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Tövig nyomták a gázpedált, és ez életeket 
mentett 

ORIGO 2018.10.03.  

A Karolinska Intézet Nobel-díj-bizottsága úgy döntött, a 
2018. évi élettani vagy orvosi kutatásokért járó Nobel-
díjat közösen James P. Allisonnak és Hondzso Taszukunak 
ítéli a negatív immunszabályozás gátlásával működő 
rákterápia felfedezéséért. 

A rák évente emberek millióinak halálát okozza, így egyike 
az emberiség előtt álló legnagyobb egészségügyi 
kihívásoknak. Az idei év Nobel-díjasai egy teljesen új 
rákterápiás elvet dolgoztak ki, melynek lényege az 
immunrendszer veleszületett daganatpusztító 
képességének serkentése. 

James P. Allison egy korábban már ismert fehérjét 
tanulmányozott, amely a fék szerepét tölti be az 
immunrendszerben. Felismerte, hogy a fék feloldásával 
felszabadítható az immunrendszer sejtjeinek a rákos sejtek 
megtámadására irányuló képessége, és ebből az 
alapgondolatból kiindulva a rákbetegek kezelésének 
forradalmian új megközelítését fejlesztette ki. 

Ezzel egy időben Hondzso Taszuku egy addig ismeretlen 
fehérjét fedezett fel az immunsejteken, majd behatóan 
vizsgálta a funkcióját, s ennek nyomán arra a felismerésre 
jutott, hogy az szintén fékként működik az 
immunrendszerben, ám hatásmechanizmusa az előbbiétől 
eltérő. A két díjazott kulcsfontosságú felfedezései 
mérföldkövet jelentenek a rák elleni küzdelemben. 

Lehet-e az immunvédekezésünket a rákgyógyítás 
szolgálatába állítani? 

A rák sok különböző betegség gyűjtőneve. Ezek közös 
jellemzője a rendellenes sejtekből álló szövetszaporulat, 
amely képes az egészséges szervekre és szövetekre is 
ráterjedni. A daganatokat ma többféle terápiás 
megközelítéssel kezelik, egyebek mellett sebészi úton, 
sugárzással, illetve egyéb stratégiákkal, amelyek 
némelyikét korábban szintén Nobel-díjjal jutalmazták. Ezt 
az elismerést vívta ki a prosztatarák hormonkezelése 
(Huggins, 1966), a kemoterápia (Elion és Hitchins, 1988), 
valamint a leukémia kezelése csontvelőátültetéssel 
(Thomas, 1990). Ennek ellenére az előrehaladott rák 
kezelése továbbra is rendkívüli nehézségek elé állítja az 
orvostudományt, és égető szükség van új terápiás 
stratégiák bevonására. 
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Ráksejtek illusztrációja FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/ROGER HARRIS 

A 19. század végén, 20. század elején már felmerült a 
gondolat, hogy a daganatsejtek legyőzésének egyik sikeres 
útja lehet az immunrendszer aktivációja. Az akkori orvosok 
a rákbetegeket baktériumokkal fertőzték meg, így 
igyekeztek a szervezet védekezését felébreszteni. Ezeket az 
erőfeszítéseket csak szerény siker kísérte, bár a módszer 
egy változatát mind a mai napig alkalmazzák a 
húgyhólyagrák kezelésében. Világossá vált, hogy az átütő 
eredményhez további ismeretekre van szükség. Tudósok 
sokasága vetette bele magát az alapkutatásba, s nekik 
köszönhetjük nemcsak az immunrendszer szabályozására 
vonatkozó alapvető ismereteinket, de annak bizonyítását is, 

hogy az immunrendszer képes a ráksejtek felismerésére. A 
számottevő tudományos haladás ellenére mégsem sikerült 
új és általánosan alkalmazható rákgyógyászati módszereket 
találni. 

Immunrendszerünk „gáz- és fékpedáljai” 

Immunrendszerünk alapvető képessége a „saját” és a „nem 
saját” megkülönböztetése, melynek köszönhetően 
felismeri, megtámadja és elpusztítja a testünket 
megtámadó baktériumokat, vírusokat és egyéb 
veszélyforrásokat. A fehérvérsejtek közé tartozó T-sejtek 
kulcsszerepet játszanak ebben a védekezésben. 

A kutatások igazolták, hogy a T-sejteknek olyan felszíni 
receptoraik vannak, amelyek nem sajátként felismert 
struktúrákhoz kötődnek, s az így létrejövő kölcsönhatás 
beindítja az immunrendszer védekező programját. Az 
immunválasz teljes kibontakozásához ugyanakkor a T-
sejteket serkentő egyéb fehérjékre van szükség. Sok kutató 
járult hozzá munkájával ahhoz az értékes alapkutatáshoz, 
amely a fentiekkel ellentétes működésű, a T-sejtek 
aktivitását fékező további fehérjékre is fényt derített. A 
„gáz- és fékhatások” közötti kényes egyensúly 
elengedhetetlen az immunválasz szigorú szabályozásához. 
Ez a biztosítéka annak, hogy az immunrendszer kellő 
hevességgel lép fel az idegen mikroorganizmusokkal 
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szemben, de aktivitásának hullámai nem csapnak olyan 
magasra, hogy az már az egészséges sejtek és szövetek 
autoimmun pusztítását okozná. 

A modern immunterápia alapelvei 

Az 1990-es években, a Kaliforniai Egyetem berkeley-i 
campusán működő laboratóriumában James P. Allison a T-
sejtek CTLA-4 nevű fehérjéjének tanulmányozásával 
foglalkozott, és egyike volt azoknak a tudósoknak, akik 
felismerték, hogy a CTLA-4 a fék szerepét tölti be a T-
sejteken. Más kutatócsoportok az autoimmun betegségek 
kezelésének kulcsát látták meg az újonnan felfedezett gátló 
mechanizmusban. 

Allisonnak azonban egészen más ötlete támadt. Ekkorra 
már kezében volt egy általa kifejlesztett, a CTLA-4-hez 
kötődő és annak aktivitását blokkolni képes ellenanyag. 
Ennek birtokában azt kezdte el vizsgálni, hogy vajon a CTLA-
4 gátlása képes-e feloldani a T-sejteket visszatartó féket, s 
ezzel felszabadítani a T-sejtek daganatpusztító potenciálját. 
Allison és munkatársai 1994 végén hajtották végre első 
perdöntő kísérletüket, amelyet nagy izgalmukban már a 
karácsonyi szünet alatt megismételtek. Eredményeik 
önmagukért beszéltek: a T-sejtek fékeit feloldó, a sejtek 
daganatölő képességét helyreállító ellenanyaggal 
daganatos egereket kezelve az állatok felépültek a 

betegségből. A gyógyszeripar lanyha érdeklődése dacára 
Allison kitartott azon erőfeszítései mellett, hogy a kísérleti 
stratégiát embereken alkalmazható terápiává fejlessze. 
Hamarosan több kutatócsoport is ígéretes eredményekkel 
jelentkezett, és 2010-ben egy fontos klinikai vizsgálat 
igazolta a kezelés figyelemre méltó hatását előrehaladott 
melanomás (pigmentsejtes bőrrák) betegeken. Egyes 
páciensekben a kezelés a rák nyomait is elsöpörte, ami soha 
nem látott sikert jelentett ebben a betegcsoportban. 

 

James P. Allison FORRÁS: AFP/2018 GETTY 
IMAGES/SPENCER PLATT 

A PD-1 felfedezése és a rákgyógyászatban való 
alkalmazhatóságának felismerése 
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Néhány évvel Allisonék áttörő eredménye előtt, 1992-ben 
Hondzso Taszuku felfedezte a PD-1 nevű, szintén a T-sejtek 
felszínén kifejeződő fehérjét. A Kiotói Egyetemen dolgozó 
kutató elszántan vágott bele az új fehérje szerepének 
felderítésébe, és a PD-1 funkcióját egy több éven átívelő, 
nagy alapossággal kivitelezett és elegáns 
kísérletsorozatban tisztázta. Eredményei arra mutattak, 
hogy a PD-1 a CTLA-4-hez hasonlóan fékező szerepet játszik 
a T-sejtek életében, ám működési mechanizmusa a CTLA-4-
étől eltérő. Hondzso és más kutatócsoportok 
állatkísérletekben megmutatták, hogy a PD-1 blokkolása is 
ígéretes irányvonal lehet a rák elleni küzdelemben. 

Ezek a kísérletek teremtették meg a PD-1-et célzó 
humánkezelések alapjait. A klinikai fejlesztést követően egy 
2012-es vizsgálat minden kétséget kizáróan igazolta a 
módszer hatékonyságát többféle daganattípusban. A siker 
átütő volt, hiszen áttétes daganatban szenvedő 
pácienseket sikerült hosszú időre tumormentessé tenni, sőt 
talán meg is gyógyítani, holott a rákbetegségnek ezt a 
stádiumát korábban mindenki menthetetlennek ítélte. 

