy általában mennyire praktikus egy sárkány útjába 

állni. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_cities_with_the_most_skyscrapers
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_cities_with_the_most_skyscrapers
http://www.businessinsider.com/heres-why-hong-kong-skyscrapers-have-holes-feng-shui-2017-3?utm_content=buffer3072b&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer-ti
http://www.cnbc.com/2017/04/13/beijing-bans-real-estate-ads-promoting-high-returns-good-feng-shui-in-bid-to-cool-property-market.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2Fworldnews%2Fasia%2Fhongkong%2F8206601%2FHong-Kong-government-spends-millions-on-feng-shui.html
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Hát, ezért lett szokás Hongkongban lyukasra építeni a felhőkarcolókat 

– hogy a lyuk mérete szimbolikus, és csak az energia áramlásához kell, a 
sárkány meg csak metafora, vagy a tényleg a legendás lények 

szárnyfesztávolságához lett igazítva, nem teljesen tiszta. De mivel a város 

a mai napig áll, és nem égették hamuvá a sárkányok, tulajdonképpen 

kimondhatjuk, hogy az ötlet fényesen bevált. 

Mesterséges pajzsot húztunk a Föld köré 

LICA 2017.05.22. index.hu 

Az emberiség régóta formálja a Földet, de kutatók arra jöttek rá, hogy 
a közeli űrt is sikerült átalakítani. A VLF-nek, nagyon alacsony 

frekvenciájúnak nevezett rádiókommunikáció reakcióba lépett az űrben 

lévő részecskék némelyikével, kvázi pajzsot alkotva a Föld körül. 

 

Nem is akármilyen pajzsról van szó. Ezek a részecskék úgy lépnek 

kölcsönhatásba egymással, hogy közben megvédik a Földet az űrsugárzás 

bizonyos fajtáitól. Az erről szóló tanulmány a Space Science Reviews 

szaklapban jelent meg. 

Nem mindegyik rádióhullámnak van ilyen hatása, csak a nagyon alacsony 

frekvenciájúaknak, amelyeket leggyakrabban tengeralattjárók közötti 

kommunikációra használnak. Elég erősek ahhoz, hogy áthatoljanak a vízen, 
néha olajon. Nagy energiájuk miatt ezek a rádiójelek messze az 

atmoszférán túlra is eljutnak. És mivel elég gyakoriak, hosszabb idő alatt 

be tudták borítani a Földet. 

Arra már korábban rájöttek, hogy a VLF kölcsönhatásba léphet a Naptól 

érkező részecskékkel. Akkor fedezték fel az új burkot, amikor műholdakat 

bocsátottak fel, hogy jobban megismerjék az úgynevezett Van Allen 
sugárzási övet. Ez a Föld feletti elektromos részecskéket tartalmazó dupla 

réteg, és még 1958-ban fedezték fel az Explorer-1 és Explorer-3 műholdak 

adatai alapján. 

A Van Allen öv elnyeli a napszél káros részecskéinek többségét, ennek is 

köszönhető, hogy a Földön kialakulhatott az élet. A most felfedezett burok 

külső része illeszkedik a Van Allen öv belső részéhez. A kutatók azt 
feltételezik, hogy ha nem alakult volna ki ez a mesterséges öv, akkor a Van 

Allen öv is közelebb lenne a Földhöz. A műholdfelvételek adatai azt 

mutatják, hogy távolabb került a belső perem, mint ahol a hatvanas években 

volt. 

Már zöldül az Antarktisz 

LICA 2017.05.22. index.hu 

A klímaváltozás miatt egyre gyorsuló ütemben terjed a zöld növényzet az 
Antarktiszon. Csak néhány növény él meg a kontinensen, de a mohákat 

kutató tudósok felfedezték, hogy jelentősen nőtt ezek biológiai aktivitása 

az elmúlt ötven évben. 

http://www.reuters.com/video/2015/12/09/hong-kongs-holey-skyscrapers?videoId=366617130
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Ffeature%2Fgoddard%2F2017%2Fnasas-van-allen-probes-spot-man-made-barrier-shrouding-earth
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FVan_Allen_sug%25C3%25A1rz%25C3%25A1si_%25C3%25B6v
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FVan_Allen_sug%25C3%25A1rz%25C3%25A1si_%25C3%25B6v
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2017-05-antarctica-greening-due-climate.html
https://youtu.be/cFYoYUBGw4s
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Fotó: Matt Amesbury 

Az Exeteri Egyetem munkatársai a partszakaszokon található mohákat 
vizsgálták meg, és jelentős változásokat vettek észre. A hőmérséklet ugye 

folyamatosan emelkedik az Antarktiszon, aminek drámai hatása van a 

növényekre. 

Ha folytatódik a trend, a jövőben sokkal zöldebb lehet az Antarktiszi-

félsziget. A terület klímájának változása elég jól dokumentált, az első 

méréseket még az 1950-es években kezdték meg. A biológiai adatok 
azonban még ennél is pontosabb képet festenek a felmelegedés hatásairól 

és jelentőségéről. 

A kutatók az elmúlt 150 évre voltak képesek visszaásni, és rájöttek, hogy a 

fordulópont nagyjából ötven évvel ezelőtt lehetett. Mivel a moha 

érzékenyen reagált az elmúlt fél évszázad hőmérsékletének változásaira, 

feltételezhető, hogy a jövőben is így lesz. Ha pedig így lesz, akkor teljesen 
megváltozik a tájkép, hamarosan a zöldellő antarktiszi tájhoz is hozzá kell 

szoknunk. Jelenleg az Antarktisz 0,3 százalékán élnek zöld növények. 

Vegyszerkoktélt találtak a tengeri teknősök 

vérében 

RÁTI JÓZSEF 2017.06.03. index.hu 

Nem csak a globális felmelegedés pusztítja ausztráliai Nagy-korallzátonyt 
és annak élőlényeit, hanem a rengeteg emberi eredetű vegyszer és 

gyógyszer is.  

Kutatók a korallzátonynál elő levesteknősöket vizsgálták, az eredmények 
szerint az állatok májproblémáit és gyulladásos betegségeit a vérükben lévő 

kémiai koktél okozta. A mintákban találtak kozmetikai és ipari vegyi 

anyagokat, valamint szív- és köszvénygyógyszerek különböző 

alkotórészeit is. 

 

Fotó: David Silverman / Getty Images Hungary 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2017%2F04%2F10%2Fpeldatlan_korallfeheredes_pusztitja_a_nagy-korallzatonyt%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2017-06-chemical-cocktail-barrier-reef-turtles.html
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Amit leengedünk a lefolyóban, rápermetezünk a növényekre vagy 

kibocsátanak a gyárak, mind a tengeri élővilágban és a teknősökben kötnek 

ki - mondta Amy Heffernan, a University of Queensland kutatója.  

A teknősök sorsa azon felül, hogy elszomorító, környezetvédelmi 

szempontból hasznos is lehet. A tudósok ugyanis kvázi bioszenzorként 
tudják őket használni, a vizsgálatukkal meg tudják határozni, hogy milyen 

anyagok kerülnek a vizekre, és hogy azok milyen hatással vannak az 

élővilágra. 

Érzünk-e szagokat alvás közben? 

BOLCSÓ DÁNIEL 2017.05.30. index.hu 

Bár csábító gondolat a frissen lefőtt kávé illatára ébredni, különböző alvós-

szaglós kísérletek inkább abba az irányba mutatnak, hogy nem érdemes 
kávéfőzőre cserélni az ébresztőórát, legalábbis ha időben akarunk beérni a 

munkába. 

 

Fotó: Huszti István 

A legtöbb külső hatásra igaz, hogy minél mélyebb alvási szakaszban járunk, 

annál kevésbé vesszük észre a hatásukat, illetve minél intenzívebbek (minél 
hangosabb a zaj, erősebb a rázás), annál nagyobb valószínűséggel ébredünk 

fel rájuk. A szagoknál viszont úgy tűnik, az intenzitás növelése se működik. 

Mivel egyik alvási fázisban se jellemző, hogy szagokat érzékelnénk, a 
közhiedelemmel ellentétben nem az a helyzet, hogy megcsapja az orrunkat 

a kávéillat, amire felébredünk, hanem hogy előbb felébredünk (mondjuk a 

kávéfőző hangjára), majd ezután megérezzük a kávé illatát. Ha viszont 
bármilyen okból röviden felébredünk, érzékeljük az illatot, és szeretjük is, 

akkor az már lehetséges, hogy ettől még éberebbek leszünk, vagyis végső 

soron segíthet a reggeli kelésben. 

Abban tehát nagyjából egyetértenek a kutatók, hogy a szagok nem 

ébresztenek fel minket. Arról viszont már megoszlanak a vélemények, 

hogy az álmunkra hogyan hatnak, ha hatnak egyáltalán. 

Az egyik elképzelés szerint nincs semmilyen interakció a külvilág szagjai 

és az álmok között. Vannak ugyan, akik az álmukon belül érzékelnek 

szagokat, de ezek ugyanúgy az álmodó agy illuzórikus termékei, mint az 

álmok képi vagy hangvilága, nem kívülről jövő ingerek betüremkedése. 

Egy másik megközelítés szerint a szagok igenis befolyásolhatják az 

álmainkat, de nem úgy, hogy konkrét szagokat építünk be, hanem csak 
annyiban, hogy a kellemesebb illatok közepette pozitívabb álmaink 

lehetnek, míg mondjuk a rothadó tojás szagától inkább negatívabbak. 

A szagos álmok egyébként ritkák, talán azért, mert maga a szaglás 

kulturálisan is a legkevésbé értékelt érzékelési forma. (Gondoljon csak bele, 

hogy a látását, a hallását vagy a szaglását adná-e fel könnyebben.) A 

tapasztalat azt mutatja, hogy akik tudatosabban használják az orrukat, 
például a parfümiparban dolgozók vagy olyanok, akiknek valamelyik 

másik érzékszervük nem működik, nagyobb valószínűséggel jelennek meg 

szagok az álmaikban is. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2Fsleep%2Farticle%2F27%2F3%2F402%2F2707959%2FMinimal-Olfactory-Perception-During-Sleep-Why-Odor
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2Fsleep%2Farticle%2F30%2F4%2F506%2F2708213%2FArousal-Responses-to-Olfactory-or-Trigeminal
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Fhealth%2Fcan-smells-wake-us-deep-sleep-1C9386712
http://www.bbc.com/news/magazine-27590756
http://www.bbc.com/news/magazine-27590756
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A szarkazmustól okosabbak leszünk 

BOLCSÓ DÁNIEL 2017.05.25. index.hu 

A szarkazmust hagyományosan nem szokás különösebben nagy becsben 
tartani, Oscar Wilde például egyenesen a szellemesség legalacsonyabb 

formájának nevezte, pedig az valójában a 132 centis Brad Williams. 

Azóta kutatások sora bizonyította, hogy jóval kifinomultabb humornemről 
van szó, mint korábban gondolták. Furcsa, hogy ennek ellenére ma se 

örvend széles körű elismerésnek, pedig a tudomány eredményei más 

témákban hagyományosan tömegek véleményét képesek egy csapásra 

megváltoztatni. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Wilde idézetének van egy második fele 

is, amelyben elismeri, hogy bár humornak alantas a szarkazmus, az 
intelligenciának viszont a legnemesebb formája. Ezt a megjegyzését vette 

kölcsön a címében egy 2015-ös tanulmány, amely először mutatott rá, hogy 

a szarkazmus nemcsak együtt jár az intelligenciával, de előbbi kifejezetten 
jó hatással is van az utóbbira. Sőt, a kísérletsorozatukkal azt is kimutatták 

a kutatók, hogy a szarkazmusból a megfogalmazója és a befogadója 

egyaránt profitálnak. 

Az egyik fő megállapításuk, hogy a szarkazmus mozgásba hozza a 

kreativitást, mert absztrakt gondolkodásra készteti az elkövetőt és az 

áldozatot is: át kell hidalniuk a látszólagos és valódi jelentés között húzódó 
szakadékot, ami serkentőleg hat magasabb szintű kognitív folyamatokra, és 

segít újszerű megoldásokat találni a problémákra. (Az nem világos, hogy 

fordított kapcsolat is van-e, vagyis aki okosabb, alapból szívesebben is 

fordul-e a szarkazmushoz.) 

 

A tanulmány azért elismeri azt is, hogy a szarkazmus valóban sok 

konfliktussal járhat. Ha nem tudja, mire gondolok, az csak azért lehet, mert 
az ön ismerősei mindig komolyan gondolják az önnek szánt elismerő 

mondatokat. 

Mindenesetre nem tanácsos olyan közegben élni a szarkazmussal, ahol ez 
könnyen sértődéshez vezethet. Na meg arra is érdemes figyelni, nehogy a 

szarkazmusból mezei bunkóságba csússzunk át. Én indexes újságíróként 

tisztában vagyok vele, hogy mi sem természetesebb, mint ha ismeretlenek 
magyarázat nélkül leanyáznak, de másnak nehezebb lehet elmagyarázni, 

hogy ön csak azért küldte el a búsba, mert “szarkasztikus”, és az illető azért 

nem érti, mert nem elég okos. 

A konfliktusosság viszont nem azt jelenti, hogy fel kéne hagyni a 

szarkazmussal. A 2015-ös kutatás másik fontos megállapítása, hogy ha 

olyanokkal gyakoroljuk, akikkel bizalmas kapcsolatban vagyunk, akkor 
úgy turbózhatjuk vele a kreativitásunkat, hogy közben a konfliktust is 

megspórolhatjuk. Ez mondjuk akkor is előállhat, ha olyanokra eresztjük rá, 

akik észre se veszik. 

A kutatók szerint nagyszerű lenne újragondolni a kommunikációs tréningek 

tananyagát is, és nem élből tiltani a szarkazmust, mint ami szükségszerűen 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrad_Williams_(comedian)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074959781500076X
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnews.harvard.edu%2Fgazette%2Fstory%2F2015%2F07%2Fgo-ahead-be-sarcastic%2F


Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 6. szám 

  

 

 

17. oldal 

rombolja a légkört, hanem inkább megtanítani az embereknek, hogy mikor 

adekvát ez a megnyilvánulási forma, és mikor nem tanácsos élni vele. 
Oldottabb munkahelyi közegben például nyugodtan el-elcsattanhat, de 

esküvői szertartás alatti kérdésekre inkább válaszoljon simán igent, ne azt, 

hogy “hogyne, persze”. 

A szarkazmus jellegéből adódik egyébként, hogy szóban könnyebben 

feldolgozható, mert a megfelelő hangsúlyozás a legárulkodóbb jele. 

Szerencsére az Index olvasóinak egytől egyik átmegy írásban is, úgyhogy 

ezúttal nyilván egyetlen anyázó levelet se fogok kapni. Remek. 

Németország leszámol az oltásellenességgel 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2017.05.26. index.hu 

Németország egészségügyi minisztere, Hermann Gröhe szerint muszáj 
szigorítani a védőoltásokra vonatkozó törvényt. A Bildnek adott interjúban 

Gröhe arról beszélt, hogy Németországban nemrég kanyarójárvány tört ki, 

és az ebből fakadó halálesetek fölött nem lehet szó nélkül elmenni. 

A kanyaró különösen veszélyes. Egy háromgyermekes esseni anya ezen a 

héten halt meg. Olaszországban csaknem háromszor annyi kanyarós 

megbetegedést regisztráltak, mint az egész tavalyi évben. Nem jobb a 
helyzet Németországban sem. A Robert Koch Intézet adatai szerint április 

közepéig 410-en kerültek orvoshoz kanyaró miatt, míg 2016-ban csak 325-

an. 

 

Fotó: Sean Gallup 

Az olasz kormány úgy döntött, hogy a 12 leggyakoribb járványos betegség 

elleni védőoltáshoz köti az iskolai beiratkozást. Hasonlóra készülnek a 

németek is. Arra kérik az óvodákat, hogy jelentsék, ha egy szülő nem 

mutatja meg a gyereke oltási könyvét; így próbálják elejét venni a 
betegségek terjedésének. Amelyik szülő nem tudja felmutatni a gyereke 

oltási könyvét, nem viheti nyilvános óvodákba. 

Azokat, akik nem mennek el a szülőknek szóló védőoltási tanácsadásra, 
akár 2500 euróra is büntethetik. Az értékhatárt aszerint állapították meg, 

hogy a mulasztás mekkora közegészségügyi kockázatot jelent. 

Miért fröccsennek a vízcseppek földet éréskor? 

Virág Dávid 2017.05.30. mernokbazis.hu 

Ultravékony légréteg fékezi a becsapódó cseppeket. 

Vajon mi az oka annak, hogy egy vízcsepp földet éréskor szétfröccsen? Egy 

matematikus most feltárta a látszólag hétköznapinak tűnő jelenség rejtett 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40056680
http://www.bbc.com/news/world-europe-40056680
http://www.bild.de/politik/inland/impfungen/groehe-geht-gegen-impf-muffel-vor-51907032.bild.html
http://www.sueddeutsche.de/adblock
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sajátosságát. Kutatása szerint nem csak a cseppek kinetikus energiája 

játszik szerepet, hanem egy ultravékony légréteg is, mely kvázi a csepp és 
a föld közé szorul. A jelenséget leíró fizika arra is magyarázatot adhat, miért 

csapódik szét kevésbé a vízcsepp hegyekben, mint a völgyekben. 

 

Földet éréskor a vízcseppek szétszóródásában nem csak a kinetikus energia 

játszik szerepet, hanem egy ultravékony légréteg is (© Zoonar 

RF/thinkstock) 

Mikor a vízcseppek szilárd felületre csapódnak, ritkán terjednek szét 

vékony rétegben. Ehelyett visszaverődnek és a víz egy része apró 

cseppekként újra a magasba kerül. Első pillantásra mindez logikusnak 
tűnhet, mivel a zuhanó cseppek sebességét, illetve az ebből eredő kinetikus 

energiát a felszín nem teljes egészében nyeli el. 