 

Hondzso Taszuku  FORRÁS: THE YOMIURI 
SHIMBUN/YOMIURI/MAMI NAGAOKI 

Az immunellenőrzési pontokra irányuló daganatkezelés 
jelene és jövője 

A CTLA-4 és a PD-1 blokkolásának hatását igazoló első 
vizsgálatok valóságos lavinát indítottak meg a klinikai 
fejlesztésben. Mára világossá vált, hogy az újfajta kezelések, 
amelyekre rendszerint „immunellenőrzésipont-terápia” 
(immune checkpoint therapy) néven hivatkozik a 
szakirodalom, alapjaiban változtatják meg az előrehaladott 
daganatos betegek egyes csoportjainak életkilátásait. 
Ahogy más rákterápiáknak is, úgy nyilván az 
immunkezelésnek is ismeretesek nemkívánatos, olykor 
súlyos, akár az életet veszélyeztető mellékhatásai. E 
mellékhatásokat az immunválasz túlaktiválódása nyomán 



Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 11. szám 

  

 

 

6. oldal 

bekövetkező autoimmun reakciók okozzák, de kellő 
odafigyeléssel rendszerint kordában tarthatóak. A kezelés 
hatásmechanizmusának részleteit továbbra is intenzíven 
kutatják, s az így megszerzett ismeretektől a hatékonyság 
növelését és a mellékhatások mérséklését remélik. 

A két kezelési stratégia közül a gyakorlatban a PD-1 elleni 
immunellenőrzésipont-terápia bizonyult hatásosabbnak; a 
kezelés számos daganatfajtával – egyebek között a 
tüdőrákkal, a veserákkal, a lymphomával és a melanomával 
– szemben mutatott pozitív eredményt. A legújabb, 
melanomás betegeken végzett klinikai vizsgálatok tanúsága 
szerint a CTLA-4 és a PD-1 egyidejű gátlásával az 
eredmények tovább javíthatók. Allison és Hondzso munkája 
tehát olyan kombinált rákgyógyászati stratégiák 
kidolgozását inspirálta, amelyek egymást erősítve 
segítenek az immunrendszert fékező gátak áttörésében, s 
így még hatékonyabbá teszik a daganatsejtek pusztítását. A 
jelen pillanatban is nagyszámú klinikai vizsgálat folyik 
többféle ellenőrzésipont-gátló terápiával a legkülönbözőbb 
daganatos betegcsoportokban, sőt a kutatók újabb 
ellenőrzésipont-fehérjéket azonosítottak, amelyek szintén 
lehetséges célpontjaivá válhatnak a jövőbeni kezeléseknek. 

 

T-sejt megtámadja a ráksejtet FORRÁS: SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/ROGER HARRIS 

A tudósok több mint száz éve fáradoznak azon, hogy az 
immunrendszer erejét bevessék a rák elleni küzdelemben, 
ám a most díjazott két tudós úttörő felfedezéseit 
megelőzően e próbálkozások nem hoztak valódi 
előrelépést a klinikumban. 

Az ellenőrzésipont-terápia viszont napjainkra 
forradalmasította a daganatok kezelését, és alapjaiban 
változtatta meg a rákbetegség kezeléséhez való 
hozzáállásunkat. 

Forrás: MTA 

https://mta.hu/tudomany_hirei/immunfekek-feloldasaval-a-rak-ellen-a-2018-as-orvosi-nobel-dij-hattere-109044
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Irányított evolúciót alkalmaztak új 
fehérjék kifejlesztésére az idei kémiai 
Nobel-díjasok 

Frances H. Arnold, valamint megosztva George P. Smith és 
Sir Gregory P. Winter kapták a 2018-as kémiai Nobel-díjat. 
Kutatásaik eredményeit ma már számos területen 
alkalmazzák a környezetbarát ipari eljárásoktól az áttétes 
daganatok kezeléséig. 

2018. OKTÓBER 3. MTA 

 

Frances H. Arnold, George P. Smith és Sir Gregory P. Winter 

Az amerikai Frances H. Arnold 1993-ban először hozott 
létre irányított evolúcióval új enzimeket. Azóta 

továbbfejlesztett módszerének eredményeit – a hatékony 
kémiai katalizátorként működő fehérjéket –számos 
területen alkalmazzák a környezetbarát gyógyszergyártási 
technológiáktól a „zöldebb” üzemanyag-előállításig. 

A szintén amerikai George P. Smith 1985-ben fejlesztette ki 
a fág-bemutatásnak nevezett módszert, melyben 
bakteriofágokat használt új fehérjék evolúciós 
kifejlesztésére. A brit Gregory Winter ezt a módszert 
antitestek irányított evolúciós előállítására használta, hogy 
új gyógyszerhatóanyagokhoz jusson. Az első ilyen 
hatóanyagot, mely az adalimumab nevet kapta, 2002-ben 
jegyezték be, és ma is használják rheumatoid arthritis, 
pikkelysömör és gyulladásos bélbetegségek kezelésére. Az 
eljárással azóta számos antitestet fejlesztettek ki egyebek 
mellett autoimmun betegségek és áttétes daganatok 
kezelésére. 

Lézerfizikai áttörést hozó felfedezésekért 
járt az idei fizikai Nobel-díj 

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia felerészben Arthur 
Ashkinnek, felerészben pedig megosztva Gérard Mourou-
nak és Donna Stricklandnek ítélte oda az elismerést. 

2018. OKTÓBER 2. MTA 
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Az amerikai Arthur Ashkin azt az „optikai csipeszt” találta 
fel, amellyel lézersugarak segítségével egyedi részecskék, 
atomok és molekulák manipulálhatók. E módszerrel vírusok, 
baktériumok és egyéb élő sejtek figyelhetők meg és 
módosíthatók anélkül, hogy egyéb részeik károsodnának. 
Az optikai csipeszt jelenleg már számos laboratóriumban 
használják biológiai folyamatok, fehérjék, a DNS és a sejtek 
működésének tanulmányozására. 

A francia Gérard Mourou és a kanadai Donna Strickland 
kutatásai lehetőséget teremtettek minden korábbinál 
rövidebb és intenzívebb lézerimpulzusok létrehozására. 
Chirped pulse amplification (CPA) nevű módszerük számos 
új kutatási területet nyitott, továbbá széles ipari és orvosi 
alkalmazási lehetőségekkel bír. 

 

Két anyától származó utódokat hoztak 
létre 

ORIGO 2018.10.12.  

Kína tudósok génszerkesztéssel és őssejtek 
alkalmazásával két anyától származó egészséges egereket 
hoztak létre. A kísérlet olyan jól sikerült, hogy az utódok 
még szaporodni is tudtak. A szakembereknek sikerült 
létrehozniuk két apától származó egereket is, de azok csak 
néhány napig éltek. 

A Cell Stem Cell című tudományos folyóiratban ismertetett 
tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy 
őssejtekkel és célzott génszerkesztéssel le lehet győzni az 
azonos neműek reprodukciója előtt álló bizonyos 
akadályokat. 

Szakemberek azonban hangsúlyozták, nincs kilátás arra, 
hogy hamarosan emberekre is lefordítsák az eredményeket, 
babák létrehozása céljából meleg vagy leszbikus pároknak. 

Egyes hüllők, kétéltűek és halak képesek szaporodni 
egyetlen szülő által, de az emlősök esetében ez nagy kihívás 
még a mesterséges megtermékenyítés segítségével is. A 
kínai tudományos akadémia kutatói szerint mivel bizonyos 
anyai és apai gének kikapcsolnak a csíravonal fejlődésben a 
genomikus imprinting által - amikor ugyanaz a gén 
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másképpen viselkedik, ha az anyai ágról és ismét 
másképpen, ha az apai ágról kerül az utódba -,vagy 
életképtelenek lesznek, vagy abnormálisan fejlődnek azok 
az utódok, amelyek sem anyától, sem apától nem kapnak 
genetikai anyagot.  
A két anyától származó egerek létrehozásához a Csi Zsu 
vezette kutatócsoport haploid, azaz egyetlen 
kromoszómakészlettel és csak egy szülőtől származó DNS-
sel rendelkező embrionális őssejteket (ESCs) használt. 

Génszerkesztéssel töröltek a női szülő DNS-ét tartalmazó 
haploid embrionikus őssejtekből származó genom három 
imprintált térségét, és befecskendezték őket egy másik 
nőstény egér petesejtjeibe. Ily módon 210 embrióból 29 élő 
egér született. Az egerek egészségesek voltak, felnőtté 
váltak és saját utódaik születtek. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/VERONIKA 
ZAKHAROVA/ 

Két apa esetében jóval bonyolultabb volt egereket 
létrehozni, ugyanezen eljárásban hét kulcsfontosságú 
imprintált térséget kellett törölni. A szerkesztett haploid 
embrionális őssejteket egy hím egér spermájával 
befecskendezték egy sejtmaggal bíró petesejtbe, amelynek 
így a női genetikai anyagát eltávolították. Az így létrehozott 
embrió csak a két hím genomikus DNS-sét tartalmazta. 
Ezeket az embriókat ültették be béranyába.A megszületett 
kölykök azonban csak 48 órát éltek.  
"Ez a kutatás megmutatta, hogy mi lehetséges" - 
hangoztatta Vej Li, a kutatás másik vezetője. 