Légpárna, mint fékező réteg 

James Sprittles a Warwick Egyetemtől azonban talált még egy, a 

vízcseppek fröccsenését kiváltó okot: a levegőt. Megfigyelései alapján a 

vízcsepp és a felszín között egy ultravékony légréteg fékező elemként 
viselkedik. A légréteg beszorul a két felület közé és megakadályozza, hogy 

a csepp a felületen gyorsan szétterüljön. Bizonyos értelemben a légréteg 

megfogja a cseppeket, majd szétszórja. 

A számítások és kísérletek azt mutatják, hogy egy mikrométer vastagságú 

- az emberi hajszálnál 50-szer vékonyabb - légréteg is elegendő ahhoz, hogy 
ellenállni tudjon egy nála ezerszer nagyobb vízcseppnek. Ha méreteiben 

felnagyítjuk ezt a hatást, egy centiméter vastagságú légpárna képes lenne 

egy cunamit megállítani. 

Meghatározó légnyomás 

„Az ember nem hinné, hogy egy ilyen hétköznapinak tűnő jelenség milyen 

összetettséget mutathat”, meséli Sprittles. A légréteg annyira vékony, hogy 
olyan fizikai hatások, mint a Boltzmann állandó vagy a részecskemozgások 

fontos szerepet játszanak a fékező hatás kialakításában. „A vízcseppek 

viselkedését leíró hagyományos modellek ezeket a hatásokat mindeddig 

nem vették figyelembe”, ismerteti a matematikus. 

A modell arra is magyarázatot ad, a vízcseppek miért fröccsennek kevésbé 

magas hegyekben, mint völgyekben: a légnyomás csökkenésével a 
vízcsepp és a felület között található légréteg sokkal könnyebben tud 

megszökni. Végeredményképp a becsapódó víz kisebb ellenállásba ütközik, 

így kevésbé szóródik. 

3D nyomtatótól a klímakutatásig 

A matematikus elmondása szerint az új ismeretnek számos felhasználási 

területe adódhat. Többek között fejlettebb és precízebb 3D nyomtatókat 

lehetne készíteni a jövőben a nem kívánt anyagkifröccsenés csökkentésével. 

 „Az új elmélet a klímakutatásban is hasznos elemmé válhat; segíthet annak 

megértésében, hogy felhőképződés során hogyan ütköznek össze a 

vízcseppek vagy mennyi gáz kerül az óceánokba esőzések során”, 

magyarázza Sprittles. 

Forrás: www.scinexx.de 

Ivóvíz levegőből napfény segítségével 

http://www.scinexx.de/
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2017.05.26. mernokbazis.hu 

Egy fémekből és szerves vegyületekből álló vékony rács képes a 

levegőben található nedvességet iható víz formájába alakítani 

mindössze a napfény erejének segítségével. 

Az MIT és a California-Berkeley Egyetem kutatói által létrehozott fém-
szerves szerkezet (MOF) optimalizálásával vízmolekulák segítségével 

olyan rendszert hoztak létre, amely passzív módon csapdába ejti a vízgőzt, 

és később felszabadítja azt a napsugárzásból származó hő hatására. Az 
eszköz alacsony költségű, fenntartható módszert kínálhat, hogy ivóvizet 

állítsanak elő a világ száraz területein. 

A MOF cirkóniumból és fumarátból, egy szerves vegyületből álló kusza 
rács. Ezek a rácsok tömör csomókból állnak, amelyek tökéletesen 

alkalmasak a molekulák megtartására. A rácsok összetételének 

megváltoztatásával a MOF-k optimalizálhatók különböző típusú 
vegyületek kivonására - kezdve a hidrogéntől és metántól a petrolkémiai 

anyagokig. 

Több ezer ilyen anyag létezik, és valószínűleg még több vár felfedezésre. 
Ez az egyedi porózus rendszer a vízmolekulák felfogására szolgál, lehetővé 

téve a víz levegőből történő kiválasztását. Az anyag a napfény melegének 

hatására víz kondenzátoron halad keresztül, ahol fel lehet fogni majd 

felhasználni. 

A Science című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók azt 

mondják, hogy egy kilogramm ilyen anyag napi 2,8 liter vizet tud termelni 

olyan körülmények között, ahol a relatív páratartalom körülbelül 20 

százalék, mint a legtöbb sivatagban.  

Az alábbi videóban Omar M. Yaghi professzor mutatja be a MOF 

működését. 

 

Bár az anyag jelenleg 20 tömegszázalékát képes súlyban megtartani a 

víznek, úgy gondolják, hogy képesek lesznek megnövelni ezt a kapacitást 
a továbbfejlesztett anyagokkal. Az alapvető komponensei olcsók és 

könnyen beszerezhetők, és a kutatók azt mondják, hogy ez lehetővé teszi a 

MOF nagyszabású gyártását. 

Az anyag legfontosabb előnye a mesterséges energiaforrás hiánya. Végül 

is képesek vagyunk nedvességet kivonni a levegőből párátlanítókkal, de 

sok energiát igényelnek. Az eszköz napfénnyel való működtetése 
megkerüli ezt a követelményt, ami különösen fontos az infrastruktúrát 

nélkülöző fejlődő országokban. 

Más eszközök is léteznek, melyek hasonló koncepción alapulnak, mint 
például a Warka torony. A sivatagi növényektől kölcsönzött elv 

segítségével a torony az éjjel és a nappal közötti hőmérséklet ingadozást 

képes kihasználni a víz csapdába ejtésére, amit egy tartályba tölt. A MOF 

https://youtu.be/dvwmZKqPgKQ
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anyaga hasonló módon működik, de a porózus háló lehetővé teszi, hogy 

több vizet tartsanak meg kisebb területen. 

A víz folyamatos áramlásának biztosítása érdekében a kutatók szerint a 

rendszer képes éjjel felszívni a vizet, hogy azt eloszthassa a nap folyamán, 

vagy úgy alakítható ki, hogy több levegőt áramoltatnak át rajta, növelve 
ezzel a vízgyűjtés sebességét. A csapat még módosítani fogja a kialakítását 

és az anyagokat is, hogy még hatékonyabbá tegyék az eszközt. 

Forrás: www.ujvilagtudat.blogspot.hu 

Az első fenntartható város 

2017.05.19. muszaki-magazin.hu 

 

Az ABB füzérinverterei szolgáltatnak villamos energiát a lakóknak Dubaj 

első teljesen elektromos árammal működtetett városában. 

 

Dubaj első, teljes egészében napenergiával működtetett városa 

az ABB füzérinvertereit használja a nap energiájának a lakosság részére 
történő hasznosításakor. Az inverterek alakítják át a panelekről érkező 

egyenáramú kimenetet a háztartások számára szükséges váltakozó árammá. 

Az ABB 400 db füzérinvertert szállított Sustainable City („Fenntartható 
város”), a régió első teljes körűen integrált fenntartható közösségének 400 

villájába, hogy ott a napenergia felhasználásában hasznosítsák őket. A 

dubaji székhelyű Diamond Developers által megálmodott és 
felépített Sustainable City mintegy 2000 ember otthona lesz csaknem 500 

000 négyzetméteren. A település a városban található magán- és 

középületeken elhelyezett napelempanelek segítségével 10 megawattcsúcs 
(MWp) értékű villamos energiát állít majd elő. A napenergiával ellátott 

otthonokon felül a Sustainable City számára készített terv az elektromos 

gépkocsik napenergiával működő töltőállomásait, egy 100 százalékosan 
napenergiával üzemeltetett szállodát, valamint a Diamond Innovation 

Center létesítményét is magában foglalja – az első olyan oktatási 

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/


Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 6. szám 

  

 

 

21. oldal 

intézményt, amelyre teljes élettartama során nettó nulla energiafelhasználás 

lesz jellemző. 

www.abb.com 

Gyúlékony jég 

2017.05.25. mernokbazis.hu 

Kínai bányászoknak sikerült "éghető jeget" kitermelniük a Dél-Kínai-

tenger fenekéről, a Föld és Erőforrások Minisztériuma szerint. 

A fagyott üzemanyag sikeres begyűjtése "nagy áttörést jelent, amely 

globális energia forradalomhoz vezethet," - mondta Jiang Daming, Kína 

Földügyi és Erőforrásügyi minisztere. 

A "gyúlékony jég" egy metánhidrát olyan metán molekulákkal, amelyek 

jégristályok rácshálózataiban estek csapdába. Csak nagyon alacsony 
hőmérsékleten és magas nyomású körülmények között létezhet. Az 

Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége szerint egy köbméter 

éghető jég 164 köbméter földgázt tartalmaz. 

Úgy néznek ki, mint a jégkristályok, de ha molekuláris szintre nagyítunk, 

akkor láthatjuk, hogy a metánmolekulákat a vízmolekulák kötik meg," - 

mondta Praveen Linga, a Szingapúri Nemzeti Egyetem Kémiai és 

Biomolekuláris Tanszékének egyetemi tanára. 

Az alacsony hőmérséklet ellenére a hidrátok könnyen meggyulladnak, 

miután a jégbe zárt gáz tüzet fog. 

 

A felfedezés Kína első sikere a gyúlékony jég bányászatában, közel húsz 

éves kutatást és feltárást követően, a minisztérium szerint. 

A bányászati lelőhely beszámolók szerint a Dél-Kínai-tenger Shenhu 

térségében található Hongkongtól mintegy 300 km-re. A bányászoknak 
átlagosan 16,000 köbméter nagy tisztaságú gázt sikerült kitermelniük 

naponta. 

Úgy gondolják, hogy a földgáz-hidrát a földgáz és az olaj legjobb 
helyettesítője. Sőt, az égő jég környezetbarátabb és nagy tartalékok 

találhatók belőle, Zhong Ziran, a Kínai Geológiai Hivatal vezetője szerint. 

"A Tengeri Selyemút mentén számos országnak szüksége van az éghető jég 
bányászatára. A fejlett technológiával segíthetünk megoldani az 

energiaforrás problémákat, növelve a gazdasági fejlődést és az országok 

közötti árucserét,"- mondta Qiu Haijun, a kísérleti bányaközpont igazgatója. 

Forrás: www.ujvilagtudat.blogspot.hu 

 

http://www.abb.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/
https://youtu.be/WCnXp_c9stg
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A mi orrunk is tud annyit, mint a kutyáé 

TÁTRAI PÉTER 2017.05.15. origo.hu 

Mindig azt mondták nekünk, hogy az ember szaglása messze az 

állatoké mögött kullog. Pedig az igazság az, hogy egyáltalán nem 

vagyunk rosszak. 

A Rutgers Egyetem (New Brunswick, USA) kutatói szeretnék lerombolni 
azt a 19. századi mítoszt, amely szerint az állatok szaglása jóval 

kifinomultabb az emberénél. Az iskolákban valószínűleg még mindig azt 

tanítják, hogy ha a látásunkra joggal vagyunk is büszkék, a szaglás terén 
nem vehetjük fel a versenyt az állatvilág olyan bajnokaival, mint a kutyák 

vagy a rágcsálók. 

John McGann, a Rutgers pszichológia tanszékének idegtudós tanára szerint 
épp ideje, hogy leszámoljunk ezzel a 150 év óta tudományos bizonyítékok 

híján is makacsul túlélő mítosszal. A Science május 12-i számában 

publikált közleménye annak a 14 évnyi munkának az összefoglalása, amit 
a szaglórendszer kutatásával töltött. Ezen belül is az elmúlt évben különös 

figyelmet szentelt annak, hogy áttekintse a terület irodalmát, és feltárja 

azokat a történeti forrásokat, amelyek tápjául szolgáltak a közkeletű 
félreértésnek, miszerint az emberi szaglás alacsonyabbrendűsége 

egyenesen következik a szaglóhagymának nevezett agyi képletünk 

viszonylagosan kicsi méretéből. 

 

Az illata is elárulja, ki a gyilkos Forrás: Catzovescu | Dreamstime.com 

„Az emberek egész idáig nem vették a fáradságot, hogy megálljanak egy 

percre és megvizsgálják ezt az állítást. Még azok sem, akik egyébként 

hivatásszerűen a szaglás kutatásával foglalkoznak – adott hangot 
megdöbbenésének McGann. –A valóság márpedig az, hogy az emberi 

szaglás pont olyan jó, mint a többi emlősé, beleértve a kutyát és a 

rágcsálókat is." 

Még Freudot is félrevezették 

Az emberek, meglehet, talánezermilliárdféle illatotis meg tudnak 

különböztetni; McGann szerint a tízezres számhoz „legfeljebb a 
néphiedelem ragaszkodik, meg a hevenyészetten megírt alapozó 

pszichológia tankönyvek".A Rutgers kutatója szerint az ősbűnt Paul Broca, 
a 19. századi agysebész és antropológus követte el, akinek a gyenge emberi 

szaglás melletti érvelése még Sigmund Freudot is félrevezette.Freudot 
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Broca írása juttathatta arra a meggyőződésre, hogy a fogyatékos szaglás 

fogékonnyá teszi az embert az elme betegségeivel szemben. 

„Mélyen gyökerezik a kultúránkban az az előítélet, hogy józan és racionális 

embert nem irányíthat a szaglása – folytatja McGann. – Az emberek a 

szaglást az alantas, állatias hajlamokkal hozták összefüggésbe." 

 

Forrás: AFP/Carl de Souza 

Bizonyos illatokra érzékenyebbek vagyunk, mint a kutyák 

A tudós kiemeli: valójában az emberi szaglóhagyma, amely az 

orrnyálkahártya illatmolekulákat fogadó szaglósejtjeitől fogad információt, 

és az agy más fontos régióiba továbbítja a kapott jeleket, méretét és az őt 
alkotó idegsejtek számát tekintve teljesen összevethető más emlősök 

megfelelő agyi struktúrájával. „Az illatok rendkívül széles skáláját tudjuk 
érzékelni és megkülönböztetni; bizonyos illatokra érzékenyebbek vagyunk, 

mint a kutyák és a rágcsálók; képesek vagyunk szagösvényeket követni; és 

szaglóérzékünk befolyásolja viselkedési és érzelmi állapotunkat" – foglalja 

össze McGann a Science hasábjain. 

Broca 1879-es írásában úgy vélekedett, hogy szaglóhagymánknak az 

agyunk többi részéhez viszonyított kis mérete az emberi szabad akarat 

bizonyítéka; azé, hogy túlélésünkhöz és boldogulásunkhoz – a kutyákkal és 
más emlősállatokkal ellentétben – nem szorulunk az orrunkra. McGann 

azonban hangsúlyozza:semmi sem igazolja, hogy a nagyobb 

szaglóhagymák pusztán a méretük okán jobb szaglást biztosítanak. 

„A kutyák valószínűleg jobbak az embernél a lámpaoszlop tövében 

elhelyezett vizeletjelek megkülönböztetésében, és az emberek valószínűleg 

jobbak a kutyáknál a nemes borok bukéjának megítélésében, de ezeket az 
összehasonlításokat semmilyen kísérletes munka nem támasztja alá" – írja 

a Science-ben a kutató. 

 

Forrás: AFP/Victor Drachev 

Mit jelezhet előre a szaglóképesség elvesztése? 
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Az emberek gyengébb szaglóképességére csupán azok a genetikai 

tanulmányok szolgáltatnak tudományos bizonyítékot, amelyek kimutatták, 
hogy a patkányok és egerek mintegy 1000 különböző szag-aktiválta 

receptorral rendelkeznek, míg az emberek mindössze 400-zal. „Szerintem 

a tudósoknak kényelmes volt belekapaszkodniuk ezekbe a számokba – 
kommentálja McGann. – Az alacsonyabb érték csak megerősítette őket az 

eleve meglévő meggyőződésükben, hogy az emberi szaglás csökevényes, 

holott a 400-féle receptor még mindig nagyon-nagyon sok." 

A gond ezzel a makacs mítosszal az – folytatja a gondolatmenetet McGann 

–, hogy a szaglás jóval fontosabb szerepet játszik az életünkben, mint 

gondolnánk. Erőteljesen befolyásolja a viselkedésünket, emlékeket és 
érzelmeket hív elő, és alakítja az érzékelésünket. Szaglásunk jelentős – bár 

olykor tudattalan – szerepet játszik abban, ahogy másokkal interakcióba 

lépünk, ahogy párt választunk, és ahogy eldöntjük, mi ízlik nekünk és mi 
nem. Amikor pedig traumatikus élmények feldolgozására kerül a sor, a 

szagok rendkívül hatékonyak a poszttraumás szindróma tüneteinek 

előidézésében. 

 

Forrás: AFP/Kenzo Tribouillard 

McGann figyelmeztet: bár szaglóképességünk az életkor előrehaladtával 

elkerülhetetlenül hanyatlik, az orvosoknak komolyabban kellene venniük, 
ha valaki a szaglásának romlásáról panaszkodik, ahelyett, hogy 

elbagatellizálnák a dolgot, mondván, ez az érzékünk úgyis 

másodlagos.Egyes kutatások szerint a szaglóképesség elvesztése az első 
jele lehet a memóriazavarnak, illetve az Alzheimer-kórhoz és a Parkinson-

kórhoz hasonló degeneratív betegségeknek.Reményeim szerint az orvosi 

világ hamarosan elkezdi felismerni a szaglás jelentőségét, és megérteni, 
hogy a szaglás elvesztése igenis komoly dolog" – mondta lezárásképpen 

McGann. 

Nem igaz, hogy a szódavíz káros az egészségre 

PESTHY GÁBOR 2017.05.13. origo.hu 

A szénsavas italokkal kapcsolatban rengeteg tévhit él az emberek 

tudatában. Sokan egy kalap alá veszik a szódavizet, valamint a 

szénsavval dúsított ásványvizeket a szénsavas cukrozott vagy 

édesítőszeres üdítőkkel, pedig a hatásukat illetően ég és föld a 

különbség. Az üdítőitalok, beleértve a gyümölcsalapúakat is, 

kifejezetten károsak a fogzománcra, és az emésztés, illetve az elhízás 

szempontjából sem ideálisak. A sima, nem ízesített szénsavas víz 

fogyasztása viszont sok tekintetben még jótékony hatású is lehet. 

Az utóbbi időben erős kampány zajlik a szénsavas italok ellen. Sokszor 
féligazságokkal vagy teljes sületlenségekkel (például a szervezet 

elsavasodása) riogatják az embereket a különféle fórumokon. Határozott 

különbséget kell azonban tenni a cukros, az édesítőszeres és a gyümölcsös 
üdítőitalok, valamint a sima, nem ízesített szódavíz meg a szénsavas 

ásványvizek között. Míg az előbbiek nem túl egészséges voltát számos 

kutatás igazolta, a szódavíz és az ásványvizek fogyasztása valószínűleg 

nem veszélyesebb, mint a sima csapvízé.  

Elsavasítja a szervezetet? 
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A szódavíz és a szénsavas ásványvizek úgy készülnek, hogy nyomás alatt 

szén-dioxidot juttatnak a vízbe, amely gyenge savat (szénsavat) képez, 
majd a túlnyomás megszűntekor a szén-dioxid-gáz buborékok formájában 

felszabadul.  

 

Szénsavas ásványvíz Forrás: Cultura Creative/Cultura/Simon 

Murrell/Simon Murrell 

Sajnos nagyon sok ember bedől annak a teljesen tudománytalan elméletnek, 

hogy a szénsavas italok elsavasítják a szervezetet, emiatt fogyasztásuk nem 

ajánlott. Való igaz, hogy a szóda pH-ja 4-6 körüli (a kóla ennél savasabb, 

2,5 körüli pH-val, de még ez sem tekinthető erős savnak, mint egyesek 

szeretnék sugallni a kémiához nem értő embereknek), de ez semmilyen 
hatással nincs a szervezet sav-bázis egyensúlyára. (A pH 7 a semleges 

kémhatás, az ennél kisebb pH-jú oldatok savasak, a nagyobbak lúgosak.)  

A vese és a tüdő eltávolítja a szén-dioxid-felesleget. Ily módon a vér pH-ja 

kissé lúgos, 7,35–7,45 közötti tartományban marad, függetlenül attól, hogy 

mit eszünk vagy mit iszunk.  

Az egész hisztéria mögött a „lúgosításból” nagy üzletet csináló kóklerek 

állnak. Sajnos erre az is ráerősít, hogy egyes sztárok is felkapták az új 
divatot, és ezt az átlagemberek követendő példának tartják. A lúgosítási 

kamuról tavaly az Origo is közölt egy anyagot.  

KAPCSOLÓDÓ CIKK A nagy elsavasodás kamu 

Árt a gyomornak? 

Éppen ellenkezőleg. Több tanulmányt is végeztek, amelyekben 

megállapították, hogy az enyhe emésztési zavarokban szenvedő betegeknek 

kifejezetten jót tesz a szénsavas víz fogyasztása.  

 

Reneszánszát éli a klasszikus szódavíz Forrás: dpa Picture-

Alliance/AFP/Christina Horsten 

Egy kettős vak, randomizált tanulmány (amivel a legjobban ki lehet zárni a 
külső tényezők befolyását) szerint a gyakori diszpepsziában (savhiányban) 

http://www.origo.hu/egeszseg/20160402-altudomany-elsavasodas-tevtan-egeszseg.html
http://journals.lww.com/eurojgh/Abstract/2002/09000/Effects_of_carbonated_water_on_functional.10.aspx
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vagy székrekedésben szenvedő páciensek egyik csoportjával sima vizet, 

másikkal szódavizet itattak 15 napon át. A szénsavas vizet ivó alanyoknál 

mindkét állapot javult azokhoz képest, akik sima vizet ittak.  

Azt is megállapították – bármilyen furcsán hangzik is először –, hogy a 

rendszeres szódavízfogyasztás enyhíti a gyomorégést és a refluxot. A 
gyomorban felszabaduló gáz – bár néha kellemetlen büfögést vált ki – 

fokozza a teltségérzetet, és így a szódát fogyasztók általában kevesebbet 

esznek, ezért kisebb a valószínűsége az elhízásnak.  

Csontritkulást okoz? 

Egy másik elterjedt tévhit a szódavízzel kapcsolatban, hogy gyengíti a 

csontokat. E mögött valószínűleg szintén az a gondolat áll, hogy a savak 
oldják a csontokat. Ez a szervezetbe szájon át bejuttatott szénsavra 

természetesen nem igaz, hiszen – mint láttuk – egyáltalán nem befolyásolja 

a testünk belső sav-bázis egyensúlyát.  

 

Szénsavas ásványvizet szolgálnak fel egy étteremben Forrás: AFP/2014 

Getty Images/Suzi Pratt 

Azt viszont valóban megállapították egy 2006-os tanulmányban 

(Framingham Osteoporosis Study), hogy a heti három kólát fogyasztó 
nőknél (de nem a férfiaknál) a medencecsont sűrűsége átlagosan 

alacsonyabb, mint a kontrollcsoporté. Más szénsavas italok nem okoztak 

ilyen eltérést.  

A szerzők úgy vélik, hogy a hatást a kólában lévő koffein és foszforsav 

okozza (egyik sincs a szódavízben vagy a sima szénsavas ásványvizekben), 

de a jelenségre nem találtak egyértelmű magyarázatot. Elképzelhető, hogy 
a kóla valahogy gátolja a kalciumfelszívódást, de hogy miként, azt egyelőre 

senki sem tudja.  

Tönkreteszi a fogzománcot? 

Talán az összes szénsavas itallal kapcsolatos aggodalom közül ez látszik a 

legmegalapozottabbnak. A cukrozott és a mesterséges édesítőkkel ízesített 

üdítőknél, sőt a gyümölcsalapú szénsavas üdítőknél is egyértelműen 
kimutatták, hogy rendszeres és hosszan tartó fogyasztásuk károsítja a 

fogzománcot, de ugyanezt nem sikerült bizonyítani a szénsavval dúsított 

vizek esetében.  

A szénsavas italok fogzománc-károsító hatásával kapcsolatban az eddigi 

legátfogóbb tanulmányt a Birminghami Egyetem kutatói végezték. Ők 

egészséges kihúzott emberi fogakat áztattak 30 percig különféle ízesített 
szénsavas ásványvizekben. Megállapították, hogy ezek zománckárosító 

hatása nagyjából megegyezett a narancsléével, amelyről köztudott, hogy 

rongálja a fogzománcot.  
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A szódával készült limonádé jobban árt a fogzománcnak, mint a sima szóda
 Forrás: Image Source/© Image Source, all rights reserved./Ryan 

Benyi Photography 

Ugyanezt a hatást viszont sima, ízesítetlen szénsavas vizekkel nem sikerült 
elérni. Bár némi károsodást mértek, de ez századrésze volt az ízesített 

ásványvizek hatásának.  

A kutatások jelen állása szerint tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy 

a szódavíz és a szénsavas ásványvíz fogyasztása – enyhe savassága ellenére 

– nem károsítja a csontjainkat, a gyomrunkat, sőt valószínűleg a fogunkat 

sem. Ha azonban teljes biztonságra törekszünk – és nem akarunk lemondani 
a szódáról, akkor érdemes (az üdítőknél meg egyenesen ajánlott) 

szívószállal inni a szénsavas vizet, mert így nem vagy alig érintkezik a 

fogzománccal, így elkerülhető az esetleges negatív hatás.  

Hamlet – rákellenes szer az anyatejben 

ORIGO2017.05.15. 14:29 

A Lundi Egyetem kutatói akkor fedezték fel a rákellenes szert az 

anyatejben, amikor antibiotikumok után kutattak. Azóta ígéretes 

eredményeket értek el a hólyagrák gyógyításában. 

Catharina Svanborg, Lundi Egyetem immunológusa, aki a felfedezést tette 
még 1999-ben és munkatársai abban bíznak, hogy az anyatej Hamlet névre 

keresztelt alkotója nem csak a hólyagrákban szenvedőknek nyújthat 

segítséget, hanem a bélrákos és az idegrendszeri rákos betegeknek is. 

Nincs mellékhatása 

A kutatók azt mondják, hogy az anyag kiválasztja magának a ráksejteket és 

nem károsítja az egészséges sejteket, így mentes a kemoterápia kellemetlen 

mellékhatásaitól. 

Van valami varázslatos a Hamlet azon képességében, ahogy megcélozza és 

elpusztítja a tumorsejteket"– mondta Catharina Svanborg a Daily Mailnek. 

 

Rákellenes szert fedeztek fel az anyatejben Forrás: Thinkstock 
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Elmagyarázta, hogy az anyatejben található egy alfa-laktalbumin nevű 

fehérje, amely a bélbe kerülve alakul át rákellenes szerré. 

Szerencsés véletlen 

„Új antimikrobiális szereket kerestünk, és a frissen lefejt anyatej ideális 

forrás ehhez" – mondta Svanborg. „Az egyik kísérlet folyamán emberi 
sejteknek és baktériumoknak is jelen kellett lenniük, és mi gyakorlati okból 

emberi tumorsejteket választottunk." 

„Meglepetésünkre, amikor a tej ezen alkotóját hozzáadtuk, elpusztultak a 
tumorsejtek" – folytatta a kutató.Teljesen a vak szerencsének köszönhető a 

felfedezés." 

Elvágja a ráksejtek energiaellátását 

Az anyag többféleképpen is megtámadja a ráksejteket. Először felszámolja 

a sejt külső védelmi vonalát, majda sejt erőművét és információs raktárát, 

azaz a mitokondriumokat és a sejtmagot célozza meg.Az energiaforrásától 

és programjától megfosztott sejt öngyilkosságot követ el az apoptózis nevű 

folyamat révén. 

 

Gerhard Gruber (Nanyangi Műszaki Egyetem) és Catharina Svanborg 

beszélik meg a Hamlet hatásait a ráksejtekre Forrás: NTU 

A korai klinikai próbák folyamán a hólyagrákban szenvedő betegek 

elpusztult ráksejteket kezdtek üríteni a vizeletükkel néhány nappal az után, 
hogy elkezdték kezelésüket a Hamlettel. Most tervezik a teljes körű 

próbákat, ahol a Hamlet hatását placebóval mérik össze. 

Többet ér, mint az arany, de mi inkább 

kidobjuk 

 

HANULA ZSOLT 2017.05.24. index.hu 

3D-printerrel nyomtatott szervek, a sebre kenhető és ott bőrré változó 

bioanyag, csontok növesztése – sci-finek tűnik, de nem az, ilyesmiket 

csinálnak a laborjaikban a regeneratív medicina úttörő kutatói. 

Elmentünk egy konferenciára, ahol azt mutatták be, hol tartanak most 

az ilyen irányú kutatások. A hadsereg találkozik a plasztikai 

sebészettel, és közben mindenki arra panaszkodik, hogy az eljárások 

aranyat érő alapanyagának nagy részét egy csomó helyen egyszerűen 

kidobják. 

http://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
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Ha azt mondom, őssejt, ön jó eséllyel három irányba asszociálhat a 

kifejezésről: 

1. Egerek hátából kinövő emberi fülek, klónozás, sátánság (ha 

ebbe a csoportba tartozik, inkább ne is olvasson tovább). 

2. Az az izé, amit terhes nőknek szoktak ajánlani rettentő sok 
pénzért, hogy begyűjtik és tárolják a szülés után, mondván, 

előbb-utóbb jó lehet még valamire. 

3. Az az izé, amiről évek óta mondják a kutatók, hogy hamarosan 
mindenfélét meg lehet majd gyógyítani vele, de a gyakorlatban 

azóta se látszik ebből semmi. 

Amikor a New Jersey-i Future of Regenerative Medicine kongresszus egyik 
előadója addig ért az előadásában, hogy tíz éve kísérletezik az 

őssejtterápiával autista gyerekek kezelésében, és most léphet lassan a 

következő fázisba a kutatás, nagyjából megértettem, miért megy olyan 

lassan az ígéretből gyakorlattá válás. Amikor azt is hozzátette, hogy most 

az autisták 70 százalékánál érnek el a terápiával jelentős javulást, és 

elkezdte sorolni, milyen, eddig gyógyíthatatlannak tartott betegségeknél 
értek el áttörést a korai kísérletekben (az Alzheimertől a stroke-ig), azt is, 

hogy itt óriási dolgok vannak alakulóban. Csak győzzük kivárni. Meg 

kifizetni. Egy másik előadó ugyanis azt ejtette el, hogy a sebgyógyulást 
gyorsító terápiájuk kísérletei 150 millió dollárt emésztettek fel – és a 

közönség szakmabeli része egyáltalán nem úgy nézett ki, mintha 

meglepődött volna. 

 

Fotó: The Washington Post 

A regeneratív medicina az orvostudomány aránylag új ága, a szervezet 

természetes regenerálódásának felturbózásával, irányításával foglalkozik. 

Ebben a műfajban az élővilág elképesztő dolgokra képes; klasszikus példa 
a gyík, ami újranöveszti a letört farkát. Az ember ennél pár fokkal 

bonyolultabb jószág, nekünk ugyanez a mutatvány most ott tart, hogy egy 

amputált végtagnál a csonkra tudunk növeszteni egy kis bónusz 
izomszövetet, ami kényelmesebbé teszi a protézis viselését. Ezt a Harvard 

egyik kutatója mutatta be, akinek a rekonstrukciós plasztikai sebészet a 

specialitása, a projektet egyébként az amerikai hadsereg támogatta. A trükk 
a dologban a regeneratív medicina jolly jokere, az őssejt. Mármint szó 

szerint: az őssejt ugye az a speciális sejtünk, ami bármilyen más sejtté át 
tud alakulni. A dolog egyszerűnek tűnik: csak be kell injekciózni a 

célterületre, és osztódásra bírni, illetve valahogy megsúgni neki, hogy 

éppen milyen sejtekké is kéne alakulnia, és hogyan. Na, ennek a 
megsúgásnak a részleteit kutató specialisták randevúztak a New Jersey-i 

konferencián. 

Mire jó ez? 
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Elméletben tehát az őssejt szinte mindenre jó, hiszen bármilyen szövetet és 

testrészt lehet építeni belőle. A gyakorlatban egyelőre a csontvelő-átültetés 
számít mindennapos beavatkozásnak, de egy sor másik megoldás van a 

klinikai próbák végső fázisában. A legnagyobb erőkkel kutatott terület a 

sebgyógyítás felgyorsítása (ez lehet, hogy nem független attól, hogy az 
ilyesmire szívesen áldoz a végtelen pénztárcájú amerikai hadsereg), illetve 

az úgynevezett diabéteszes láb kezelése. Ez a cukorbetegséggel együtt járó 

tünet az érrendszer rendellenessége, ami csúnya, fekélyes, gyulladt 
sebekkel jár a lábon. Ezeket egyrészt a kutatók az ilyen konferenciákon 

hosszasan szeretik mutogatni kisebb mozivászon méretű kivetítőkön, 

másrészt ijesztően sok esetben vezetnek egyenes úton az amputációhoz. A 
cukorbetegség a nyugati országokban a lakosság 8-9 százalékát érinti, és ez 

a járványszerű elhízás miatt csak egyre több lesz. Ez potenciálisan sok 

millió diabéteszes lábat és nehezen gyógyuló, fájdalmas sebet jelent, amiket 

az őssejtterápia a kísérletekben gyönyörűen eltüntet. 

 

A Szegedi Tudományegyetem őssejt-transzplantációs részlegét 2009-ben 

adták át. Fotó: Németh György 

Több előadás foglalkozott az égési sérülések kezelésével is. A bőr 

nyomtatása már elég jól megy (elvégre a bőr nem egy különösebben 
bonyolult szerkezetű valami), a kihívás inkább az, hogy szépen belenőjenek 

az idegek és a vérerek is. Egérkísérletekben már tökéletesen működik a 

dolog, ha embernél is fog, az világszerte évi bő tízmillió súlyos égési 
sérültnek gyorsíthatja fel drámaian a gyógyulását. Márpedig az ilyen 

eseteknél a gyors gyógyulás különösen fontos, hiszen így marad kevesebb 

esélye a fertőzéseknek és a kiszáradásnak. Ezen a területen egészen vadul 
hangzó kísérletek is mennek, mint például a xenoterápia, ami sertésekben 

növesztett izom- és bőrszövetet ültet át az emberbe, vagy a sérült felületre 

felkenhető bioanyag, ami megszáradva bőrszövetté alakul át. 

Ami leginkább sci-finek tűnik laikus szemmel, az a szervek 3D-nyomtatása. 

Az egyik előadásban bemutatkozott egy srác, akinek egy ritka 

rendellenesség miatt nem működött a húgyhólyagja. A saját, biopsziával 
kivett sejtjeit szaporították, és építettek belőlük új hólyagot, amit aztán 

visszaültettek a testébe, és azóta is tökéletesen üzemel. Ez a technológia 

beláthatatlan lehetőségeket rejt, gondoljunk csak a világszerte vese-, máj-, 
vagy szívdonorra váró milliókra. A dolog egyelőre csak aránylag egyszerű 

felépítésű szervekkel megy, mint a húgyhólyag vagy a légcső. A 

legbonyolultabb szerv, amivel sikeresen megcsinálták, a pénisz volt. Igaz, 
eddig csak állatkísérletben: a tökéletesen funkcionáló, saját sejtekből 

újraépített szerv büszke tulajdonosa egy nyúl. 