Azum Surani, a Cambridge-i Egyetem epigenetikai 
specialistája "lenyűgözőnek" mondta a kutatást, de 
hangsúlyozta, hogy a túlságosan sok génmanipuláció miatt 
ez nem járható út azonos nemű szülőktől származó 
gyermekek létrehozására". 

(MTI) 

Küszöbön áll a vércsoportok általános 
megváltoztathatósága 

SZOMOR ANIKÓ 2018.10.29. origo.hu 

A bélbaktériumok által termelt enzimekkel képesek 
megváltoztatni a vércsoportot, jelentették be a kutatók 
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Bostonban, az American Chemical Society (ACS), az 
Amerikai Kémiai Társaság éves találkozóján. 

Az ellentétes vércsoportok transzfúziója halálos 
immunreakciót okoz 

Amikor valakinek vérre van szüksége, nem mindegy, hogy 
milyen donortól kap: a transzfúzió ugyanis csak 
vércsoportazonos donortól származó vérrel történhet, 
különben végzetes kimenetelű immunreakció következhet 
be. 

 

Vörösvérsejtek és vérlemezkék FORRÁS: AFP 

Az emberi vörösvérsejtek membránjához szénhidrát 
molekulák kapcsolódnak, 

és ezek szerkezeti különbsége szerint különböztetjük meg a 
két leggyakoribb, az A és a B típusú vércsoportot. 

Összesen egyébként négy vércsoport létezik, az A, a B, az 
AB és a nullás. Az A csoportnak A, a B-nek pedig B 
szénhidrátlánca van, az AB-nak mindkettő, a nullásnak 
pedig egyik sincs. 

 

Kicsapódott vérlemezkék vörös vérsejtekke l
 FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/STEVE 
GSCHMEISSNER 

A vérplazmában az ellenanyagok is jellemzőek az adott 
vércsoportra. 
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Az A vércsoport a B membrán elleni, a B vércsoport az A 
membrán elleni ellenanyagot termel, a 0 mindkettőt, az AB 
pedig egyiket sem. 

Ezért kell az Rh-csoportot is figyelembe venni 
vérátömlesztéskor 

Ha az egyes vörösvérsejttípusok a vérplazma megfelelő 
ellenanyagával találkoznak, immunreakció jelentkezik, és a 
vörösvérsejtek az ellenanyaggal reagálva vérrögök 
formájában kicsapódnak. Ezért a vérátömlesztés során a 
véradó immunogénjeit és a vért kapó páciens ellenanyagait 
veszik figyelembe. 

 

A vérátömlesztés során a véradó immunogénjeit és a vért 
kapó páciens ellenanyagait veszik figyelembe  FORRÁS: 
GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO/4774344SEAN 

Létezik azonban még egy vércsoport-tulajdonság, a 
vörösvérsejt immunogén tulajdonsága a rhesus majomról 
elnevezett Rhesus-faktor. Akiknek a vörösvérsejtjei erre az 
ellenanyagra kicsapódnak azok Rh+, akiknél nem, azok 
pedig Rh- csoportúak. 

 

FORRÁS: AFP/ANA AREVALO 

Az emberek túlnyomó többsége, mintegy 85 százaléka Rh-
pozitív, 15 százalékuk Rh-negatív. 

Ellenben az AB, illetve 0 vércsoportoknál, amelyeknél az 
ellenanyag ott van a születéstől kezdve, az Rh-faktor csak 
akkor jelenik meg, ha Rh- plazma Rh+ vörösvérsejttel 
találkozik. Ezért vérátömlesztéskor az Rh-csoportot is 
figyelembe kell venni. 
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Baktériumok enzimjeivel hámozzák le az antigéneket 

A 0-ás vércsoportra a legnagyobb az igény, mert 0-ás vért 
bárki kaphat. Ha nem azonos vércsoportúak között történik 
a transzfúzió, a páciensnek halálos kimenetelű 
immunreakciói támadnak. 

A vércsoportot a vörösvérsejtek membránján lévő 
antigéncukor határozza meg. 

A 0-ás vér vörösvérsejtjeinek membránján nincsenek 
antigének, ezért univerzális a nullás vércsoportú donor, 
akinek a vérét bárki megkaphatja anélkül, hogy az 
immunrendszer reagálna a vörösvérsejtekkel. 

 

A 0-ás vér vörösvérsejtjeinek membránján nincsenek 
antigének, ezért univerzális a nullás vércsoportú donor
 FORRÁS: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD 

Az A, a B és az AB vércsoport vörösvérsejtjeinek specifikus 
antigén van a membránjukon. Ez az oka annak, hogy az A 
csoportú csak az A, vagy AB csoportúnak, míg a B csoportú 
a B, vagy pedig az AB csoportúnak adhat vért. 

A nullás vércsoporthoz tartozó személy viszont szintén csak 
nullás vércsoporttal rendelkezőtől kaphat vért. 

  

 

Megállapítják egy vérminta vércsoportját FORRÁS: 
MTI/KÁLMÁNDY FERENC 

Az új tanulmány szerint azonban ezek az antigének 
„lehámozhatók" az emésztőrendszer által termelt 
baktériumok enzimjeivel. Néhány már a múltban is ismert 
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enzim meg tudja változtatni a B vércsoportot nullásra, de 
ez a most felfedezett enzimek csoportja az első, 

ami hatékonyan át tudja változtatni az A vércsoportot is 
nullásra. 

A tanulmány vezető szerzője, Stephen Withers, a University 
of British Columbia biokémikusa szerint a szerológusok 
számára mindig is ez volt a legnagyobb kihívás. 

 Az új módszerrel minden vércsoport univerzális donorrá 
tehető 

Ha tehát a transzfúzió előtt „lehámozzák" az antigéneket, 
elviekben minden vércsoport univerzális donorrá tehető, 
de a kutatóknak még meg kell találniuk ennek a hatékony 
és biztonságos módját. Withers és kollégái úgy gondolják, 
lehet, hogy megtalálták ehhez a megoldást. 

 

Emberi bélflóra számítógépes illusztrációja FORRÁS: 
SCIENCE PHOTO LIBRARY/ROGER HARRIS 

A bostoni ACS találkozón megosztották tanulmányuk 
eredményét, nevezetesen, hogy a humán bélmikrobákból 
kivont DNS-sel készült enzimekkel el tudják mozdítani az A 
és B antigéneket a vörösvérsejtekről. 

A kutatók ezeket az enzimeket a metagenomika nevű 
módszerrel fedezték fel. A metagenomika egy olyan 
szekvenálási technológia, amelynek során közvetlenül a 
környezetből veszik a genomi szekvenciákat, azaz a 
metagenomokat. (A szekvenálás a DNS nukleotikdok 
sorrendjének a megállapítása, és ez a sorrend határozza 
meg a genetikai információt.) 
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A biológia egyik kedvenc kísérleti alanya, az E. coli 
baktérium transzkripciós szabályozási hálózata. A piros 
pontok géneket jelölnek, a köztük húzódó élek pedig 
szabályozási kapcsolatokat FORRÁS: NATURE 
EDUCATION - CC-BY-NC 

Nem az egyes egyedeket, hanem a közösséget, mint 
egészet vizsgálják. A mikroorganizmusok általában 
bonyolult közösségekben, az egyes fajok pedig 
kölcsönhatásban élnek egymással és a környezetükkel, 

ezért a labortenyészet nem is mutat valós képet ezekről a 
kölcsönhatásokról, a mikroorganizmusok funkcionális 
képességeiről és az adott populációban megfigyelhető 
genomi változatosságról. 

 

Az Escherichia coli, az emésztőrendszerben jelen lévő 
számos baktériumfaj egyikének mikroszkópos képe
 FORRÁS: ROCKY MOUNTAIN LABORATORIES 

Ha egyes egyedek teljes genomját akarjuk szekvenálni, 
akkor ehhez először ki kell tenyészetni, 

ami csak nagyon ritkán sikerül, mert a természetben élő 
mikrobáknak csak kis százalékát lehet laboratóriumi 
körülmények között felszaporítani. A metagenomika 
kiküszöböli ezeket a korlátokat, megkönnyítve a mikrobák 
vizsgálatát. 
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Forradalmi áttörést jelenthet az új felfedezés 

Ahelyett, hogy mikrobákat tenyésztettek volna, a 
kutatócsoport egyszerűen kivonta minden olyan 
mikroorganizmusból a DNS-t, amit a bélflórában találtak, 

és így sikerült megszerezniük a genetikai kódokat 
mindahhoz, amit a bélflóra-mikroorganizmusok készítenek, 

beleértve azokat az enzimeket is, amik a baktériumoknak 
segítenek „leszakítani" táplálékukat, a nagymolekulájú és 
erősen glikolizált proteineket, a mucinokat - olyan 
fehérjéket, amelyekhez szénhidrát kapcsolódik - az 
emésztőrendszer faláról. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON  

A mucinok nagyon sok tulajdonságukban olyanok, mint a 
vérsejt antigének. 

A kísérletek szerint ezek az enzimek 30-szor hatékonyabbak 
az A antigének leszakításában, mint az eddig legjobban 
teljesítő enzim, amit korábban erre a célra alkalmaztak. 

 

Az új felfedezés forradalmi áttörést eredményezhet a 
transzfúzióban FORRÁS: PIXABAY.COM 

Dr. Alyssa Ziman az UCLA Health akadémiai egészségügyi 
központjának orvos igazgatója a Livescience magazinnak 
elmondta, hogy a most nemrég publikált felfedezés 
forradalmi áttörést jelenthet a vércsoport 
megváltoztatásában. 
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Az Országos Vérellátó Szolgálat a következő napokban, 
hetekben fokozottan számít az önzetlen véradók 
segítségére! FORRÁS: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD 

A következő lépés, hogy a biztonság szempontjából is 
alaposan megvizsgálják az enzimeket. 

Ezt a projektet a kutatócsoport szaktudósai már elkezdték 
más hematológusokkal és Kanada vérdonorellátását 
irányító nonprofit Canadian Blood Services, a Kanadai 
Vérszolgálattal együttműködve. 

Összefüggnek a személyiségjegyek és a 
szív- és érrendszeri betegségek 

ORIGO 2018.10.31.  

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika, a Családorvosi Tanszék, valamint a 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
kutatócsoportjainak közös kutatása a jelenlegi 
rizikóbecslő módszerek tökéletesítéséhez járulhat hozzá – 
olvasható a Semmelweis Egyetem honlapján. 

Rihmer Zoltán, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
címzetes egyetemi tanára és Gonda Xénia egyetemi 
adjunktus vizsgálta hazánkban először az affektív 
temperamentumok és a krónikus, elsősorban pszichiátriai 
megbetegedések közötti összefüggést, és az ő 
kezdeményezésükre indult meg mintegy tíz éve 
együttműködés a Családorvosi Tanszékkel a szív- és 
érrendszeri betegségekkel való esetleges kapcsolatok 
kimutatására. A Családorvosi Tanszék oktató családorvosa, 
Nemcsik János ötlete nyomán négy évvel ezelőtt induló 
projektben a Maurovich-Horvat Pál vezette 
Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoporttal együtt azt 
vizsgálják, hogy bizonyos temperamentumvonások 
összefüggést mutatnak-e a koszorúér-betegség jelenlétével 
és kiterjedésével. 

Az affektív temperamentumok olyan veleszületett 
személyiségjellemzők, amelyeknek öt típuscsoportja ismert: 
depresszív, ciklotím, hipertím, ingerlékeny és szorongó. 
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Egyik temperamentum irány sem jó vagy rossz, mindnek 
megvan a maga evolúciós szerepe, illetve a nemek között 
vannak különbségek. A nőknél magasabb a depresszív, 
szorongó, ciklotím, míg férfiaknál az ingerlékeny és a 
hipertím temperamentumok aránya. 

 

A CT-eredmények kiértékelése FORRÁS: ATTILA 
KOVACS 

A kutatáshoz 200 CT-vizsgálatra előjegyzett beteggel vettek 
fel egy több mint 1000 kérdésből álló, a 
személyiségvonások, temperamentumok és egyéb 
pszichometriai paraméterek feltárására irányuló kérdőívet. 

A négy éve zajló kutatás eredményei alapján elmondható, 
hogy minél markánsabb az úgynevezett hipertím (optimista, 
magabiztos, társaságkedvelő, főnök típus, kockázatvállaló, 

tolakodó, kicsi alvásigénnyel rendelkezik) jellemvonás a 
koszorúér CT angiográfiával vizsgált betegeknél (CCTA), 
annál nagyobb eséllyel lesznek a vizsgálat során 
egészségesek az egyének koszorús erei. Az eredmények 
mindenképpen figyelemre méltóak, de nem 
általánosíthatóak minden betegcsoportra. 

A projekt másik elemében a kutatócsoport azt vizsgálja, 
hogy milyen összefüggés tárható fel bizonyosaffektív 
temperamentumok és a magasvérnyomás-betegség 
kialakulásának időpontja között. Korábban a 
temperamentumok és a hipertónia kapcsolatát közvetítő 
folyamatokat vizsgálva a kutatók azt találták, hogy hipertím 
temperamentummal jellemezhető magasvérnyomás-
betegeknél emelkedett az ideg-és feltehetőleg érvédő 
hatású agyi eredetű neurotróp faktor (BDNF), míg a 
domináns ciklotím, szorongó, depresszív és ingerlékeny 
temperamentumú hipertóniás betegek BDNF szintje 
alacsonyabb. Fontos hangsúlyozni, hogy a vizsgálatok csak 
keresztmetszeti, vagy legfeljebb rövid követési idejűek, 
tehát pontos ok-okozati viszonyokra egyelőre nem 
engednek következtetni. 

A közlemény szerint a kutatás fontossága abban rejlik, hogy 
Magyarországon továbbra is a szív- és érrendszeri 
betegségek képezik a vezető halálokot, és bár javulás 
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figyelhető meg a 90-es évek végéhez képest, európai uniós 
viszonylatban 2014-es adatok alapján továbbra is a 
sereghajtók közé tartozik hazánk.Az iszkémiás szívbetegség 
okozta halálozásban Litvánia, Lettország és Szlovákia után a 
negyedik legrosszabbak voltunk, míg a stroke halálozás 
tekintetében is az Európai Unió legrosszabbjai közé 
tartozunk. A magas kardiovaszkuláris rizikójú betegek 
azonosítása a páciensek célzottabb kezelését vonhatja 
magával, de a jelenleg elérhető rizikóbecslő módszereknek 
vannak korlátai. A Semmelweis Egyetem az élet folyamán 
stabil személyiségjegyek és a kardiovaszkuláris betegségek 
közötti kapcsolatokat feltáró kutatása ezen módszerek 
tökéletesítésében segíthet. 

Forrás: Semmelweis Egyetem 

Így változtatja meg az LSD az 
érzékelésünket 

JEKI GABRIELLA 2018.10.31. örigo.hu 

Az LSD hatása alatt megváltozik az érzékelés, a 
gondolkodásmód és a létszemlélet, ám a drog 
megváltoztatja az agyi régiók közötti kommunikációs 
mintákat is. Egy új tanulmány eredményei most a szer 
eddig nem ismert lehetőségeit is felvillantják a mentális- 

és viselkedészavarok kialakulásával és ezek kezelésével 
kapcsolatban. 

A teljes létszemléletet változtathatja meg 

A Zürichi Egyetem és a Yale Egyetem kutatói agyi képalkotó 
technológia alkalmazásával, önkéntes résztvevők 
bevonásával vizsgálták az LSD érzékelési, pszichológiai és 
testi hatásait. A lizergsav-dietilamid, rövidítve LSD vagy 
LSD-25 az ergolinok családjába tartozó pszichedelikus drog, 
amely elsődleges hatása, hogy megváltoztatja az érzékelést, 
a gondolkodásmódot és a létszemléletet, de szinesztéziát, 
valamint megváltozott idő-, és térérzékelést is okozhat. A 
most végzett vizsgálatok során kapott adatok a már jól 
ismert hatások mellett azonban azt is megmutatták, hogy 
az LSD csökkenti a kommunikációt azon agyterületek között, 
amelyek a tervezésért és a döntéshozatalért felelősek. 
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Gyakran okoz nyitott és csukott szemmel is látható víziókat
 FORRÁS: FLICKR.COM 

A drog ugyanakkor növeli a érzékelési funkciókhoz és a 
mozgáshoz társítható agyi hálózatok kapcsolatát, miközben 
nem okoz fizikai függőséget. 

Az LSD terápiás hatással is bír 

Az agyi jelek mintázata alapján a tudósok azt is 
megállapították, hogy az LSD olyan változásokat okoz az 
agyi kapcsolatokban, amelyek elsődlegesen az agyi 
receptorokhoz kapcsolódnak.  
Amikor ezt a receptort az 5-HT2A antagonistaként ható 
vérnyomás-csökkentőketanserin nevű vegyülettel 
blokkoltuk, az LSD hatása egyszerűen megszűnt"– 

magyarázza Katrin Preller, a tanulmány vezető szerzője, a 
Yale Egyetem vendégprofesszora. 