Mi meg kidobjuk 

Őssejthez a felnőtt szervezetből főleg a csontvelőből lehet hozzájutni. Ez 

sokáig úgy ment, hogy beszúrtak egy nagy injekciós tűt, és kiszipkáztak 

egy kicsit a csontvelőből, de ma már működik az az eljárás is, amiben egy 
gyógyszerrel az őssejttermelés felpörgetésére veszik rá a csontvelőt, az 

őssejteket meg egyszerűen kihalásszák a vérből. De a legjobb őssejtforrás 

ezzel együtt is a köldökzsinór, a magzatburok, magzatvíz, a méhlepény 
– ami teljesen logikus is, hiszen a magzatfejlődés egy merő, 9 hónapos 

őssejtfesztivál, és a születés melléktermékeiben is marad egy csomó 

felhasználatlan belőle. 
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Fotó: Sam Panthaky 

És itt jön a probléma. Ma ugyanis nagyon sok helyen – így Magyarországon 

is – az megy, hogy vagy kifizetnek a szülők egy csomó pénzt az őssejtek 
legyűjtéséért és tárolásáért, vagy az egész cuccot, úgy, ahogy van, kidobják. 

Egyre több helyen alakulnak viszont közösségi őssejtbankok, ahová az 

anya felajánlhatja a köldökzsinórvért, mintha csak szervdonor lenne. 
Ilyenkor az megmenekül a kukától, és később felhasználják akár kutatásban, 

akár őssejtkezelésben, ha szükség van rá. Ilyen bank létrehozására 

Magyarországon is voltak kezdeményezések (az EU is erősen támogatná), 
de a politikai akarat hiányában és a szakmai széthúzás folytán eddig mind 

egy szálig elhaltak. 

Munkatársunk a Czeizel Intézet meghívására és költségén vett részt a 

konferencián. 

Az ecstasy visszatért, és erősebb, mint valaha 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2017.05.26. index.hu 

Az európai feketepiacon kapható ecstasy egyre erősebb és egyre 

könnyebb hozzájutni. A tabletták hatóanyag-tartalma néhány év alatt 

megnégyszereződött, és a sötét weben nagyjából annyira bonyolult 

megrendelni őket, mint egy könyvet az Amazonról. A kedvező árak 

vonzzák az egyre fiatalabb vásárlókat, de a szerfogyasztásból fakadó 

rosszullétek és halálesetek száma is megugrott. 

Mintha csak az 1988-as Summer of Love-ot élnénk újra. Az Egyesült 
Királyság szabadtéri rave-jein tizensok-huszonkevés éves fiatalok 

táncolnak méregerős ecstasytól szétütve, miközben a hangfalakból 

modernizált acid house dübörög. 

Persze, a popkultúra már csak ilyen: a legsikeresebb trendek harmincévente 

visszajárnak kísérteni. De arra kevesen fogadtak volna, hogy miután a 

metiléndioxi-metamfetamint (MDMA) a kétezres években kiszorították a 
piacról a kínai dizájnerdrogok, az ecstasy több év tetszhalál után megújult 

erővel tér vissza, hogy Nagy-Britannia legnépszerűbb partidrogja legyen. 

A BBC riporterei tavaly elkísértek egy 18 éves srácot  a somerseti Nass 
fesztiválra. Leslie – nevezzük így – felkészülten, 24 tablettányi ecstasyval 

érkezett a bulira. 85 fontért, vagyis nagyjából harmincezer forintért rendelte 

http://www.youredm.com/2016/12/12/number-ecstasy-related-deaths-uk-highest-level-10-years/
http://www.youredm.com/2016/12/12/number-ecstasy-related-deaths-uk-highest-level-10-years/
https://thepatterning.com/2017/02/13/the-nostalgia-pendulum-a-rolling-30-year-cycle-of-pop-culture-trends/
https://thepatterning.com/2017/02/13/the-nostalgia-pendulum-a-rolling-30-year-cycle-of-pop-culture-trends/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fprogrammes%2Fp045psjk
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fprogrammes%2Fp045psjk
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őket egy internetes áruházból. (Nem akarunk tippeket adni, de a sötét webre 

rálátó böngészőkkel elég könnyű beszerzési forrásokra bukkanni.) 
Magyarországon egy ecstasytabletta 1500-2500 forintba kerül; könnyű 

kiszámolni, hogy itthon talán sose kapnánk olyan jó árajánlatot, mint Leslie. 

A szer minőségéről már nem is beszélve. A webáruház termékleírását a 

laborvizsgálati eredmények igazolták: 

az egyik bevizsgált tablettában 233 milligramm MDMA volt. 

 

Hardcore raverek egy londoni partin, 1990. Fotó: UniversalImagesGroup 

Talán nem világos, de 233 milligramm MDMA nagyon sok. Az ecstasy 
népszerűségének csúcsán egy tablettában 85-115 milligramm hatóanyag 

volt. Még akik rutinszerűen majszolnak el egy buli alatt négy-öt közép-

hatótávolságú tablettát, azok is kikészülhetnek, ha egészben nyelnek le egy 

200 milligrammos szuperekit. 

Kapható, de veszélyes 

A Global Drug Survey tavalyi, ötvenezer fős mintán végzett felmérése 

szerint a brit vásárlók 10 százaléka a sötét web bugyraiból rendel 
kábítószert. Nem Leslie az egyetlen fiatal, aki megbízhatóbbnak tartja az 

internetes rendelést. Szerinte a neten vásárolt tabletták jobb minőségűek, és 

sokkal kényelmesebb így intézni, mint dealerekkel seftelni. Ha egy 
értékesítő kiesik a láncból, olcsóbb lesz a késztermék, és nem is fogják 

felütni mindenféle szeméttel. 

Lehet, hogy Leslie-nek ez a tapasztalata, de ez hamis illúzió. Egy 
underground webshopból vásárolt tablettában éppúgy lehet hallucinogén 

patkányméreg, mint mentolos macskaszar. Garancia és életbiztosítás 

viszont nincs. És ez baj. Ha egy gyógyszergyártó terméke tömeges 
rosszullétet okoz, vagy kiderül, hogy a készítményeikben tiltott hatóanyag 

van, a felügyeleti szervek kitapossák a belét. De az ecstasyfogyasztókat 

nem védik felügyeleti szervek, hacsak az ártalomcsökkentő kampányokat 

nem számítjuk ide. 

A European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 

már 2015-ben figyelmeztetett, hogy bivalyerős ecstasy terjed Európában. 
Okosan tették, mert a fogyasztókat muszáj figyelmeztetni a túladagolás 

veszélyeire. 

Trevor Shine, a Tictac Drug Identification munkatársa szerint az illegális, 
nem szabályozott minőségű szerek fogyasztása mindig is hazárdjáték lesz. 

Nem csak azért, mert az emberek annyira különbözőképpen reagálhatnak a 

pszichoaktív szerekre. Az is számít, hogy az illető milyen nemű, mekkora 
a testsúlya, mennyire van hozzászokva az MDMA-hoz, vagy hogy 

fogyasztott-e valami mást aznap este. 

Valaki simán meghalhat az alacsony tisztaságú szerektől, míg mások az 

erősebbet is jól bírják. 

A kilencvenes években az ecstasyfogyasztáshoz köthető halálesetek 

kiemelt helyet kaptak a médiában. A rendőrség többnyire a drog 
szennyezettségét, illetve a fogyasztásból fakadó szövődményeket 

https://thump.vice.com/en_ca/article/global-drug-survey-ecstasy-uk-study
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(túlhevülés, kiszáradás) nevezte meg a halál okaként. Mostanra fordult a 

kocka: Shine szerint Leslie tablettái ijesztően tiszták. Nem túl 
szennyezettek, hanem túl jók. A fogyasztás kockázatát csökkentheti, ha 

ezeket a tablettákat nem egyesével, hanem felenként vagy negyedenként 

vesszük be. 

Amire érdemes odafigyelni: 

• Próbáljuk elkerülni a kiszáradást. Lehet, hogy az új pirulákat 

könnyebb túladagolni, de az ecstasyhoz kötődő halálesetek 

többnyire a szerfogyasztás szövődményeiként jelentkeznek. 

Ecstasy hatása alatt nem nagy kunszt önfeledten táncolni. 
Fejben tartani, hogy óránként nyomjunk be fél liter vizet, és 

szusszanjunk egyet a friss levegőn, már az. Erre muszáj 

tudatosan odafigyelni, mert a drog hatása alatt a szervezet nem 

ad magától vészjelzést. De ez nem azt jelenti, hogy nincs is baj. 

• A túlhevülés veszélyes lehet. Ha sokat mozgunk zárt térben 

(például egy klubban táncolunk), a test felmelegszik. Az 

ecstasyfogyasztás mellékhatásaként ingadozhat a 
testhőmérséklet, néha szélsőségesen magas láz (hipertermia) is 

kialakulhat. Ha nem iszunk és nem levegőzünk eleget, az 

izomszövet-károsodáshoz, veseelégtelenséghez, magas 

vérnyomáshoz vagy szívbajhoz vezethet. 

• Ne keverjük mással a szert. Ha eleget iszunk, és nem 

fogyasztunk mellé alkoholt, az csökkentheti a túladagolás 

kockázatát. Persze, még ez sem garancia semmire; a 

túladagolást csak úgy kerülhetjük el, ha egyáltalán nem 

fogyasztunk ecstasyt. 

• Nézzünk utána, mit vásárolunk. Az olyan oldalak, mint 

a Pillreports vagy az Ecstasydata a feketepiaci kábítószerek 

katalogizálásával foglalkoznak. Bemutatják a tabletták méretét, 

színét, alakját, vásárlási helyét, illetve a bevizsgált darabok 

hatóanyag-tartalmát. Fontos: ezek csak felhasználói 
visszajelzések, nem szakértői adatok. De ha nyolc amatőr azt 

írja, hogy vérhabot hánytak egy gyanús külsejű pirulától, talán 

érdemes tanulni a hibájukból. 

• Csak óvatosan a túladagolással. A fejadag egyénenként 

változik, de érdemes odafigyelni az intő jelekre. Az ájulás, a 
pánikrohamok, a megugró vérnyomás, a rohamok vagy az 

eszméletvesztés mind a túladagolás jelei. Szóval csak ésszel. 

 

Melléktermékből lett kulturális forradalom 

Amikor a Merck gyógyszergyár 1912-ben szintetizálta az MDMA-t, biztos 
nem gondolták, hogy mekkora hatása lesz a popkultúrára. Azt sem tudták, 

lehet-e bármire használni: csak azért állították elő, hogy ne a konkurens 

gyógyszergyártóké legyen a szabadalom. Az ötvenes években végeztek 

http://www.projectknow.com/research/ecstasy-and-mdma-overdose/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.pillreports.net%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ecstasydata.org%2F
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állatkísérleteket a szerrel, illetve a CIA  –  hasonlóan más drogokhoz – az 

MDMA pszichoaktív hatásait is tanulmányozta. 

A kutatás új lendületet vett, amikor Alexander Shulgin rábukkant a Merck 

ötvenéves szabadalmára. 1965-ben egy saját fejlesztésű eljárással 

egyszerűsítette az MDMA szintetizálását. 

Az ecstasy keresztapjaként is emlegetett Shulgint vonzotta a 

pszichofarmakológia, így saját magán is kísérletezett az MDMA-val. Az ő 

nevéhez fűződnek a szerrel kapcsolatos első tanulmányok és szakmai 
ismertetők is. Bár nem az ő találmánya, Shulgin legalább olyan fontos 

szerepet játszott a pszichoaktív anyagok kutatásában, mint az LSD-t 

előállító svájci vegyész, Albert Hoffmann. Az összevetés azért is adja 
magát, mert az ecstasy ugyanazt az utat járta be a '90-es évek Angliájában, 

mint az LSD a '60-as évek Amerikájában. 

Az MDMA-fogyasztás a nyolcvanas évek végén vált népsporttá az 
Egyesült Államokban. A pszichiáterek komoly potenciált láttak a terápiás 

alkalmazásban, de nemcsak a szakértők, a civilek is rajongtak érte. Az 

amerikai kábítószer-elhárítás, a Drug Enforcment Administration (DEA) 
döntéshozóit halálra rémisztette a gondolat, hogy boldog-boldogtalan 

rendelhet ecstasyt postán, így a legveszélyesebb (Schedule 1 kategóriás) 

drogok közé sorolták a készítményt. Magáncélú forgalmazása, fogyasztása 

és tartása szigorúan tilos. 

A DEA döntése szakmai szempontokkal nehezen indokolható, de érthető: 

nem akarták, hogy az MDMA elterjedése morális pánikhoz vezessen 
Amerikában. A hatvanas években testközelből nézhették végig, ahogy a 

hippik, a háborúellenes tüntetések és az LSD elborítja az utcákat. Ebből 

egyszer már elég volt. Akkor sem szöszmötöltek hatástanulmányokal, 
amikor 1967-ben az LSD-t tették tiltólistára; naná, hogy az ecstasynál sem 

erőltették meg magukat. A közvetlen veszélyt az Atlanti-óceán túlpartjára 

száműzték. 

1988-ban az ecstasy és az acid house letarolta Nagy-Britanniát. 

Ez volt a második Summer of Love éve. Több ezer, néha több tízezer brit 

fiatal gyűlt össze réteken és mezőkön, hogy elektronikus tánczenére 

izzadják ki magukból az akkor még méregerős MDMA-pirulákat. 

A Summer of Love-nak nem volt olyan erős ideológiai töltete, mint a 

hatvanas évek diákmozgalmainak azzal a sok pszichedelikus rockkal és 
baloldali értelmiségivel. A Summer of Love az akkor még frissnek számító 

acid house-ról és más elektronikus zenékről, illetve az össznépi bulizásról 

szólt. 

A hatvanas évek Amerikájának mozgalmai a háborúk és az elnyomás ellen 

tiltakoztak. A kilencvenes évekre a hidegháború véget ért, mindenki nagy 

megkönnyebbülésére; az optimista közhangulatra jól rímelt a rave-ek 
életigenlő hedonizmusa. Egy szabadtéri rave-en mindenki jó arc és haver 

volt (naná, a fokozott empátia és mások indokolatlan szeretete az ecstasy 

két legjellemzőbb mellékhatása), és persze peace, love, unity, respect. 

Az MDMA 1977 óta tiltólistán volt az Egyesült Királyságban, de ez nem 

számított. A repetitív elektronikus zene és az ecstasy legalább akkora párost 

alkottak, mint John Lennon és Paul McCartney. És ahogy a Beatlest, őket 

sem lehetett megállítani. 

Először azt gondoltam, nonszensz. Mi ez a zene? Erre nincsenek szavak. Ez 

egy dobgép, más nem is hallani! Aztán bevettem egy ecstasyt, visszamentem, 

és arra gondoltam: ez a legjobb dolog, ami valaha történt velem 

– emlékszik vissza a korszakváltásra az oasises Noel Gallagher. 

A fiatalok országszerte szabadtéri rave-eket rendeztek; az üresen álló 

londoni bérházakban squatt partykat tartottak. A hatóságok tehetetlenek 

voltak. A két kocsival kivonuló, fejüket vakaró járőrök nem számolhattak 

fel egy spontán szerveződött tízezres technópartit. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F06%2F03%2Fmeghalt_alexander_shulgin_az_ecstasy_feltalaloja%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Ftil%2F2015%2F04%2F25%2Faz_ecstasyt_egy_katolikus_papnak_koszonheti_a_vilag%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Ftil%2F2015%2F04%2F25%2Faz_ecstasyt_egy_katolikus_papnak_koszonheti_a_vilag%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.drugfreeworld.org%2Fdrugfacts%2Flsd%2Fa-short-history.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSecond_Summer_of_Love
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPLUR
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fblogs%2Fnme-blogs%2Feight-songs-noel-gallagher-would-take-to-a-desert-island-and-why-playlist-9424
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"Travellers and Ravers" buli Londonban, a 90-es évek végén Fotó: 

Pymca 

Az anarchiának a Major-kormány 1994-es törvénytervezete vetett véget. 

A Criminal Justice and Public Order Act ellehetetlenítette a szabadtéri 

rendezvényeket: gyakorlatilag betiltotta a repetitív ütemekből álló zenét. A 
popkultúra felszívta a techno-Woodstockot, a drog és a buli a klubok falai 

közé szorult. A tánczenei szcéna elsöprő lendülete a kétezres évek közepére 

megtört. A menő klubok vesztettek a varázsukból, a zene és az ecstasy 
minősége mélyrepülésbe kezdett. A tablettákban egyre kevesebb volt az 

MDMA, így a vásárlók a csapnivaló ecstasy helyett átálltak a potens, de 

károsabb dizájnerdrogokra. 

A rekreációs szerhasználók húsz éven át tömték magukba az ecstasyt. A 

toxikológusoknak és addiktológusoknak volt idejük tanulmányozni az acid 

house kísérleti nyulait; a szakemberek tudták, hogyan kezeljenek egy 
MDMA-túladagolást vagy rosszullétet. De a drogpiacról egyszer csak 

eltűnt az ecstasy, és a helyére beszivárgó ismeretlen szerekkel sem a 

fogyasztóknak, sem az orvosoknak nem volt tapasztalatuk. Feltűnt egy 

csomó, ideig-óráig legális, így szabadon terjeszthető vegyület: a mefedron, 
a 4-MEC meg a házilag főzött dezomorfin, direkt a vállalkozó kedvű 

elmebetegeknek. De ecstasy, az nem volt. 