 

Az új kutatások szerint a pszichedelikus szerek óvatos 
használata mérsékelheti és javíthatja a depresszió tüneteit
 FORRÁS: PEXELS.COM 

Az elmúlt években a kutatók figyelme a pszichedelikus 
szerek alkalmazása felé is fordult, amelyekkel olyan, 
mentális problémák kezelésén kísérleteznek, mint például 
a depresszió. 

 depresszióban szenvedő betegek szinte mindig 
rosszkedvűek, fokozott az énközpontúságuk és csökkent 
szerotoninszintet tapasztalnak"– teszi hozzá a professzor. 
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A Zürichi Egyetem kutatói egy korábbi kutatási eredménye 
ráadásul már azt is bebizonyította, hogy az LSD-hez hasonló, 
pszichedelikus szerek óvatos használata mérsékelheti és 
javíthatja ezeket a tüneteket. Pszichiátriai és 
pszichoterápiás alkalmazása jelentős eredményeket hozott 
például az alkoholizmus kezelésében is. 

Célzott kezeléssel a skizofrénia ellen 

Az agyműködés egyik legfontosabb szerepe, hogy 
megértsük a külvilág információit és ezekre megfelelő és 
adaptív viselkedéses válaszokat produkáljunk. Az LSD 
hatására tapasztalható érzékelési és gondolkodási zavarok 
azonban meglepő hasonlóságot mutatnak a pszichotikus 
rendellenességben szenvedő betegek tüneteihez. 
Az új eredmények gyakorlati alkalmazása talán azonnali 
hatást gyakorolhat a pszichotikus tünetek kezelésére, mint 
például a skizofrénia esetében"– mondja Franz 
Vollenweider, a Zürichi Pszichiátriai Egyetemi Kórház 
professzora. – „A legtöbb skizofréniás beteget jelenleg 
olyan antipszichotikus szerekkel kezelik, amelyek 
blokkolják az új vizsgálat által azonosított szerotonin 
receptorok egy részét. Sok beteg azonban egyáltalán nem 
reagál a kezelésekre". 

 

Az LSD az egyik legpotensebb pszichedelikus anyag
 FORRÁS: THEBLUEDIAMONDGALLERY.COM 

Katrin Preller rámutatott arra is, hogy a tanulmányban 
azonosított agyi aktivitás hasonlóságait keresve a klinikai 
orvosok képesek lesznek beazonosítani azokat a betegeket, 
akiknél a most felfedezett gyógyhatás a leginkább hatékony 
lehet. Az LSD-t jelenleg leginkább rekreációs és önismereti 
céllal, illetve a pszichedelikus (tudatmódosító) terápiához 
használják. Klinikai alkalmazásának biztonságos 
lehetőségeit a kutatók tovább vizsgálják. 

A használt zokniból is kiszagolják a kutyák 
a halálos kórt 

ORIGO 2018.10.30.  
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A maláriafertőzés szagának felismerésére betanított 
kutyák jobban teljesítenek a betegség kimutatásában, 
mint egy orvosi gyorsteszt. 

A malária ellen folytatott globális küzdelemben az utóbbi 
években patthelyzet alakult ki, hiszen hiába tudják 
diagnosztizálni és gyógyítani a betegséget, a betegség a 
világ olyan részein pusztít, ahová nem jutnak el a megfelelő 
források. Ezért hozhat fordulatot a parazitafertőzés 
legyőzésében, ha bonyolult berendezések és költséges 
tesztek helyett olyasvalamit használhatnak a malária 
felismerésére, ami mindenütt a világon szabadon elérhető: 
a kutyák orrát. Az American Society of Tropical Medicine 
and Hygiene éves kongresszusán előadott eredmények 
szerint a megfelelően betanított nyomkövető kutyák 
sikeresen azonosították a maláriafertőzést gyerekekben, 
méghozzá úgy, hogy csupán a gyerekek által rövid ideig 
viselt zoknit volt módjuk megszaglászni. 

„A malária élősködőivel fertőzött emberek bőrén jól 
megkülönböztethető szagok jelennek meg, és vizsgálatunk 
igazolta, hogy a kutyák, amelyek elképesztően érzékeny 
szaglással rendelkeznek, betaníthatók e szagok 
felismerésére, még úgy is, ha a szaggal csak a fertőzött 
személy által viselt ruhaneműn találkoznak – ismertette 
Steven Lindsay, a Durham-i Egyetem (Anglia) 

népegészségügyi rovarszakértője és a tanulmány vezető 
szerzője. A kutatásban részt vettek még a London School of 
Hygiene and Tropical Medicine munkatársai, valamint a 
Medical Detection Dogs nevű jótékonysági szervezet 
szakértői, akik már több betegség és orvosi kondíció – 
például prosztatarák, vagy a kómával fenyegető cukorbeteg 
állapot – felismerésére betanítottak erre alkalmas kutyákat. 
A malária kutyák általi felismerésére irányuló munkát 
támogatta továbbá a Bill & Melinda Gates Alapítvány Grand 
Challenges (Nagy Kihívások) nevű ösztöndíja, amely 
egyebek mellett a maláriát nem-invazív módon és gyorsan 
diagnosztizáló eljárások kifejlesztését célozza. Ilyenekre 
pedig sürgősen szükség van, mert a maláriás 
megbetegedések és halálozások két évtizednyi meredek 
zuhanás után az utóbbi két évben – ha csekély mértékben 
is – újból emelkedésnek indultak. 

 

Maláriaszúnyog FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 
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Lindsay elmondása szerint a kísérlet Gambiában kezdődött, 
ahol néhány száz erre jelentkező iskolást általános orvosi 
vizsgálat és a malária-paraziták kimutatására alkalmas 
minta levétele után arra kértek, hogy egy éjszakán át 
viseljék, majd adják vissza a nekik kiosztott zoknikat. A 
másnap begyűjtött zoknikat a gyerekek malária-
fertőzöttségi státusza szerint csoportosították: 
különszortírozták a maláriás, de nem lázas, valamint a 
maláriával nem fertőzött gyerekek zoknijait. Az árulkodó 
lábtyűket ezután Angliába szállították, ahol azok a kutyák 
betanításának pár hónapos időtartama alatt egy 
mélyhűtőben pihentek. 

A tesztben a kutyák feladata az volt, hogy a malária-
élősködőkkel fertőzött gyerekek zoknijait 
megkülönböztessék a fertőzésmentes gyerekekéitől. A 
betanítás során arra oktatták őket, hogy egy minta 
megszagolása után álljanak meg mozdulatlanul, ha úgy 
gondolják, hogy maláriaszagot találtak, de haladjanak 
tovább a következőre, ha nem. Kizárólag a zoknikra 
hagyatkozva a kutyák a fertőzött gyerekek 70 százalékát, a 
fertőzésmenteseknek pedig a 90 százalékát azonosították 
helyesen. 

A kutatók megjegyzik, hogy a kutyák precizitása lenyűgöző 
volt, hiszen már olyan gyerekeket is fertőzöttnek szagoltak 

ki, akikben alacsonyabb volt a parazitaszám, mint amennyit 
az orvosi gyorsdiagnosztikai teszteknek a WHO előírása 
szerint ki kell mutatniuk. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy 
a jövőben a kísérletet Afrika különböző részeiről származó 
további mintákkal is ki kell egészíteni, hogy kiderüljön: 
vajon a kontinens egyes vidékein élő malária-paraziták 
ugyanolyan szagot kölcsönöznek-e hordozóiknak. 

 

Rákot kiszimatoló kutya FORRÁS: AFP/ST. SUGAR 
CANCER SNIFFING DOG 
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Lindsay hozzátette, hogy a kutyák sikeraránya még 
magasabb – akár 78 százalékos – is lehetett volna, ha a 
gyerekek mind a malária-élősködő ugyanazon formáját 
hordozzák. Ahogy ugyanis a maláriafertőzés előrehalad, a 
parazita különböző fejlődési stádiumokon esik át, és 
Lindsay szerint a bőrön érezhető szag az érési státusztól 
függően más és más lehet. Részletesebb tesztek 
kiderítették, hogy a gyerekek egy része a paraziták érett 
formáját hordozta, a kutyákat viszont ennek felismerésére 
nem trenírozták. Javíthatott volna az eredményességen az 
is – vélekednek a szerzők –, ha a kutyák közvetlenül a 
gyerekekkel találkozhattak volna, vagy legalább a viselt 
zoknikat azon frissiben, és nem több hónapnyi mélyhűtős 
tárolás után kapják az orruk elé. 

A közreműködő tudósok azonban így is nagyon elégedettek 
az eredménnyel, hiszen – mint kiemelik – ezzel a 
tanulmánnyal csak a puszta tényt kívánták igazolni, hogy a 
kutyák képesek segíteni a malária diagnózisának 
felállításában. Meggyőződésük, hogy több betanítással és a 
minták számának növelésével a kutyák megközelíthetik az 
érzékeny klinikai tesztek pontosságát. Ráadásul az orvosi 
tesztek némelyike esetében fennáll annak veszélye, hogy a 
kórokozókban megjelenő új mutációk miatt elvesztik 
felismerőkészségüket, mert a mutáns paraziták már nem 
termelik a teszt működésének alapjául szolgáló fehérjét. 

S hogy mire volnának képesek a malária-orrontó kutyák 
kinn a terepen? Lindsay szerint rendkívül hasznos 
segítőtársak lehetnének a malária teljes kiirtását célzó 
kampányban, amelynek sarokköve, hogy egy falu vagy 
közösség minden fertőzött tagja megkapja a megfelelő 
orvosi kezelést – azok is, akik aktuálisan nem mutatnak 
semmi tünetet. Pillanatnyilag a tünetmentes hordozók 
problémájára egyedül az jelent megoldást, ha vagy 
mindenkit végigtesztelnek, vagy mindenkit válogatás nélkül 
kezelnek egy közösségben. A gyakorlatban egyik út sem 
könnyen járható, pedig a „néma" hordozók ugyanúgy 
hozzájárulnak a fertőzés fennmaradásához és 
terjesztéséhez, mint a nyilvánvaló betegek, hiszen 
parazitáikkal átfertőzik a helyi szúnyogpopulációt. 

Még a legszerényebb forgatókönyv is az, hogy a kutyák 
számottevően le tudnák szűkíteni a klinikai tesztelésre vagy 
kezelésre szorulók körét – állítja Lindsay. A kutató úgy véli, 
hogy a képzett ebeket stratégiailag legelőnyösebben 
azoknak az országoknak a belépési pontjainál lehetne 
bevetni, amelyekből már teljesen vagy csaknem teljesen 
kiirtották a maláriát. A kutyák kiszúrhatnák például a 
malária-paraziták hordozóit az olyan helyeken, mint Afrika 
déli része, vagy a kelet-afrikai Zanzibár szigete, ahol a 
betegség teljes kiűzésére tett erőfeszítéseket megnehezíti 
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a turisták állandó beáramlása a maláriával még masszívan 
átfertőzött kontinensről. 

Rövid hírek, érdekességek 

Eddig tévedésben éltünk, megtalálták a 
túlsúly valódi okát 

2018. október. 14.  TECH MTI/HVG 

 

Az idegsejtekben rejtőzhet a túlsúly oka, nem pedig a 
jóllakottságért felelős leptin nevű hormon szállításának 
zavarában. 

A müncheni Helmholtz Központ kutatói egy új 
háromdimenziós eljárás segítségével állapították meg, 
hogy az eddig vélttel ellentétben nem a leptin szállításában 
bekövetkező zavar áll az elhízás hátterében. Az eljárás 

lehetővé tette a kutatók számára, hogy egy egerekkel 
végzett kísérletben láthatóvá tegyék és végigkövethessék 
az agyban a hormon útját. 

 

Az eredmény szerint a telítettség érzéséért felelős leptin 
vékony és elhízott egereknél is elegendő mennyiségben 
jutott az agyba. A táplálkozási viselkedés oka ezért a 
kutatók szerint az idegsejtekben keresendő – derül ki 
az International Journal of Obesity című szaklapban 
közölt tanulmányból. 

A zsírszövet által termelt leptin a telítettség érzésében 
játszik fontos szerepet. Ha valaki egyszerűen nem érez 
telítettséget, holott sokat evett, leptinrezisztencia állhat a 

https://hvg.hu/tudomany
https://www.nature.com/articles/s41366-018-0221-z
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háttérben. Az érintettek állandóan éhséget éreznek, 
mintha zsírraktáraik nem lennének már régen tele. 

"Eddig abból indultunk ki, hogy a hormonrezisztencia oka a 
szállítási folyamat hibájában rejlik" – mondta Luke Harrison, 
az eddigi feltételezést megdöntő tanulmány fő szerzője. "A 
leptinrezisztencia okát körül tudjuk határolni és 
kutatásainkat az idegsejteken belüli molekuláris 
mechanizmusokra összpontosítani. Ha a telítettség során 
lejátszódó minden folyamatot meg tudjuk fejteni, akkor új, 
túlsúly elleni terápiákat tudunk kifejleszteni és célzott 
módszerekkel tudjuk támogatni az elhízott embereket a 
fogyásban" – mondta el Paul Pfluger, a központ 
diabétesszel és elhízással foglalkozó intézetének 
munkatársa. 

A Kínai Tudományos Akadémia kutatói nagyszabású 
kísérletükkel koábban azt is megállapították, hogy a sok zsír 
fogyasztása felelős az elhízásért és nem a cukorban vagy 
fehérjében gazdag étrend. A táplálkozással összefüggő 
megállapításukról itt olvashat részletesen. 

Megvan, mi felelős az elhízásért? 

2018. július. 16. TECH MTI / hvg.hu 

A sok zsír fogyasztása a felelős az elhízásért és nem a 
cukorban vagy fehérjében gazdag étrend – ez állapították 

meg a Kínai Tudományos Akadémia kutatói nagyszabású 
egérkísérletükkel. 

Az emberek étrendje zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat 
tartalmaz. Az 1980-as évektől globális kutatások keresik, 
hogy a táplálkozás mely összetevői játszanak kulcsszerepet 
az elhízásban. Számos tanulmány állította, hogy a 
szénhidrátok, különösen a cukor okolható leginkább, 
mások a fehérjét hibáztatják. Az is felmerült: a fehérjében 
szegény étrend kiválthatja, hogy az ember többet eszik, és 
ezáltal elhízik. Szintén népszerű nézet, hogy az étkezési 
zsírok fogyasztása segíthet a testsúly csökkentésében, és 
nem vezet elhízáshoz. 

Az új kínai tanulmány szerzői 29 különböző étrendet 
próbáltak ki egereken. Az étrendekben variálták a 
különböző összetevők mennyiségét: 8,3-tól 80 százalékig 
zsír, 10-től 80 százalékig szénhidrát, 5-től 30 százalékig 
fehérje és 5-től 30 százalékig szacharóz (étkezési cukor) 
szerepelt bennük. A kísérlethez mintegy százezer egeret öt 
csoportba osztottak, és három hónapig, azaz emberi 
léptékkel 9 évig, vizsgálták őket. 

A Kínai Tudományos Akadémia Genetikai és 
Fejlődésbiológiai Kutatóintézete által vezetett kutatás 
eredményeit a Cell Metabolism című nemzetközi 
tudományos folyóiratban publikálták. A tanulmány szerint 

https://hvg.hu/tudomany/20180716_elhizasert_felelos_feherje_cukor_zsiradek_mi_hizlal
https://hvg.hu/tudomany
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413118303929?via=ihub


Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 11. szám 

  

 

 

26. oldal 

csak az étkezési zsírral táplált egereknél jelentkezett nagy 
energiabevitel és testsúlynövekedés. Továbbá a nagy 
cukortartalmú étrend nem okozott testsúlynövekedést, a 
fehérjebevitel pedig szintén nem vezetett nagy 
energiabevitelhez és hízáshoz. 

A teljes igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy több 
korábbi kutatás is arra jutott: a cukorfogyasztás 
egyértelműen megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásának esélyeit. 

"A mostani kutatás gyengéje, hogy a kísérletet egereken 
végezték, és nem emberekkel folyt. Ugyanakkor sok a 
hasonlóság a fiziológiában és az anyagcserében, és ilyen 
hosszú távú kísérletet különben sem lehetne végrehajtani 
emberekkel" – mondta el John Speakman, a tanulmány 
vezető szerzője, akinek reményei szerint kutatás segíteni 
fog abban, hogy jobban megérthessük az emberi étrendet. 

Nincs elegendő zöldség és gyümölcs a 
világon 

ORIGO 2018.10.27.  

Ha mindenki egészséges étrendet akarna követni, nem 
lenne számukra elegendő zöldség és gyümölcs a világon – 
tárták fel tanulmányukban a Guelphi Egyetem 
szakemberei. 

A kanadai kutatók egybevetették a globális mezőgazdasági 
termelést a táplálkozási szakemberek által ajánlott és 
környezetvédők által előnyben részesített egészséges 
étrenddel, és „lényeges eltérést” mutattak ki a zöldség- és 
gyümölcstermesztés, valamint a világ lakosságának 
jelenlegi szükséglete között. 

A jelenlegi globális mezőgazdasági rendszerben nem 
követhet mindenki egészséges étrendet- idézte Evan Fraser 
professzort, a PLOS One tudományos folyóiratban 
megjelent tanulmány társszerzőjét az Eurekalert 
tudományos hírportál. 