A minőség-ellenőrzést a brit fogyasztók sokáig közösségi alapon végezték. 
Tematikus fórumokon listázták a különféle tablettákat: ha tehették, 

bevizsgáltatták az árut, házilag végeztek teszteket, élménybeszámolókat 

osztottak meg, illetve figyelmeztették a többieket a veszélyes pirulákra. A 
fórumok a kétezres évek közepére elnéptelenedtek; a megmaradt tagok 

sóvárogva kérdezgették egymást, hogy ki tud jó minőségű ekit szerezni. 

Az elmúlt hat hónapban egyszer láttam igazi MDMA-t: amikor valaki kiásta 

az egy éve eltemetett készletét 

– mesélte a BBC-nek 2010-ben egy pórul járt fogyasztó. 

Nemcsak a minőség zuhant, hanem az árak is. Megesett, hogy a brit 

dealerek egy fontért árulták a ki-tudja-milyen ecstasyt, de ez már senkinek 

sem kellett. Erre utalnak a bűnügyi statisztikák is: a londoni rendőrség 

2006-ban 1197 személynél talált ecstasyt, 2010-ben már csak 331-nél. (A 
csökkenésben az is közrejátszhat, hogy az ecstasyként árult tablettákról a 

laborvizsgálatok egyre gyakrabban mutatták ki, hogy nem MDMA-t, 

hanem más, olcsóbb stimulánsokat, például koffeint vagy szteroidokat 

tartalmaznak.) 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.webbeteg.hu%2Fcikkek%2Fszenvedelybetegseg%2F11408%2Fmefedron
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F4-Methylethcathinone
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FDezomorfin
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Fuk_news%2Fengland%2Flondon%2F8468372.stm
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Afterparti Londonban a 90-es évek végén Fotó: UniversalImagesGroup 

Bár egyszerre történt, az ecstasyt nem a rave-korszak vége, és nem is az 

elektronikus zene eljelentéktelenedése tette tönkre. Rossen Popov, az 

ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Irodájának vezetője szerint a drogpiac 

változásait gyakran az anyagbeszerzési nehézségek okozzák. 

Többnyire tényleg ez áll a háttérben. Az amerikai hatóságok 2000-ben 

letartóztatták a UCLA zseniális vegyészmérnökét, William L. Pickardot, 
aki első osztályú LSD-t gyártott. Pickard letartóztatása után az Egyesült 

Államokból szinte teljesen eltűnt az LSD. Csak akkor derült ki, hogy a 

laboratóriumával az egész országot ellátta. A drogmaffiában ilyenkor jön a 
hatalomátvétel, és valaki előbb-utóbb betölti a piaci rést. De Pickardot nem 

tudták pótolni, mert csak neki voltak külföldi kontaktjai, akiktől 

beszerezhette a gyártáshoz szükséges ergot alkaloidokat. 

Az MDMA-gyártás is átesett egy hasonló krízisen. Az ecstasy berobbanása 

után a a tablettákat a Távol-Keleten legálisan árusított vegyszerekből 

gyártották, de a nemzetközi kereskedelmi egyezmények egyre kevesebb 
kiskaput hagytak a gyártóknak. A ritka vegyületek forgalmazását egyre 

szigorúbban ellenőrizték. 2010 körül már csak egy kínai vegyi üzem 

foglalkozott az MDMA szintéziséhez használt prekurzorok gyártásával. 

Úgy tűnt, az ecstasynak vége. De 2015-ben megjelentek az újhullámos 

tabletták. 

Az újságok kórházba kerülő raverekről írtak, a rendőrség meg 
közleményekben figyelmeztetett, hogy csak óvatosan az új tablettákkal. 

Sokan azt hitték, mérgező anyagokkal, például PMMA-val felütött ecstasy 

került a piacra – nem lett volna példátlan eset –, de csak annyi történt, hogy 
a gyengébb tablettákhoz szokott fogyasztókat teljesen szétvágta az új, 

kristálytiszta anyag. 

De miből csinálják, ha egyszer az összes alapanyag-forrást elzárták? Egy 
névtelenül nyilatkozó vegyész szerint egy holland kutatócsoport új 

prekurzorokat használ az ecstasygyártáshoz: a betiltott PMK helyett a 

legális, szabadon forgalmazható PMK-Glycidate-et használják. 

Ökölszabály, nem szentírás, de ha különösen szép ecstasyt 

látunk – dombornyomás, ívelt forma, csillogó felület, szilárd halmazállapot, 

törésvonal a hátoldalon –, az jó eséllyel tömve lesz MDMA-val. Az a 
törésvonal pedig nem véletlenül van ott, hanem diszkrét figyelmeztetésként, 

hogy ezeket a tablettákat nem egészben kéne lenyelni. 

 

http://io9.gizmodo.com/there-really-is-an-lsd-shortage-and-heres-why-1677123866
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPara-Methoxy-N-methylamphetamine
http://www.vancouversun.com/news/calgary/Five+deaths+linked+lethal+chemical+PMMA/5993556/story.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fmixmag.net%2Fread%2Fwhy-are-pills-so-strong-at-the-moment-blog%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fmixmag.net%2Fread%2Fwhy-are-pills-so-strong-at-the-moment-blog%2F
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A hollandok láthatóan komolyan veszik a piaci versenyt. A tablettáiknak 

sem formatervezésben, sem a hatásfokot tekintve nincs párjuk. 
A szupererős tablettákkal azt akarják elérni, hogy kiszorítsák az európai 

piacról a megbízhatatlan, az ecstasynál is károsabb dizájnerdrogokat. A 

vonzó külső, a könnyű hozzáférhetőség, a brutális MDMA-töltet és a 
sokévi mélypontját elérő fogyasztói ár megtette a hatását: a tuningolt 

ecstasy mostanra elöntötte Európát. 

A 2015 óta gyártott, sárga, pajzs alakú, UPS-logós tablettákban akár 278 
milligramm MDMA is lehet. Három-négyszerese az átlagnak. Ilyen 

töménységű készítmények évek óta nem kerültek a piacra. Ebben a 

tekintetben egyébként már utolértük Európát: a sárga tabletta 

Magyarországon is kapható. 

Úgy tűnik, az alapanyag-utánpótlással sincs probléma. A holland rendőrség 

idén februárban a belga határ közelében lefoglalt egy nagyobb tétel 
vegyszert: ezekből körülbelül egymilliárd ecstasytablettát lehetett volna 

gyártani. Nem tudni, hosszabb távon ennek milyen hatása lesz a drogpiacra, 

de az ellátási lánc egyelőre nem omlott össze. 

PLUR 

Az ecstasyval egy  időben az elektronikus tánczenébe is visszatértek az 

optimista hangulatok, valamint a korai jungle és house zenéket idéző 
hangminták és zenei megoldások. De nemcsak a zene, a szerfogyasztás 

kultúrája is harminc évvel ezelőtti állapotokat idéz. A brit fiatalok nem 

klubokba járnak, hanem illegális szabadtéri rendezvényeken buliznak. A 

lapokban egyre többször írtak ecstasy okozta halálesetekről. 

(Itt érdemes megjegyezni, hogy ezekről az esetekről a sajtó épp azért 

számol be, mert annyira ritkák. A Central Disease Control 
tanulmánya szerint az Egyesült Államokban évente nagyjából ötvenezren 

halnak meg drogtúladagolás miatt. Ezek közül harmincezerről az opioid 

alapú, vényköteles nyugtatók és fájdalomcsillapítók tehetnek. A CDC 
statisztikája nem foglalkozott külön az ecstasyval, de egy másik tanulmány 

becslése szerint évente úgy ötven haláleset köthető hozzá. Vagyis a teljes 

mintában szinte kimutathatatlan.) 

Bár úgy tűnhet, hogy az ecstasyfogyasztási és elektronikus zenei trendek 

alakulása között ok-okozati összefüggés van, nem erről van szó. A 

fiataloknak egyszerűen nincs hova menniük. 

A Criminal Justice and Public Order Act intézményesítette a partikultúrát, 

és klubokba terelte a bulizni vágyókat. De amikor a dance leszállóágba 

került, nem vette át a helyét semmilyen új, globális trend, a régi meg szép 
lassan elsorvadt. A kilencvenes évek emblematikus szuperklubjainak már 

a felét bezárták. A megmaradt helyeken alkalmazott face control a 

tinédzsereket már a küszöbnél megállítja. Ha szórakozni akarnak, meg kell 
keresniük a saját helyüket. Londonban viszont nagyon kevés a fiataloknak 

és fiatal felnőtteknek szánt szórakozóhely; marad a természet, meg az 

illegális házfoglalások.  

Meg a remény, hogy felelős drogfogyasztó lesz belőlük, nem halálozási 

statisztika. Peace, love, unity, respect. 

(Borítókép: "Travellers and Ravers" buli Londonban. Fotó: PYMCA/UIG 

via Getty Images) 

Intelligens fémvegyületek Szegeden 

ORIGO 2017.06.02. 

A fémvegyületek kémiai sajátságait és biológiai szerepét több 

tudományág szemszögéből is tanulmányozzák a Szegedi 

Tudományegyetem kutatói. A daganatos betegségek, továbbá az idős 

kori elbutulással járó biológiai leépülés, illetve a genetikai 

rendellenességek gyógyításában a fémionok alkalmazásának 

hatásosságát javítja, módszereit fejleszti az SZTE által irányított 

projekt, amelyet a Széchenyi 2020 program több mint 878 millió 900 

ezer forinttal támogat. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.pillreports.net%2Findex.php%3Fpage%3Ddisplay_pill%26id%3D34322
https://www.vice.com/en_uk/article/the-raw-material-for-a-billion-ecstasy-pills-has-been-seized-in-the-netherlands
https://www.vice.com/en_uk/article/the-raw-material-for-a-billion-ecstasy-pills-has-been-seized-in-the-netherlands
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.factmag.com%2F2016%2F06%2F08%2Flone-levitate-review-rave-nostalgia-jamie-xx%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.thesun.co.uk%2Fnews%2F1227539%2Flocals-furious-as-nineties-style-drug-parties-make-comeback-in-countryside%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.thesun.co.uk%2Fnews%2F1227539%2Flocals-furious-as-nineties-style-drug-parties-make-comeback-in-countryside%2F
https://thump.vice.com/en_ca/article/ecstasy-deaths-overdoses-harm-reduction-drugs
https://thump.vice.com/en_ca/article/ecstasy-deaths-overdoses-harm-reduction-drugs
https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates
https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F19195429
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F19195429
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/11/clubs-closing-nightlife-uk
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/11/clubs-closing-nightlife-uk
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Vegyészek, biológusok, gyógyszerészek és kutatóorvosok a Szegedi 

Tudományegyetemen olyan interdiszciplináris műhelyt alakítanak ki, ahol 
a daganatos betegségek, az Alzheimer-kór és a genetikai rendellenességek 

kezelésben a fémionok és fémkomplexek szerepére fókuszálnak. A GINOP 

- 2.3.2-15-2016-00038 számú „Intelligens fémvegyületek" című projektbe 
7 SZTE és SZTE-MTA kutatócsoport kapcsolódik be. A mintegy 30 kutató 

együttműködésében rejlő lehetőségeket kiaknázó projekt célja, hogy 

egyrészt fémiont tartalmazó gyógyhatású vegyületeket fejlesszenek, 
másrészt az emberi szervezet fémion háztartásával, és annak felborulásával 

kapcsolatos vizsgálatokat végezzenek. A felfedező kutatás stádiumában 

lévő program része a gyógyszerjelölt molekulák hatékonyabb célba 

juttatása, a klinikumban még nem alkalmazott új módszerek kidolgozása is. 

Fémionok a rákos betegségek kezelésében 

A rákos betegségek kezelésére néhány fémion – például a platina, a 
ruténium, a ródium, a gallium, a réz – jól alkalmazható. Ezek közül például 

a platina, már harminc éve használatos a gyógyításban. Ezek a fémionok 

azzal képesek a tumoros betegséget gyógyítani, hogy a rákos sejtek 
szaporodását gátolják, ám veszélyeztetik az ép szöveteket is. E negatív 

hatásokat – például a kemoterápiát kísérő rossz közérzetet, hajhullást – úgy 

szeretnék mérsékelni a szegedi egyetem kutatói, hogy fémionok vegyületeit 
állítják elő. A fémion hasznos hatását mintegy „becsomagolják" azzal, 

hogy szerves vegyületekhez kapcsolják. E szerves vegyületek önmagukban 

is lehetnek rákellenesek, és e gyógyhatásukra „ráerősít" a hozzájuk kapcsolt 

fémion. 

 

A rákbetegségek gyógyításában is fontos szerepük lehet a fémionoknak

 Forrás: Thinkstock 

A fémionok káros mellékhatása azzal is csökkenthető, ha a gyógyszerjelölt 

fémvegyületeket sikerülne csakis a rákos szövetekbe juttatni. A rákos 
szövetek speciális tulajdonságait kihasználva – többek között – azt tervezik, 

hogy a majdani gyógyszernek olyan változatát juttatják be a szervezetbe, 

amely nem károsítja az ép sejteket, ám ez az anyag az oxigénhiányos rákos 
sejtek környezetében átalakulna, és abból felszabadulna a valódi, a 

sejtburjánzást gátló gyógyszer. 

Fémionok homeosztázisa 

Betegséghez vezethet, ha az élő szervezet számára létfontosságú, tíznél is 

több fémionnak a különböző sejteken, szöveteken belül szabályozott 
koncentrációja felborul. Ez, vagyis a fémionok homeosztázisának 

felborulása jellemzi az Alzheimer-kórban szenvedőket. Az Alzheimer-

kóros betegek agyszövetében megjelenő fémiont, többek között a rezet 

nagy koncentrációban tartalmazó amyloid plakkokat vizsgálják. 
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Az Alzheimer-kórban felborul a fémionok homeosztázisa Forrás: 

AFP / BSIP / Fernando Da Cunha 

Ha ezek a fehérjékből álló plakkok sok rezet tartalmaznak, a réz káros 

hatása érvényesül, az agy oxidatív stressznek van kitéve, azaz a fémion 

segítségével reaktív oxigénrészecskék képződnek, amelyek 
visszafordíthatatlan agykárosodást okoznak. Az eredeti fémion háztartás 

visszaállítása az SZTE kutatóinak célja: e plakkokból a fölösleges rezet 

visszajuttatnák a sejtekbe, hogy helyreálljon az eredeti egyensúly. Ez a 

módszer új lehetőséget jelentene az Alzheimer-kór kezelésében. 

Jelzőmolekulák 

A fémionok szöveteken belüli mennyiségének a követésére alkalmas 
vegyületek köre ismert a kutatók körében, de a szegediek a jelenlegieknél 

jobb jelzőmolekulákat szeretnék kifejleszteni. 

A Duchenne-szindróma, a gyermekkori izomelhalás kapcsán további 
genetikai eredetű betegségek gyógyításának az eszközét is keresik az SZTE 

kutatói. Azt tervezik, hogy a szervezet saját védekezési mechanizmusának 

figyelmét valamiféle „felkiáltójellel" a DNS-hibára irányítják, így 

rákényszerítik a javító mechanizmus beindítását. Egy fémtartalmú enzim 
az, amely elhasítja ezt a DNS-t. E nukleázok közül Szegeden a cinktartalmú 

enzimet építik tovább úgy, hogy az rendkívül szelektív módon legyen képes 

a DNS-láncra hatni, vagyis az egyetlen hibás ponthoz tegyen 
„felkiáltójelet". Ebben a komplex és többlépcsős szabályozásban szerepet 

kapnak a fémionok, de e módszert még nem alkalmazzák a klinikumban. 

Ezek az innovatív megoldások új lehetőségeket tárhatnak fel a 
gyógyszerjelölt fémvegyületek kifejlesztésében. A projekt újdonsága az is, 

hogy összetett módon vizsgálja a gyógyszerjelölt kismolekulák biológiai 

rendszerekkel való kölcsönhatását, s ezzel a hatékonyabb racionális 
gyógyszerfejlesztést segíti. A támogatási összeg három, közel azonos 

nagyságú része műszerekre, vegyszerekre és a humán erőforrásokra 

költhető. A kutatók a következő 7 évben 80 kiemelkedő jelentőségű 
publikációban ismertetik eredményeiket, de új szabadalmak születésében is 

bíznak. A programon dolgozó nagyszámú PhD-hallgató, posztdoktor és 

kutató révén új tudásbázis erősödik meg a Szegedi Tudományegyetemen. 

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program. 

Ultraerős antibiotikumot fejlesztettek ki 

MTI,  ORIGO 2017.05.30.  

Egy régi antibiotikum molekuláris szerkezetének stratégiai 

módosításaival akarják felvenni a harcot az antibiotikum-rezisztens 

szuperbaktériumok ellen amerikai tudósok. 

A Scripps Kutatóintézet szakemberei a vancomycin hatóanyagú 
antibiotikumot "turbózták fel", hogy szupererővel támadja meg a 

baktériumot.Laboratóriumi kísérleteikben az új változat ezerszer 

hatékonyabbnak bizonyult, mint a régi hatóanyag.Három különböző 
módon támadja meg a baktériumot, ezért az kevésbé képes elkerülni a 
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gyógyszer támadását - derült ki az amerikai tudományos akadémia 

folyóiratában (PNAS) közzétett tanulmányukból. 

Az ultraerős antibiotikumot még ezután fogják kipróbálni állatokon és 

emberen, de a tudóscsoport reméli, hogy az új gyógyszer öt éven belül 

készen áll az alkalmazásra, ha kiállja a próbákat. A kórházi bakteriális 
fertőzések egy jelentős részét a vancomycinre rezisztens enterococcus 

(VRE) nevű szuperbaktérium okozza. Néhány antibiotikum ugyan még 

hatásos a VRE ellen, de a 60 éves vancomycin már nem. A Scripps 
szakemberei azt kutatták, képesek-e helyreállítani a hatóanyag 

ölőképességét. 