Eredményeink azt mutatják, hogy globálisan a 
mezőgazdaság túl sokat termel gabonafélékből, zsírokból 
és cukorból, de keveset zöldségből és gyümölcsből- tette 
hozzá a professzor. A kanadai tanulmány készítői 
kiszámolták, mennyi élelmiszert állítanak elő világszerte és 
összehasonlították azt a Harvard Egyetem Egészséges 
tányér elnevezésű táplálkozási ajánlásával, amely azt 
javasolja, hogy bármilyen étrend felét zöldség és gyümölcs, 
25 százalékát teljes kiőrlésű gabona alkossa, és a többi 
legyen fehérje, zsír és tejtermék. 

Az élelmiszercsoportokat a szakemberek adagokra 
osztották, és azt találták, hogy a világ jelenleg egy személy 
számára 50 százalékkal többet termel gabonából, miközben 
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csak harmadát termeszti zöldségből és gyümölcsből, és a 
szükségesnél négyszer többet cukorból. 

Ha nem változik meg a mezőgazdasági termelés összetétele, 
a világnak 12 millió hektárral több szántóföldre és 1,3 
milliárd hektárral több mezőre lesz szüksége 2050-re, ha el 
akarja látni élelmiszerrel az előre jelzett 9,8 milliárdnyi 
lakosát- olvasható a tanulmányban. 

 

A zöldségekben és gyümölcsökben gazdag életmód is 
meghosszabbítja a várható élettartamot FORRÁS: 
PEXELS.COM 

Pedig kevesebb húst kellene fogyasztani 

Közelmúltbeli kutatások szorgalmazzák, hogy a fogyasztók 
kevesebb húst egyenek, hogy a környezetnek ne okozzanak 
visszafordíthatatlan károkat. Az állattenyésztés a felelős a 

globális üvegházhatású-gázkibocsátás 14,5 százalékáért az 
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint, és a 
tudósok azt mondják, hogy a kevesebb húsfogyasztás 
csökkentheti a környezeti károkat. 

A szakemberek azt is kimutatták, hogy ha az egészséges 
étrendi ajánlásoknak megfelelően megváltozik a 
mezőgazdasági termelés szerkezete, 50 millió hektárral 
kevesebb szántóföldre lenne szükség, mivel a zöldség- és 
gyümölcstermesztéshez kevesebb termőterület kell, mint a 
gabona, a cukor és a zsír előállításához. Ennek eléréséhez 
azonban az szükséges, hogy a fogyasztók kevesebb húst 
egyenek és az agrárszektor több fehérjetartalmú növényt 
termesszen – vélik a szakemberek 

 (MTI) 

Többféle tigris létezik, mint hinnénk 

ORIGO 2018.10.27.  

Kínai kutatók vezette nemzetközi kutatócsoport 32 tigris 
genomját elemezve megerősítette, hogy hat tigrisalfaj él a 
világon, nem öt vagy kettő, ahogy más rendszertani 
besorolások felvetették. 

Az alfajok számának pontos meghatározása a kihalás szélén 
álló tigrisfaj megőrzése miatt fontos, mivel jelenleg 
körülbelül négyezer egyed él a világon. A ragadozó 
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történelmi életterének nagysága az ázsiai kontinensen hét 
százalékra szűkült. 

A Current Biology című folyóiratban közzétett tanulmány 
szerint a bengáli, az amuri, a dél-kínai, a szumátrai, az 
indonéz és a maláj tigris alkotja a hat alfajt. A hagyományos 
rendszertan korábban nyolc tigrisalfajt ismert, közülük 
hármat már kihaltként tartanak számon. 2004-ben tett 
javaslatot egy kilencedik alfajra, a malájira (Panthera tigris 
jacksoni) a Pekingi Egyetem genetikusa, Luo Su-csin vezette 
kutatócsoport, mondván az jelentősen különbözik az 
indonéz tigristől. A Luo vezetésével készült új kutatás most 
genetikailag is megerősítette a maláji alfaj létezését. 

 

A tigrisek mintázata segíti őket a vadászatban is
 FORRÁS: PEXELS.COM 

2015-ben kutatók egy újabb rendszertani javaslattal álltak 
elő, amely szerint csupán két alfaj létezik, a kontinentális 
ázsiai és az indonéz szigetvilági.A tanulmány szerint a 
tigrisalfajok tisztán elkülönülő jellegzetességekkel 
bírnak:például az amuri tigris nagytestű és világos narancs 
színű bundája van, míg a szumátrai kisebb és bundája 
sötétebb színű, sűrűn csíkozott. 

„A tigrisek nem egyformák. Az Oroszországban élők 
evolúciós szempontból elkülönülnek az Indiában élőktől. 
Még a maláj és az indonéz tigrisek is különbözőek” – 
mondta Luo. 

A fosszilis bizonyítékok szerint a tigrisek mintegy két-három 
millió éves múltra tekintenek vissza.A genetikai 
bizonyítékok felfedték, hogy az összes ma élő tigris mintegy 
100 ezer évvel ez előttről származik- magyarázta Luo, aki 15 
éve foglakozik a tigrisek rendszertanával.Ez az első 
tanulmány, amely genetikai szemszögből felfedi a tigrisek 
természetrajzát. Szilárd, genetikai alapú bizonyítékokat tár 
elő ennek az állatfajnak az eredetéről és evolúciójáról- tette 
hozzá a kutató. 

(MTI/Xinhua/AFP) 
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Levél a Nyugati Emberhez 

Szentesi Zöldi László 2018. október 16.  

Egy perccel a Római Birodalom bukása előtt jártok. 
Rabszolgáitok megfőzik nektek a kávét, lemossák az 
autóitokat, kiszolgálnak és kedvetekre tesznek életetek 
minden pillanatában, ti pedig sütkéreztek a lemenő napban, 
és dőre módon azt hiszitek, hogy ez mindig így lesz. 

Néha nem értelek. 

Világos, hogy mai gazdagságodat, impozáns városaidat, 
polgári miliődet dolgos és harcos elődeidnek köszönheted. 
Azoknak, akik nemzedékről nemzedékre építettek valamit, 
gyűjtötték és befektették a pénzt neked, kései utóduknak. 
Cseppet sem mellesleg ennek fedezetét közönséges 
rablással a harmadik világ országaitól szerezték meg, 
akiknek pedig komoly gyarmatbirodalom nem jutott, 
közvetlen szomszédaikat és kisebbségeiket fosztották ki, 
mint Svédország vagy Ausztria. Egy szó, mint száz, szépen 
épült nálatok a kapitalizmus. Ennek ára első körben az volt, 
hogy feladtátok népi kultúrátokat, elveszítettétek 
népdalaitokat, viseleteteket, tárgyi és szellemi tudásotokat, 
hiszen a vidéket már kétszáz éve beáramoltattátok a 
városba. A test gyengült, a szellem hanyatlott, de 
nagyapáitok ezt nem vették észre, mert addigra a 

szabadságnak csúfolt önzés mákonya végleg eluralkodott 
rajtuk. 

Igen, kedves Nyugati Ember! Ti már kétszáz éve nagyon 
sokat tesztek magatok ellen. Csak a brüsszeli főtér meg 
Kensington külsőségei sokáig elfedték a bajokat. Azt 
hittétek, hogy városi kultúrátok, modern civilizációtok 
kellős közepén fészkelve sérthetetlenek és erősek vagytok. 

Tudod, élt itt egy magyar író, Veres Péternek hívták, kétkezi 
munkásból emelkedett a magyar irodalomba. Ő írta egyszer, 
hogy annak a népnek, amelynek tagjai tömegesen elszoktak 
a fizikai munkától, lenézik és másokkal végeztetik el a 
teendőiket, megpecsételődött a sorsa. 

És valóban. Egy perccel a Római Birodalom bukása előtt 
jártok. Rabszolgáitok megfőzik nektek a kávét, lemossák az 
autóitokat, kiszolgálnak és kedvetekre tesznek életetek 
minden pillanatában, ti pedig sütkéreztek a lemenő napban, 
és dőre módon azt hiszitek, hogy ez mindig így lesz. Eközben 
szolgáitok, alkalmazottaitok már idegen istenek nevét 
suttogják, és eljön az idő, amikor katakombáikból előjönnek 
és megmutatják magukat. 

Addigra ti már sehol nem lesztek. Hiszen mérhetetlen 
önzésetekben utódaitok sincsenek. Ti már nem köttök 
házasságot, nem hisztek Istenben, nincs közösségi életetek. 
Úgy haltok meg, hogy az elődeitektől örökölt ingatlanok, 
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vaskos bankbetétek, a magas fizetések, minden 
megszerzett javatok az enyészeté lesz. Illetve előbb-utóbb 
a jövevényeké. 