Néhány módosítást hajtottak végre a régi gyógyszer molekuláris 
szerkezetén, hogy ott fejtse ki leginkább baktériumellenes hatását, ahol a 

legnagyobb kárt képes okozni:a sejtfalak megsemmisítésénél.Három 

módosítás bizonyult különösen fontosnak, ezek által megnőtt a hatóanyag 

ereje és tartóssága. 

"A vancomycin molekula szerkezetén végrehajtott egyik változtatással 

sikerült leküzdenünk a baktérium vancomycinrezisztenciáját. Két másik 
kisebb változtatást is beépítettünk a molekulába, két olyan plusz útvonalat, 

amelyen képes megölni a baktériumot. Ezáltal az antibiotikumnak három 

különböző mechanizmusa van, amellyel kifejti baktériumölő hatását, 
ezértnagyon nehezen alakulhat ki rezisztencia ellene"- idézte Dale Bogert, 

a kutatás vezetőjét a BBC News honlapja. 

Hogyan válhat egy baktérium szuperré? 

A baktériumok a természetes szelekció kiemelt haszonélvezői, hiszen 

könnyen és számos módon képesek alkalmazkodni a különböző 

hatóanyagokhoz. Néhány baktériumtörzs természettől fogva ellenálló egy-
egy antibiotikummal szemben, mások mutációk vagy egy másik 

mikroorganizmus révén szerzik be ezt a képességet. 

A mutációk spontán események, amelyek legtöbbször hátrányosan, vagy 
éppen sehogy sem érintik az adott organizmust. Kis részük azonban 

hasznos az élőlény számára, és különbözőféleképpen teheti ellenállóvá az 

érintett kórokozót. Például olyan enzimek termelődhetnek, amelyek 
hatástalanítják a gyógyszer hatóanyagát, vagy éppen az a gyenge pont 

iktatódik ki a baktériumban, amelyet az antibiotikum megcéloz. 

A rezisztens génekhez aztán könnyen hozzá lehet férni. A kórokozók 
egymás között kicserélhetik az ellenállóságot biztosító géneket (ezt hívjuk 

konjugációnak), vagy akár vírusokkal is átjuttathatják egymásba a 

szükséges genetikai információkat. Egyes baktériumok a környezetükből, 

szabadon is felvehetik a kívánt DNS-t. 

Mivel a kórokozók több rezisztenciagénhez hozzájuthatnak, több 

antibiotikummal szemben is ellenállóvá válhatnak. Ezeket hívjuk 

multirezisztens baktériumoknak. 

A módosított hatóanyag képes volt megölni laboratóriumi kísérletekben a 

VRE kórokozóját és szinte teljesen fenntartani hatását azok után is, hogy a 

baktériumot 50-szer tették ki a szer támadásának. 

Hibázik a géntechnológiai olló 

TÁTRAI PÉTER 2017.06.06. origo.hu 

A CRISPR-Cas9 néven ismertté vált génszerkesztési technika, amely 

talán a század legnagyobb biotechnológiai ígérete, a jelek szerint 

mégsem tökéletes: hajlamos módosítani a DNS-szöveget ott is, ahol 

nem kéne. 

A modern genomszerkesztési eljárások nemcsak génmódosított élőlények 

létrehozására alkalmasak, hanem a gének funkciójának kutatásában is 

kulcsszerepet játszanak, s ami még lényegesebb: a hibás gének 
kijavításához, a génterápiához is eszközt adhatnak a kezünkbe. A legújabb 

technika, a baktériumoktól kölcsönzött génszerkesztő enzimet alkalmazó 

CRISPR-Cas9 gyorsaságának, egyszerűségének és pontosságának 
köszönhetően annyira ígéretes, hogy bár alig pár éve fedezték fel, máris 

http://www.bbc.com/news/health-40091179
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emberi klinikai kísérleteket indítanak vele. A CRISPR-Cas9 technológia a 

szövegszerkesztőkből ismert „kivágás és beillesztés" (cut-and-paste) 
egyfajta géntechnológiai megfelelője, amely képes lehet egy hibás DNS-

szakasz kivágására és a megfelelő szekvenciával való helyettesítésére. 

Nem árt az óvatosság 

Meglehet azonban, hogy a túlzott lendület mellé elkélne kicsit több 

óvatosság is. A Columbia Egyetem (USA) Orvostudományi Központja, 

Genomikai Orvostani Intézete és Táplálkozástudományi Intézete által 
irányított kutatócsoport a Nature Methods című folyóiratban most adta hírül, 

hogy a CRISPR-Cas9 rendszerrel végzett génszerkesztés nyomán nem 

szándékolt mutációk százai jelennek meg a génállományban. 

 

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

Döntő fontosságúnak érezzük, hogy a tudományos közösség tisztában 

legyen a CRISPR által okozott valamennyi szándékolatlan mutáció 
kockázatával, beleértve a genom nemkódoló részére eső pontmutációkat is" 

– hangsúlyozta Stephen Tsang, a tanulmány egyik szerzője. 

Az eredmény már csak azért sem hagyható figyelmen kívül, mert Kínában 

az idén megkezdődött az első, CRISPR-t alkalmazó emberi klinikai kísérlet, 
az Egyesült Államokban pedig a jövő évre tervezték az ilyen jellegű humán 

vizsgálatok megindítását. Márpedig a jelek szerint a CRISPR, noha 

alapvetően egyetlen jól meghatározott DNS-szekvenciát vesz célba, olykor 
a genom más területeit is módosítja. Az eddigi tanulmányok számítógépes 

jósló algoritmusok segítségével próbálták azonosítani a genom azon részeit, 

amelyek a szándékolatlan módosítás veszélyének vannak kitéve, majd 
ezeket a területeket ellenőrizték vissza, főleg kivágások és betoldások (ún. 

deléciók és inszerciók) után kutatva. 

Nem biztos, hogy az élőlényben is hibátlanul működik 

„Ezek a jósló algoritmusok viszonylag jól teljesítenek, amíg Petri-

csészében CRISPR-ral módosított sejtekről van szó, de élő állatban eddig 

még senki nem bizonyosodott meg teljesgenom-szekvenálással a 
célterületen kívül eső mutációk jelenlétéről" – hívta fel a figyelmet 

Alexander Bassuk az Iowai Egyetemről, aki szintén közreműködött a 

tanulmányban. A most publikált munka során a kutatók egy korábbi 
kísérletben CRISPR génszerkesztésen átesett egerek teljes génállományát 

megszekvenálták, és minden mutációt megkíséreltek megtalálni – azokat is, 

amelyek csupán egyetlen nukleotidot érintenek. 

A tudósok megerősítették, hogy a CRISPR elvégezte a dolgát: sikeresen 

kijavította azt a vakságot okozó génmutációt, amely a kísérleti génterápia 

célpontja volt.Emellett azonban – amint azt Vinit Mahajan 
szemészprofesszor és PhD-hallgatója, Kellie Schaefer észrevették – a 

génterápián egymástól függetlenül átesett két egér génállománya mintegy 

1500 helyen szenvedett el egynukleotidos mutációt, és több mint 100 
helyen tartalmazott hosszabb beszúrásokat vagy törléseket. A 

szándékolatlan hatások jóslására széles körben használt számítógépes 

programok egyik se jósolta meg előre e mutációk bekövetkeztét. 
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Forrás: Origo 

Korábban rejtve maradtak a szándékolatlan mutációk 

„Azok előtt a kutatók előtt, akik nem teljesgenom-szekvenálással keresik a 

szándékolatlan mutációkat, e potenciálisan lényeges melléktermékek rejtve 

maradhatnak – emelte ki Tsang. – Pedig egyetlen nukleotid megváltozása 

is beláthatatlan következményekkel járhat." 

Bassuk ugyanakkor hozzátette, hogy ezek a konkrét egerek semmi 

nyilvánvaló jelét nem mutatták annak, hogy bajuk lenne. „A CRISPR-ba 
vetett bizalmunk továbbra is töretlen – szögezte le Mahajan. – Orvosok 

vagyunk, így nem lepődünk meg azon, hogy minden kezelésnek vannak 

lehetséges mellékhatásai. Csak fontos, hogy tudjuk, mik azok." 

 

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

A kutatók most a CRISPR módszer továbbfejlesztésén fáradoznak: annak 
érdekében, hogy az eljárás még biztonságosabbá váljék, mind a 

génszerkesztő enzimet, mind az azt célba juttató ún. irányító RNS-t úgy 

optimalizálják, hogy a szerkesztés még hatékonyabb és pontosabb legyen. 

Reményeink szerint ezek az eredmények másokat is arra ösztönöznek majd, 

hogy a CRISPR beavatkozásaik által okozott szándékolatlan mutációkat 

teljesgenom-szekvenálással ellenőrizzék, és törekedjenek a módszer 
különböző változatainak kipróbálására, amelyekkel elérhetjük a lehető 

legbiztonságosabb és legpontosabb génszerkesztést"– összegezte Tsang. 

Időutazással segítenek a demenciában 

szenvedőkön 

MTI 2017.05.31. origo.hu 
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Olyan szobát alakítottak ki egy németországi nyugdíjas otthonban, 

amely az 1960-as és 1970-es évekre emlékezette a demenciában 

szenvedő időseket. Így akarják elérni, hogy az otthon lakói jobban 

érezzék magukat. 

A szokatlan memóriaterápiát Gunter Wolfram, az Alexa nevű intézmény 
igazgatója találta ki. A felfedezés őt is hirtelen érte, akkor jött rá, hogy a 

demenciában szenvedő időseketmegnyugtatják a nosztalgikus 

tárgyak,amikor egy régi keletnémet motort vitt be az otthon mozitermébe. 

"Létrehozása első napjától ez a szoba nagy sikertörténet. Az emberek 

nagyon boldogok, hogy felismerik a régi idők tárgyait, azonnal jól érzik 

magukat, amint belépnek" – mondta az igazgató. 

Olyan szobát rendeztek be, amely az1960-as évek kommunista Kelet-

Németországjáraemlékeztetik az öregeket. Minden apró részletre ügyeltek, 

még az akkoriban kapható mosópormárkát is felkutatták. Az otthon lakói 
sok időt töltenek a szobába, pedig néhány közülük korábban még arra sem 

voltak képesek, hogy kikeljenek az ágyukból. 

 

Forrás: Dreamstime 

Teljesen megváltozott az élet az otthonban. A 70 éves asszonyok 

járókeretüket félretéve látnak neki a főzésnek, mosogatnak el maguk után, 
és vasalnak az 1960-as évekből megmaradt vasalóval. 

"Ezek a régi rutinos tevékenységek más nők társaságában egy ismert 

környezetben nyugalommal töltik el lakóinkat. Egyfajta munkahellyé vált 
számukra, ahol egész hetüket eltöltik egy új céltudatossággal - hangoztatta 

az igazgató. 

A nosztalgiaszoba annyira népszerű, hogy más otthonokból is vannak 

érdeklődők. 

A memóriaterápiát egyébként sikerrel alkalmazzák, mert kellemes 

emlékeket csalogathatnak elő vele. A múltbéli tárgyak pszichés és kognitív 
javulást idézhetnek el. Ezek a betegek gyakran képesek felidézni 

gyermekkoruk, fiatal felnőttkoruk emlékeit még akkor is, ha rövidtávú 

memóriájuk cserben hagyja őket – tette hozzá Herlind Megges, a berlini 

Charité kórház gerontológusa. 

Végre fény derül a múmiák titkaira 

TÁTRAI PÉTER 2017.05.31. origo.hu 

Talán nem meglepő, de az óegyiptomiak se a Szíriuszról jöttek: a 

múmiákból nyert első genomi adatok alapján szoros rokonságban 

álltak az ókori Közel-Kelet más népeivel. Az viszont érdekes, hogy az 

idegen hódítások milyen kevés nyomot hagytak a génjeikben.  

A Tübingeni Egyetem és a jenai Max Planck Történelemtudományi Intézet 

által vezetett nemzetközi kutatógárda elsőként nyert genomi szintű adatokat 

az ókori Egyiptomban Kr. e. 1400 és Kr. u. 400 között eltemetett 
múmiákból. Számos bebalzsamozott holttestből sikeresen vontak ki 

elemzésre alkalmas DNS-t, közülük háromnak a teljes sejtmagi genetikai 

állományát feltérképezték, ezzel bizonyítva, hogy az egyiptomi múmiák 

megfelelő alanyok a távoli múltban élt emberek genetikai elemzéséhez. 
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A Nature Communications című folyóiratban publikált tanulmány arra a 

következtetésre jut, hogy a modern egyiptomiak közelebbi rokonságot 
mutatnak a Szaharától délre eső afrikai népességgel, mint az óegyiptomiak, 

akik a többi ókori közel-keleti néppel álltak a legszorosabb vérségi 

kapcsolatban. 

Komoly áttörés a mumifikált emberi maradványok kutatásában 

Egyiptom amúgy ideális helyszín az ősi népek kutatásához: gazdag 

történelme jól dokumentált, és központi földrajzi helyzete, valamint a 
környező európai, afrikai és ázsiai népekkel való kölcsönhatásai révén 

rendkívül dinamikus régiót alkot. A régészeti DNS-minták tanulmányozása 

terén történt közelmúltbéli előrelépések izgalmas új lehetőséget nyújtanak 
az ismertnek vélt történelmi tények és összefüggések genomi adatokkal 

való összevetésére.  

Az óegyiptomi múmiák DNS-ének genomikai elemzése azonban nem 
triviális feladat, és számos módszertani nehézséget vet fel, ezért nem 

bővelkedünk az ilyen jellegű tanulmányokban. Bár a múmiák az első 

régészeti minták között voltak, amelyekből DNS-t vontak ki, a tudósok 
sokáig kételkedtek a belőlük nyert – különösen a sejtmagi genomra 

vonatkozó – genetikai adatok megbízhatóságában.  

 

Forrás: bpk / Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, SMB / Sandra 

Steiß/Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum und 

Papyrussammlung/Jürgen Liepe 

„A DNS megőrződésének lehetőségét meglehetős szkepticizmussal szokás 

kezelni – erősítette meg Johannes Krause, a jenai intézet igazgatója és a 
cikk rangidős szerzője. – Az Egyiptomban uralkodó forró éghajlat, 

kombinálva a sírkamrák többségében tapasztalható nedvességgel és a 

mumifikáláshoz használt egyes vegyszerek hatásával, a DNS lebomlásának 
kedvez, ezért a DNS hosszú távú túlélését az egyiptomi múmiákban 

rendszerint valószínűtlennek tartják.” Az, hogy a jelen tanulmány szerzői 

sikeresen vontak ki sejtmagi DNS-t, és robusztus hitelesítő módszerekkel 
bizonyították a megbízhatóságát, komoly áttörést jelent a mumifikált 

emberi maradványok további kutatása felé.  

A kutatás 

A munkában a tübingeni és jenai tudósokon kívül a Cambridge-i Egyetem, 

a Lengyel Tudományos Akadémia, továbbá a Berlini Antropológiai, 

Etnológiai és Őstörténeti Társaság kutatói vettek részt. Céljuk a több mint 
egy évezredet felölelő időszakon belüli genetikai differenciálódás és 

népességfolytonosság követése volt, és az eredményeket összevetették a ma 

élő népességek adataival.  

A csoport a Nílus menti, közép-egyiptomi Abuszir el-Melek régészeti 

lelőhelyről származó 151 mumifikált emberi maradványból vett DNS-

mintát. A maradványokat két antropológiai gyűjteményben, a Tübingeni 
Egyetemen és a Porosz Kulturális Örökség Alapítvány által fenntartott, a 

Berlini Állami Múzeumok csoportjába tartozó Felix von Luschan 

Koponyagyűjteményben őrzik.  

https://www.nature.com/articles/ncomms15694
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Az Abuszir el-Melek régészeti lelőhely Forrás: Graphic: Annette 

Guenzel. Credit: Nature Communications 

A szerzők összesen 90 ember mitokondriális genomját rekonstruálták, és 

három esetben a teljes sejtmagi genomot is sikerült feltérképezniük. Az így 
gyűjtött információ módot adott a korábbi, régészeti-történeti adatokon és 

a modern kori DNS elemzésén nyugvó hipotézisek ellenőrzésére.  

Különösen arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen folytonosságok és 
változások mutathatók ki Abuszir el-Melek ősi lakóinak genetikai 

összetételében” – nyilatkozta Alexander Peltzer, a kutatógárda egyik 

vezető tagja a Tübingeni Egyetemről. A csoport meg kívánta határozni, 
hogy a vizsgált időszak alatt lezajlott idegen hódítások vajon befolyásolták-

e genetikai szinten az ott élő népességet, és összevetette az óegyiptomi 

lakosok genetikai sajátságait a terület mai lakóinak hasonló jellemzőivel. 
„Ellenőrizni akartuk, hogy vajon Nagy Sándor és más idegen hatalmak 

hódítása nyomot hagyott-e az ókori egyiptomi népesség genetikájában” – 

fejtette ki Verena Schuenemann, a Tübingeni Egyetem csoportvezetője.  

 

Forrás: Johannes Krause 
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Miben különböztek a régen élt egyiptomiak? 

Az elemzés tanúsága szerint az ókori egyiptomiak egyrészről az ókori 
Közel-Kelet, az ún. levantei térség népeivel, másrészről az Anatóliai-

félsziget és Európa más újkőkori populációival álltak szorosabb 

rokonságban. „A tanulmányozott 1300 éves időszak alatt az Abuszir el-
Melekben élő közösség genetikai összetétele nem változott érdemlegesen, 

ami arra utal, hogy az ottani népesség genetikáját az idegen hódítás és 

uralom viszonylag kevéssé érintette” – foglalta össze Wolfgang Haak, a 

jenai történelemtudományi intézet csoportvezetője.  

Az adatok ezenfelül azt is megmutatják, hogy a modern egyiptomiak 

nagyjából 8 százalékkal több közös genetikai vonást mutatnak a 
szubszaharai Afrika népességeivel, mint az óegyiptomiakkal. Eszerint az 

elmúlt 1500 évben felerősödött a szubszaharai Afrika felől Egyiptom felé 

irányuló génáramlás” – magyarázza Stephan Schiffels, aki szintén a jenai 
intézetben irányítja egy csoport munkáját. Ennek lehetséges magyarázatául 

a Nílus folyón való közlekedés javulását, a Szaharától délre eső afrikai 

területek és Egyiptom közötti távolsági kereskedelem megélénkülését, 
illetve a Szaharán keresztüli, nagyjából 1300 éve megindult rabszolga-

kereskedelmet említi a kutató.  

Brutálisan kilőtt a bitcoin árfolyama 

VAFFLER DÁNIEL2017.05.31. origo.hu 

Az utóbbi hetekben durván kilőtt a bitcoin árfolyama, miután Japán 

hivatalos valutaként ismerte el, és eloszlott néhány kétség a 

kriptovaluta jövőjét illetően. 

Hétfőn volt éppen hét éve a jeles esemény, melyet a bitcoin-közösség azóta 

csak nemzetközi bitcoin pizza napnak hív. 2010 május 22-én ugyanis a 

magyar származású amerika programozó, Hanyecz László úgy döntött, 
hogy addig megtermelt 10 ezer bitcoinján vásárolna két pizzát. Mivel a 

Papa John's pizzéria ekkor (nagyjából minden más üzlethez hasonlóan) 

még nem fogadott el bitcoint fizetőeszköznek, Lászlónak egy "közvetítőn" 
keresztül kellett megoldania a dolgot, aki elfogadta a 10 ezer bitcoint a 30 

dollárnyi pizzáért. 

Azt valószínűleg László sem gyanította, hogy az akkor két pizzára elköltött 
10 ezer bitcoinjaa jelenleg árfolyamon körülbelül 22 millió dollárt, vagyis 

nagyjából 6 milliárd forintot érne.A bitcoin árfolyama viszonylag stabilan 

emelkedett az elmúlt években, azonban az utóbbi hetekben sorra döntögeti 
a rekordokat. Először pénteken lépte át a 2000 dolláros lélektani határt, 

majd hétfőn egészen a 2251 dolláros csúcsig. A bitcoin jelenlegi piaci 

kapitalizációja 31,89 milliárd dollár, és minden előjel szerint ez az év során 

továbbra is stabilan emelkedni fog. 

 

Nagyon megszaladt a bitcoin értéke, és ez valószínűleg idén csak 

folytatódni fog. Forrás: AFP/Karen Bleier 

Bizonytalan világban ez a biztos? 

De mi áll a bitcoin értékének ilyen komoly növekedése mögött? Alapvetően 

több dolog együttes hatásáról van szó, melyek közül az egyik, hogy a 

befektetőkegyre bizonytalanabbnak látják a világ politikai helyzetét, így a 

hagyományosabb befektetési módok helyett többen választják a bitcoint. 
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A szakértők itt alapvetően két dolgot említenek, ami jelenleg hatással van 

a bitcoinra: a brazil elnök korrupciós ügye és természetesen Donald Trump. 
A befektetők erősen kételkednek abban, hogy Trump végig tudja vinni a 

beígért deregulációt, az adórefordmot és infrastrukturális beruházásokat, 

ráadásul az FBI vizsgálata is ott lebeg a feje felett. 

Ezzel párhuzamosan Japánban elfogadtak egy törvényt, mely szerint most 

már legális fizetőeszközként használható a bitcoin,onnantól kezdve pedig a 

szigetországban komolyan beindult a forgalom, és jelenleg magasabb árat 
fizetnek érte yenben, mint dollárban, így végső soron ez is a virtuális 

pénznem értékének növekedéséhez vezetett. 

Úgy tűnik ráadásul, hogy a bitcoin egyik legnagyobb ellenzőjének tartott 
Oroszország is kezd megpuhulni. Alexey Moiseev orosz pénzügyminiszter 

a múlt héten már arról beszélt, hogy az orosz kormány szabályozni tervezi 

a különböző kriptovalutákat, és ha ez a szabályozási keret létrejön, akkor 
akár már 2018-ban hivatalosan is elfogadhatják a bitcoint fizetőeszközként 

- amivel egyébként a pénzmosás ellen is szeretnének fellépni. Az állami 

szabályozás pedig sok befektető számára biztonságot nyújt, és így 

szívesebben vásárolnának bitcoint. 

 

Egyre több országban fogadják el hivatalos valutaként a bitcoint. Forrás: 

The Register 

Majdnem szétszakadt 

Néhány hónappal ezelőtt akadt némi bizonytalanság a bitcoin jövőjét 
illetően, ami akkor az árfolyam ideiglenes csökkenéséhez vezetett. A 

helyzet ugyanis az, hogy nem csak a bitcoin "előállításához", vagyis 

bányászásához van szükség nagyon komplex matematikai műveletek 
megoldására, hanem az átutalások lebonyolításához is. A kezdeményezett 

átutalásokat a rendszer blokkokba gyűjti, majd mikor a szükséges 

műveleteket lefutottak, akkor mehet csak végbe a tranzakció. Ez pedig a 
bitcoin népszerűségének növekedésével ahhoz vezetett, hogyaz egyre több 

átutalást egyre lassabban tudják feldolgozni. Ez pedig érthetően nem túl 

előnyös egy olyan rendszerben, ami jobb és hatékonyabb akar lenni a 

bankoknál. 

Ennek következtében a bitcoinon belül kialakult egy másik csoport, 

a Bitcoin Unlimited, ami a blokkok méretének növelésével akarta elérni a 
tranzakciók felgyorsítását, sokan azonban szkeptikusak voltak ezzel 

kapcsolatban, mondván, ez a biztonság rovására fog menni. A Bitcoin 

Unlimited kezdeményezése azonban egyre népszerűbbé vált, és reális 
lehetőségként merült fel, hogy hamarosan a kriptovaluta két részre szakad, 

a Bitcoin Core-ra és a Bitcoin Unlimitedre. 

Közben azonban egy másik kriptovalutával, a Litecoinnal végzett kísérletek 
és fejlesztések bebizonyították, hogy nem szükséges létrehozni egy újabb 

ágat a bitcoinon belül, hanem a jelenlegi rendszerben is fel lehet gyorsítani 

a tranzakciókat. A fejleményeket látva a piac megnyugodott, és a 
befektetők ismét bizalommal fordultak a bitcoin irányába. Annyira, hogy 

míg a szakértők korábban 2017-re csak a 2000 dolláros árfoyam átlépését 

jósolták, most már a 3000 dollár elérését sem tartják kizártnak. 

Tücsökből készült tészta: garantáltan 

gluténmentes 

TÁFELSPICC 2017.06.01. origo.hu 
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Mit szólna egy lédús, szárnyas falathoz? Egyre több a rovarevő, mi 

több, a hívek számos érvet tudnak felsorakoztatni, hogy a rovarok 

fogyasztása jótékony hatású az egészségre. A rovarmenük felkerültek 

az étlapra, és fokozatosan hódítják meg a világ éttermeit. 

A rovarevőknek van egy nagyon jó érvük, ami abszolút a rovaros ételek 
mellett szól: a curry, a kebab, a quinoa, de még a bolognai spagetti is 

egzotikusnak számított egykor, ugyanakkor az ízlés idővel változik – talán 

így lesz a rovarok esetében is.  

Seb Holmes, a rovarmozgalom egyik úttörője célul tűzte ki a rovarok iránti 

ellenszenv megváltoztatását. Ő a londoni Farang thai street food étterem 

alapítója, a Cook Thai című könyv szerzője és az Egyesült Királyság első 
rovar témájú éttermének megalkotója, amit a Grubbal együtt álmodott meg, 

Utóbbi egy élelmiszert gyártó cég, amelynek eltökélt szándéka bevezetni a 

rovarokat a britek étrendjébe. Holmes éttermében ötfogásos rovarmenüt 
lehet majd kóstolni, amit a thai rovarételek inspiráltak – számol be 

a Telegraph.  

 

Tücsökből készült tészta hússal és zöldségekkel

 Forrás:pixabay.com 

A gerinctelen hozzávalókat egyébként az Entovista Rovarfarm szállítja, az 

első olyan brit gazdaság, ahol emberi fogyasztásra tenyésztenek rovarokat. 
A legfőbb kérdés, amit többek között a húsos ételek fogyasztói is mindig 

feltesznek: miért?  

A rovar a leggazdagabb táplálék 

Először is, a rovarok sokkal táplálóbbak, mint a különböző húsok. Néhány 

lárvának 78 százalékos a fehérjetartalma, ugyanakkor kevésbé zsíros, mint 

a marhahús, a sertéshús vagy a hal. Emellett pedig vitaminban és ásványi 
anyagokban is gazdag. Egyes férgek például hasonló mennyiségű ómega-

3- és ómega-6-zsírsavat tartalmaznak, mint a halak.  

Másodszor, a rovarok egyszerűek, olcsók, és az előállításuk nagy 
mennyiségben is gyors és környezetbarát. Több mint 13 000  liter friss víz 

és 25 kg szójaalapú takarmány kell ahhoz, hogy előállítsanak 1 kg 

marhafehérjét, szemben azzal, hogy 1 kg tücsökfehérjéhez mindössze 8 

liter vízre van szükség.  

Nyugaton a rovarfogyasztásnak több éve van egyfajta értéke, köszönhetően 

a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsornak és a tequilaférgeknek, 
viszont mára már a világ minden táján fogyasztanak rovarokat valamilyen 

formában.  

2013-ban Belgium lett az első európai ország, ahol engedélyezték a rovarok 
értékesítését emberi fogyasztásra. Sőt, számos rovaralapú termék áll a 

fogyasztók rendelkezésére a szupermarketekben is.  

Később más országok is követték ezt a példát. Hollandia egyik 

legfontosabb szupermarketlánca, a Jumbo 400 áruházba vezette be a rovart 

tartalmazó ételek széles választékát, köztük a rovarból készült 

hamburgereket és a rántott rovargolyókat. Az Egyesült Államokban és az 
Egyesült Királyságban a fitneszipar kezdett használni magas 

fehérjetartalmú rovarokat.  

https://www.faranglondon.co.uk/about-us/
http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/man-enough-eat-insects-dinner/
http://entovistainsectfarms.com/
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Azt hiszem, idővel a rovarok használható táplálékforrássá válnak majd, 

mellesleg meglepően sokoldalú összetevőként szolgálnak, hiszen lisztek és 

tészták is készíthetők belőlük  

– állítja Seb Holmes.  

 

Ropogós szöcske avokádóesszenciával, kerti zöldekkel Forrás: Flickr - 

Cesar Rincón 

A rovar mint sörkorcsolya 

„A rovarok különböző ízűek, attól függően, hogyan készítik el őket. A 

tücsöknek kisütve hasonló az íze, mint a garnélaráknak, pörkölve, mint a 

kakaónak. A fagyasztott-szárított szöcskének olyan íze van, mint a diónak, 

míg a jól megfűszerezett hangyáé olyan, mint az eceté vagy a lime-é. A 
sózott és borsozott tücsköt szójaszószban és fehér borsban sütik meg, majd 

pananglevelekkel szolgálják fel.” Seb Holmes szerint ez az étel olyan, mint 

egy snack. Jól megy a hideg sörhöz.”  

A Cricket miang egy előétel, amit pörkölt kókusszal, gránátalmával, lime-

mal, chilivel és garnélával készítenek, majd bétellevélbe burkolnak. Seb 
azonban a rákot tücsökből készült tésztával helyettesíti. A jégdesszert 

kedvelői pedig már fogyaszthatják az igen ízletes szöcskepraliné-fagylaltot 

is.  

A nyugati világ asztalain hamarosan hiány lesz a fehérje, amire a megoldás 

közvetlenül a talpunk alatt van. Persze, csak abban az esetben, ha túl tudunk 

lépni a finnyásságunkon.  

A parlagfű mégsem az istenek eledele? 

2017.05.05., szerző: kodpiszkalo 

 

A parlagfű (latin nevén Ambrosia artemisiifolia) évről évre sok százezer 

ember életminőségét rontja a növény virágzásának idején, mivel virágpora 
a jelentős allergének közé tartozik. A mintegy 100 évvel ezelőtt, Észak-

Amerikából behurcolt parlagfű agresszíven terjeszkedik, és ennek a 

folyamatnak az egyre melegedő légkör jelentősen kedvez. Mára már 

http://kodpiszkalo.blog.hu/2017/05/05/a_parlagfu_megsem_az_istenek_eledele
http://blog.hu/user/686876/tab/data
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cr%C3%B6mlevel%C5%B1_parlagf%C5%B1
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majdnem minden kontinensen megvetette a lábát, ezzel egyre nagyobb 

ökológiai és közegészségügyi problémát okoz. Nem véletlen, hogy az 
Európai Élelmiszerbiztonság Hivatal (EFSA) a világ első száz invazív, 

kártékony és veszélyes növénye közé sorolta. 

Ennek ellenére a parlagfüvet egyre többen nem veszélyes gyomnak, hanem 
értékes gyógynövénynek tekintik. A növény hajtását szárazon vagy nyersen 

különféle betegségek kezelésére és megelőzésére alkalmazzák. A 

parlagfüvet ősi gyógynövényként tartják számon, tévesen feltételezve, 
hogy neve is csodálatos hatásaira utal (az ambrózia a görög mitológiában 

az isteneknek halhatatlanságot adó eledel). A népszerűvé váló növényben 

rejlő üzleti potenciált felismerve több gyártó parlagfűtartalmú termékekkel 

is megjelent a piacon. 

Az új gyógynövény „születése” több problémát vet fel. Az egyik 

természetesen az, hogy semmilyen köze nincs a parlagfűnek az ógörög 
istenekhez, hiszen Európában csak az 1800-as évek végén jelent meg, nevét 

pedig Carl von Linné botanikustól kapta az 1700-as években. A másik, 

súlyosabb aggodalom a parlagfű fogyasztásával kapcsolatos. A parlagfű 
nem tartozik a korábbi évszázadokban szélesebb körben alkalmazott 

gyógynövények közé, gyógyászati alkalmazása elsősorban az utóbbi évek, 

évtizedek divatja. Hosszú távú fogyasztásának hatását, kockázatait senki 
sem vizsgálta, így nem zárható ki, hogy alkalmazása az egészségre ártalmas 

lehet – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a növény tartalmaz olyan 

vegyületeket is, amelyeknek sejtmérgező (citotoxikus) hatását  korábban 
már kimutatták. Ezt felismerve a Szegedi Tudományegyetem kutatói olyan 

vizsgálatba kezdtek, amelynek során elsőként tanulmányozták a növény 

tartós alkalmazásának veszélyeit egy állatkísérletben. Az eredményeiket 
bemutató cikk 2017 májusában jelent meg a PLoS One tudományos 

folyóiratban. 

A parlagfűkészítményt két csoport patkánynak adták be szájon át, tésztába 
gyúrva. Az egyik csoport patkány kisebb dózisban (500 mg/testtömegkg), 

a másik csoport patkány nagyobb dózisban (1000 mg /ttkg) kapta a növényt. 

Egy harmadik – kontroll – csoport üres tésztát kapott, parlagfű nélkül. A 

kezelés 28 napig tartott, ez alatt minden egyes nap megmérték az állatok 

testtömegét és megfigyelték őket, hogy mutatnak-e bármilyen toxikus 
tünetet. Hetente egyszer részletesen is megvizsgálták a patkányokat 

(kültakaró, viselkedés, légzés, keringés, idegrendszeri reakciók, reflexek). 

A kezelési periódus végén megvizsgálták az állatok szerveit és vérkémiai 

paramétereit. 

A vizsgálat végén semmilyen szemmel látható klinikai tünet nem volt 

tapasztalható. A parlagfüvet fogyasztó patkányok testtömeg-növekedése a 
négy hét során kis mértékben elmaradt a kontroll patkányokhoz képest, 

amely a parlagfű toxikus hatására utaló jelenség is lehet. A vér biokémiai 

paraméterei közül a májenzimek (AST, ALT) és a vérzsír szintje a 
kontrollcsoporthoz képest jelentősen csökkent (előbbi májvédő hatásra 

utalhat). A vese működésére utaló karbamid- és kreatininértékek 

ugyanakkor számottevően emelkedtek, ami vesekárosodást jelez. 

A szervtömegváltozás érzékeny, általános toxikológiai paraméter. A máj 

testtömegre, valamint agytömegre vonatkoztatott relatív szervtömege a 

dózissal arányos, jelentős csökkenést mutatott a parlagfüvet fogyasztó 
patkányokban a kontrollcsoporthoz képest. Ezen elváltozás megkérdőjelezi 

az elméletileg feltételezhető májvédő hatást, és a parlagfű májkárosító 

hatását valószínűsíti. Az agy testtömegre vonatkoztatott relatív 
szervtömege szignifikáns növekedést mutatott mindkét kezelési csoportban 

a kontroll patkányokhoz képest, ami a parlagfű idegrendszeri toxikus 

hatására utaló jelenség. 

A kísérletben vizsgált parlagfűkészítmény specifikus szeszkviterpénlakton-

tartalmát műszeresen kimutatták. Ezek azok a vegyületek, amelyeknek 

citotoxikus hatása ismert, s amelyeknek szerepe lehet a vesét és az 
idegrendszert károsító hatásokban. A parlagfű virágpora fehérjetartalma 

miatt allergizáló, a kutatók által leírt toxikus hatások ettől teljesen eltérő 

módon alakulhatnak ki. 

Ha a parlagfű teljesen veszélytelen növény lenne, akkor a fent leírt 

elváltozások nem alakultak volna ki egy hónapos adagolás után. Az észlelt 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
http://pme.hu/wp-content/uploads/2014/05/istenek_eledele.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176818
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176818
http://www.webbeteg.hu/cikkek/adattar/6379/got-glutamat-oxalacetat-transzaminaz
http://www.hazipatika.com/laboreredmenyek/alanin_amino-transzferaz/6
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agy- és vesekárosító hatás megkérdőjelezi a parlagfű hosszú távú humán 

fogyasztásának biztonságosságát. Nem állítható, hogy a parlagfű 
patkányokon észlelt toxikus hatása embernél is kialakul, de a vegyületek 

toxikus hatásai általában minőségileg hasonlóak kísérletes állatokban és 

emberben. A szegedi kutatók eredményeit figyelembe véve a parlagfű 
fogyasztása nem tekinthető biztonságosnak egészen addig, míg további, 

széleskörű toxikológiai vizsgálatok nem zárják ki ennek lehetőségét. 

A fenti összefoglaló és a tudományos cikk szerzői: 
Kiss Tivadar, Szabó Andrea, Oszlánczi Gábor, Lukács Anita, Tímár Zoltán, 

Tiszlavicz László, Csupor Dezső 

A tudományos közlemény itt érhető el: 

Repeated-dose toxicity of common ragweed on rats 

Fotó: Pelsőczy Csaba 

Ugyanattól retteg Bill Gates és Mark 

Zuckerberg 

ORIGO 2017.06.01.  

A XXI. század egyik legnagyobb kihívására hívja fel a figyelmet a 

Facebook alapítója, Mark Zuckerberg és a Microsoft atyja, Bill Gates. 

A technológia fejlődésével egyre több helyen szorítják ki az embereket 

a munkahelyükről a robotok, és ez a tendencia az elkövetkező 

évtizedekben csak gyorsul. Az automatizáció óriási kihívás elé fogja 

állítani a társadalmak többségét. 

Mark Zuckerberg és Bill Gates különböző generációk tagjai, és különböző 

területen építettek fel több milliárd dolláros birodalmat. Ennek ellenére a 

két cégalapító egyetért abban, hogy a jövőben mi jelenti a legnagyobb 

veszélyt a munkahelyekre. 

A Facebook alapítója, Mark Zuckerberg május végén tartott beszédet a 

Harvardon, ahol több érdekes gondolatot is megfogalmazott. 

 

Mark Zuckerberg a Harvardon Forrás: AFP/2017 Getty Images/Paul 

Marotta 

Generációnknak szembe kell nézni azzal a problémával, hogy 

több tízmillió munkahely fog megszűnni az automatizáció miatt,elég csak 

az önvezető autókra és kamionokra gondolni - mondta Zuckerberg. 

A Facebook atyja szerint szüleink generációjában, ha valaki diplomát 
szerzett, azzal szinte egyenes út vezetett a munkaerőpiacra. Azonban 

szerinte ez a trend a jövőben másképp lesz,mert a technológia egyszerűen 

szükségtelenné tesz munkahelyeket. 

Emiatt közösségek szűnnek meg, az emberek egyre kevésbé állnak majd 

kapcsolatban egymással, ami miatt akár depresszióba is eshetnek - írja a 

Bloomberg. 

Kísértetiesen hasonló gondolatokat fogalmazott meg Bill Gates, a 

Microsoft alapítója, aki szerint a mesterséges intelligencia a jövőben óriási 

fejlődés előtt áll. Május 15-i egyik Twitter-üzenetében azt írta, hogy 
mindenképpen a mesterséges intelligenciával, az energiapiaccal és a 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176818
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/fotok/mar-most-kaszalni-kell-a-parlagfuvet
http://www.origo.hu/nagyvilag/20170526-a-facebook-alapitoja-tiszteletbeli-diplomat-kapott-a-harvardon.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20170526-a-facebook-alapitoja-tiszteletbeli-diplomat-kapott-a-harvardon.html
http://www.marketwatch.com/story/bill-gates-updates-the-plastics-advice-from-the-graduate-for-2017-2017-05-16
http://www.marketwatch.com/story/bill-gates-updates-the-plastics-advice-from-the-graduate-for-2017-2017-05-16
http://www.marketwatch.com/story/bill-gates-tells-new-grads-to-read-this-book-that-says-the-world-is-getting-better-2017-05-16
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biológiával kapcsolatos tudományokkal foglalkozna, ha ma lenne 

fiatal,mert ezek a területek lehetnek leginkább hatással a világ jövőjére. 

Az energiaipari dolgozók száma tavaly 5 százalékkal nőtt az Egyesült 

Államokban, míg a biotechnológiai munkások száma 10 százalékkal bővült. 

 

Bill Gates Forrás: AFP/Justin Tallis 

Gates nem csak ekkor célzott a robotforradalomra. Egy Quartznak adott 

interjújában megemlítette, hogy elkerülhetetlen a munkapiac radikális 
átrendeződése. Ez a folyamat Bill Gates szerint nem feltétlenül 

negatív,hiszen a robotok munkaerőt szabadítanak fel. 

Ennek köszönhetően felértékelődik azoknak a munkahelyeknek a szerepe, 

ahol az emberi tényező nem helyettesíthető. 

Gates felveti a robotadó gondolatát is,amely szerinte teljesen jogos ötlet, és 

lassítaná az automatizálódás folyamatát. 

Elmélete szerint, ha egy ember a munkája után jövedeleméből adót fizet, 

akkor az ugyanazt a munkát elvégző robotnak is adóznia kellene. Ez a 
gyakorlatban azt jelentené, hogy a robotokat alkalmazó cégeket plusz 

terhekkel kellene sújtani. 

Mivel a robotokat nem terheli semmilyen adóteher,ezért ők előnyösebb 
helyzetből indulnak, mint egy ember a munkaerőpiacon,még akkor is, ha a 

hatékonyságuk azonos. 

 

Robot gyártósor a Suzuki esztergomi gyárában Fotó: Adrián 

Zoltán - Origo 

A számok nem hazudnak 

A Forrester Research Found kutatásai szerint az elkövetkező 10 évben a 
robotok miatt 15 millió új munkahely születhet az Egyesült Államokban. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az USA munkaerőpiaca 10 százalékkal 

nőhet a mesterséges intelligencia és az automatizáció miatt. 

Ugyanakkor a dolognak hátulütője is van, ezzel párhuzamosan 

25 millió ember helyét veheti át a fejlett technológia,azaz összességében 

tízmilliós zsugorodás várható. 

https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes/
http://www.marketwatch.com/story/this-is-how-many-us-jobs-robots-and-automation-will-create-over-the-next-10-years-2017-04-04
http://www.marketwatch.com/story/this-is-how-many-us-jobs-robots-and-automation-will-create-over-the-next-10-years-2017-04-04
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A Pew Research Center kutatása szerint az amerikaiak 65 százaléka arra 

számít, hogy50 éven belül már több robot fog dolgozni, mint ember. 

 

Robot egy esseni kiállításon 2012 augusztusában Forrás: AFP/Patrik 

Stollarz 

Egy másik tanulmány szerint a munkahelyek 38 százalékában nem, vagy 
csak nagyon magas kockázat mellett lehet helyettesíteni a munkaerőt a 

következő 15 évben. Ez azt jelenti, hogya munkahelyek közel 

kétharmadában elképzelhető valamilyen automatizáció 10-15 éven belül. 

A legnagyobb biztonságban a művészek, az egészségügyi dolgozók, az 

időseket vagy gyerekeket gondozók, a tanárok és a mérnökök vannak, de a 

kétkezi munkásoknak (vízvezeték-, áram- és fűtésszerelők, kárpitosok, 

burkolók) sem kell aggódniuk. 

A Marketwatch egy korábbi cikke arra is felhívj a figyelmet, hogy 

az alacsony fizetésű munkásokat nagyobb eséllyel váltják le a robotok,így 
megéri tanulni, mert nagyobb biztonságot nyújt egy diploma. A Fehér Ház 

tanulmánya szerint a 20 dolláros órabér alatti állások 83 százaléka 

automatizálható, míg csak 4 százalék ez az arány 40 dolláros órabér felett. 

Hogy pontosan melyik munkakör, milyen arányban van kitéve az 

automatizálódás veszélyének, azt a Visual Capitalist ábráján lehet 

megtekinteni. 

Molekuláris fekete lyukat hozott létre a 

legerősebb röntgenlézer 

ORIGO 2017.06.05.  

Képzeljük el, hogy egy adott pillanatban a Földet érő összes napfényt 

egy körömnyi nagyságú területre fókuszáljuk. Ha a hatást 

megszorozzuk százzal, nagyjából kapizsgálhatjuk, mire is képes a világ 

legerősebb röntgenlézere. 

Egy kutatás során tudósok egy csoportja úgy döntött, hogy ezt a bivalyerős 
lézert egyetlen molekulára irányítja. Az eredmények megdöbbentették a 

szakembereket, ugyanis egy molekuláris méretű (nem klasszikus 

értelemben vett) „fekete lyuk" jött létre, ami mindent magába szippantott a 

környezetéből – olvasható a Science Alert cikkében. 

„A korábbi mérésekből kiindulva egyáltalán nem ilyen eredményre 

számítottunk" – mondta Sebastien Boutet, a Stanfordi Lineáris 
Gyorsítóközpont (SLAC) kutatója, a felfedezést közlő tanulmány egyik 

szerzője. 

A lézerekkel való ilyenfajta kísérletezgetés nem számít újdonságnak, a 
fizikusok korábban is lődözgettek már metil-jodid-molekulákat kisebb 

teljesítményű lézerekkel, aminek hatására a jódatomot körülvevő 

elektronok leválasztódtak. Most azonban valami egészen mást 

tapasztaltak.  

Akár egy miniatűr fekete lyuk 

http://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-for-jobs-that-pay-20-an-hour-or-less-white-house-finds-2016-02-22
http://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-for-jobs-that-pay-20-an-hour-or-less-white-house-finds-2016-02-22
http://2oqz471sa19h3vbwa53m33yj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/05/automation-and-unemployment.jpg?link=mktw
http://www.sciencealert.com/the-world-s-most-powerful-x-ray-laser-just-gave-rise-to-a-molecular-black-hole
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Amikor Boutet és kollégái a SLAC röntgenlézerét hasonló molekulákra 

irányították, a jódatom egy furcsa „üres térré" vált, amely miniatűr fekete 

lyukként kezdte magához vonzani a molekula elektronjait.  

„A jelenség arra vezethető vissza, hogy a lézer erős töltést generált az atom 

belsejében, ami aztán magába szippantott minden körülötte lévő dolgot" – 
magyarázta a Kansasi Állami Egyetem egyik munkatársa, Daniel 

Rolles. Nem úgy nézett ki, mint ami le akarna állni" – tette hozzá. 

Az egész történés kevesebb mint 30 femtoszekundumig tartott (1 fs = 10-

15 s). A kutatók által tanulmányozott molekuláról legalább 50 elektron 

szakadt le. Ez több, mint amire a korábbi, gyengébb lézerekkel végzett 

kísérletek tapasztalatai alapján számítani lehetett. 

 

Forrás: DESY/Science Communication Lab 

Xenonatomoknál nem ezt tapasztalták 

A kutatócsoport először xenonatomokkal kísérletezett, különleges tükrök 

segítségével irányították rá a röntgenlézert a 100 nanométer átmérőjű 

területre, ami ezerszer kisebb, mint az emberi hajszál vastagsága. 

A röntgenlézer szinte teljesen megszabadította a xenonatomokat az 

elektronoktól, ez az állapot azonban nem volt tartós, az atom külső részeiről 

származó elektronok hamar betöltötték a hézagokat és csak újabb 

lézernyalábbal lehetett kilőni őket. Minden egyes esetben csak a legerősebb 

kötésű elektronok maradtak a helyükön. 

Ez a megfigyelés egybevágott a korábbi kisebb teljesítményű lézerekkel 

folytatott kísérletek során tapasztaltakkal,  

a dolgok akkor kezdtek furcsa fordulatot venni, amikor a metil-jodid-

molekulákban lévő jódatomok bizarr viselkedését tanulmányozták.  

Jódbenzolnál is megfigyelték a bizarr jelenséget 

Miután a jódatomot megfosztották elektronjaitól, a szomszédos szén- és 
hidrogénatomok részecskéit kezdte magához szívni, akár egy fekete lyuk, 

ha az anyag túl közel kerül a kozmikus képződmény eseményhorizontjához 

– vagyis a tartományhoz, ahonnan nincs visszaút. 

Valamennyiszer az atom magához vonzott egy lopott elektront, a lézer 

újfent telibe találta, ezzel a kísérlet befejezésekor az atom összesen 54 

elektront vesztett. 

A kutatócsoport ugyanezt eljátszotta nagyobb jódbenzol molekulákkal is, 

az eredmények a fentihez hasonlók voltak. „Ilyet a fizikusok korábban még 

nem láttak" – összegezték a tapasztalatokat a tudósok. A molekula 62 
elektronja közül 54-et lőtt el a lézer, amivel így 54-szer töltöttebb állapot 

jött létre, mint gerjesztetlen esetben. Ez az eddigi legextrémebb ionizációs 

szint, amit fény segítségével valaha is sikerült létrehozni, írták a szakértők.  

További kutatások szükségesek ahhoz, hogy a fizikusok megértsék, mi is 

történik pontosan. Azt gyanítják, a nagyobb jódbenzol-molekulák a metil-

jodid-molekuláknál megfigyelt 54 elektronnál is többet húztak magukhoz 
és vesztettek el. A nagyobb molekulák esetében valószínűleg jelentősebb a 

hatás, csak azt nem tudják, mennyivel.  

„Úgy számoltuk, hogy a jódbenzolnál legalább 60 elektront ütöttünk ki, de 
nem tudjuk, a jelenség pontosan hol állt meg, mivel a molekulák 

szétesésénél nem tudtuk detektálni az összes lerepülő töredéket. Ez egy 
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olyan kérdés, amit tovább kell boncolgatni" – írta Artem Rudenko, a 

Kansasi Állami Egyetem munkatársa. 

A publikáció a Nature magazinban jelent meg. 

Felszámolják a csendes-óceáni szemétszigetet 

MTI 2017.05.12. origo.hu 

Egy éven belül megkezdődik a Hawaii és Kalifornia között elterülő 

nagy csendes-óceáni szemétsziget eltakarítása - jelentette be egy 

holland  

Már jövőre elkezdik a szemétsziget felszámolását 

Az Ocean Cleanup alapítvány szerint a tisztítórendszer tesztelése még az 

év végén megkezdődik az Egyesült Államok nyugati partjainál, majd 

az eredetileg tervezettnél két évvel korábban, már 2018 első felében 

átszállítják a szemétgyűjtőt a nagy csendes-óceáni szemétszigethez. 

 

Az Ocean Cleanup kezdeményezés végső célja egy 96,5 kilométeres 

gátrendszer építése a Csendes-óceán közepén Forrás: Ocean 

Cleanup 

A tisztítórendszer vízfelszínen lebegő része olyan, mint egy sorompó, míg 

a víz alá nyúló része egy szűrő, amely felfogja a műanyaghulladékot, de 

szabad áthaladást biztosít a tengeri élőlények számára. 

Az áramlatok lassan az U alakú sorompóhoz sodorják a szemetet, amelyet 

aztán hajóval összegyűjtenek és kivisznek a szárazföldre újrahasznosítás 

céljából. 

A kiterjedt szennyeződés ötven százalékát takarítják el 

A sorompót eredetileg a tengerfenékhez akarták rögzíteni, ám rájöttek, 
hogy sokkal hatékonyabb, ha a szűrőberendezés a hulladékhoz hasonlóan 

szabadon lebeg a vízfelszínen, mert így automatikusan eljut a 

legszennyezettebb területekre. 

 

A szemétszigetet az áramlatok körforgása alakítja ki Forrás: NOAA 

Ezzel a módszerrel öt év alatt a szemétsziget 50 százalékát lehet 

felszámolni. A rendszer ötletgazdája a mindössze 22 éves Boyan Slat, aki 
azután szentelte életét az óceán kitakarításának, hogy egyszer 

https://www6.slac.stanford.edu/news/2017-05-31-world%E2%80%99s-most-powerful-x-ray-laser-beam-creates-%E2%80%98molecular-black-hole%E2%80%99.aspx
https://www.nature.com/nature/journal/v546/n7656/full/nature22373.html
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Görögországban búvárkodva több műanyagzacskóval találkozott, mint 

hallal. 

A makrohulladékot sikerül kigyűjteni 

A fiatalember ötlete óriási sikert aratott a filantróp amerikai 

szupergazdagok körében, amit mi sem bizonyít jobban mint, hogy az 
alapítványa áprilisban bejelentette, 21,7 millió dollár adományt gyűjtött 

össze november óta, megteremtve a szükséges anyagi forrást az élestesztek 

megkezdéséhez. 

 

Ilyen pusztítást tud okozni egy elhagyott műanyag halászháló Forrás: 

USFWS/Roy Lowe 

Az Ocean Cleanup tisztítórendszere ugyan nem képes begyűjteni az 

óceánban lebegő apró műanyagrészecskéket, de Slat szerint a nagyobb 
hulladékok, például halászhálók és csomagolórekeszek begyűjtése révén 

megakadályozza azok lebomlását, és a táplálékláncba való bekerülését. 

 