Tisztelt Nyugati Ember, te éppen most éled fel a jövődet! 
Nyitottságnak hazudod a fővárosodban uralkodó bábeli 
zűrzavart, tetszik neked, hogy idegenek százezrei nem 
beszélik az államnyelvet. Azt gondolod, hogy a kisebbségek 
védelmével bizonyíthatod humanizmusodat, és jó helyen is 
tapogatózol, mert hovatovább te leszel a kisebbség. Új 
uraid persze nem lesznek olyan toleránsak, mint te, mert 
nekik még élesek az ösztöneik és – veled ellentétben – 
pontosan tudják, hogy kicsodák, miben hisznek és mi a 
céljuk. 

Persze, még most sem lenne késő. Ha nem lustultál és 
puhultál volna el végleg, akkor a maradék erőddel még 
mindig javíthatnál a helyzeteden. Hazádban akadnak még 
végvárak: vidéken, ahova jellemzően a lábadat sem teszed, 
ezért nem ismered, pedig onnan meríthetnéd az erődet. 
Sajnos azonban, te még erre is képtelen vagy. Elhiszed és 
fennhangon hirdeted, hogy a szomáliai vagy marokkói 
bevándorló hajszálpontosan annyit ér emberként, 
polgárként, honfitársként, mint a veled azonos bőrszínű, 
azonos nyelvet beszélő, azonos kultúrájú szomszéd vagy 
rokon. Gőgösségedben ott tartasz, hogy volt gyarmataid 

polgárait is feljebb helyezed a rangsorban, mint a fehér és 
keresztény kelet-európaiakat, akikre elfojtott haragod 
zúdul, mert rájuk zúdulhat, a bevándorlókra nem. 

Az igazság az, hogy hiába vagy gazdag, hiába hordasz 
mindenből újat és márkásat, hiába élvezed a munkával és 
rablással összehordott civilizációd utolsó gyümölcseit, közel 
a vég. Nem én mondom, hanem a számok. De te még ezt 
sem észleled. Agyadra politikailag korrekt köd települt, 
szűrőn át tekintesz mindenre, elveszítetted az önálló 
gondolkodás képességét. Létrehoztál egy bulitársadalmat, 
oda húzódtál be társaiddal, csakis a fogyasztással és a 
komforttal törődsz, azzal nem, hogy felélted a jövődet. 
Lassan egyetlen árucikk lettél a hatalmas kínálatból. 

Röviden szólva: neked véged van. 

Nekünk viszont nincs. És ha meggondolnád magad, szívesen 
látunk a kontinens keleti felében. Hiszen – veled 
ellentétben – nekünk még bőven maradt asszimiláló erőnk, 
mi meg tudunk tartani téged európainak. Szerencsére 
egyre többen jöttök bennszülött jellegét elvesztett kelet-
londoni negyedekből, holland és német nagyvárosokból, 
menekültök a degenerációba fulladt Svédországból, és 
gyertek csak, mindannyian jól járunk. Utódaitok magyarok 
lesznek, ti pedig európai emberként és szabadon élhettek, 
ha nem is a megszokott nívón, hanem nagyjából úgy, 
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ahogyan még elődeitek éltek hajdanán. Újrakezdhetitek a 
családi históriát. Gyarmatosítás, gyilkosságok, bűntudat 
nélkül. 

Hidd el, príma dolog úgy élni, hogy nem csak papolsz a 
szabadságról, de tényleg szabadon is élsz. Hogy a saját 
portádon te vagy az úr, hogy te mondod meg, kivel akarsz 
egy fedél alatt élni és kivel nem. Hogy nem kell különféle 
regulák szerint szerepeket játszanod, ha férfinek születtél, 
férfiként viselkedsz, ha nőnek, akkor nőként. Hogy nem kell 
állandóan tekintettel lenned a mások érzékenységére, 
hanem önmagad lehetsz. Hogy nincs gombóc a torkodban, 
hogy jaj, mi lesz, ha kiderül, szóhasználatomban, 
gondolataimban, szándékaimban még nem vagyok teljesen 
az övék. 

Mi már nem tudunk mit tanulni tőled. Küldetésedet 
befejezted, utadat megfutottad, sorsodat bevégezted. 

Itt az ideje, hogy ne csak élni, túlélni is megtanulj. 

Abban pedig mi, magyarok vagyunk a legjobbak. Persze, a 
csehek, szlovákok, lengyelek, románok, szerbek, horvátok, 
bolgárok se kutyák. 

Várunk szeretettel! 

Különösen sok nőt fenyeget a demencia 

ORIGO 2018.10.02.  

A nők majdnem fele, a férfiak harmada számolhat a stroke 
vagy olyan idegrendszeri betegségek, mint az elbutulás és 
a Parkinson-kór kockázatával - állapította meg egy új 
holland kutatás. 

"A központi idegrendszer három gyógyíthatatlan 
betegségét együtt vizsgáltuk, nemcsak azért, mert 
gyakoriak, hanem azért is, mert sokszor együtt fordulnak 
elő és lehet, hogy az okok között is vannak hasonlóak" - 
mondta Arfan Ikram, a rotterdami Erasmus Orvosi Egyetem 
kutatója, a Journal of Neurology Neurosurgery and 
Psychiatry című szaklapban közölt tanulmány vezető 
szerzője. 

Ez azt jelentheti, hogy megelőzésüknek is lehetnek közös 
módjai: a kutatók azt találták, hogy egyes megelőzési 
stratégiák 20 és 50 százalék közé mérsékelhetik a 
kockázatot. A nagyszabású kutatásban több mint 12 ezer 
egészséges, az induláskor 45 évnél idősebb embert 
követtek 1990-től 2016-ig. A 25 év alatt 5291-en haltak meg 
a résztvevők közül. Majdnem 1500-nál diagnosztizáltak 
elbutulást, vagyis demenciát, 1285 embernél alakult ki 
stroke és 263-nál Parkinson-kór. 
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Egészséges emberi agy színezett MRI képe FORRÁS: 
BSIP/SGO / BSIP/SGO 

A 45 évesnél idősebb nőknél 48 százalék volt az esély arra, 
hogy a három kórban megbetegedjenek, a férfiaknál 36 
százalék.A különbség oka leginkább az volt, hogy a férfiak 
korábban meghaltak, azaz nem valamilyen védekező 
mechanizmus, amivel a férfiak rendelkeznek és a nők nem 
- mondta Ikram. 

A három betegség ugyan gyógyíthatatlan, az egészséges 
életmód - megfelelő étrend, dohánymentesség és a 
cukorbetegség elkerülése - mégis védhet a stroke és a 
demencia ellen és segíthet megelőzni a demencia 
jelentkezését - tette hozzá. A három idegrendszeri 
betegség költségei a becslések szerint a világ éves GDP-
jének két százalékát teszik ki. 

A kutatók megjegyezték, hogy a tanulmányban csak 
európai származású, viszonylag magas várható élettartamú 
embereket vizsgáltak, tehát az eredmények "nem biztos, 
hogy más etnikumokra is alkalmazhatók". A világon a 65 év 
fölöttiek nagyjából 7 százaléka szenved Alzheimer-kórtól 
vagy az elbutulás más formájától, 85 év fölött az arányuk 40 
százalék. A demensek száma 2050-re 
megháromszorozódhat, 152 millióra nőhet az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint. 

 (MTI) 

Napi húsz liter vizet isznak, mégis 
állandóan szomjasak 

 

HANULA ZSOLT 2018.10.15. index.hu 

Az ember átlagos napi folyadékigénye kb. 2-2,5 liter víz. 
Vannak helyzetek, amikor ennél többet kér a szervezet, 
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például hőségben vagy komolyabb fizikai megterhelés 
hatására. Ez logikus is, hiszen ilyenkor izzadással hűti magát 
a testünk, azzal vizet veszít, és ezt pótolni kell. A Tour de 
France profi kerékpárosai például a hegyi szakaszokon 
simán leadnak óránként egy-másfél liter vizet izzadással, és 
ezt 6-7 liter folyadék bevitelével ellensúlyozzák menet 
közben (sőt, feljegyeztek a sportorvosokolyan esetet is, 
amikor egy versenyző 11,8 litert ivott a nyeregben – persze 
nem sima vízből, hanem elektrolitokkal, ásványi anyagokkal 
dúsított sportitalból). 

Ennek tükrében különösen súlyosan hangzik a Diabetes 
insipidus nevű betegség fő tünete: 

A betegek megisznak akár napi 20 liter vizet is, de még így 
is állandóan és kibírhatatlanul szomjasak. 

A neve ellenére a betegségnek nincs sok köze a 
diabéteszhez, vagyis a cukorbetegséghez, bár nagyon 
sokáig összekeverték vele. Az 1670-es években egy Thomas 
Willis nevű angol orvos vette észre először, hogy egyes 
cukorbetegek vizelete édes, másoké vízízű (ebből is látszik, 
hogy a korabeli orvoslás komoly elhivatottságot követelt 
meg a doktoroktól). Ő, illetve az ő nyomán kutató kollégái 
vezették be a Diabetes mellitus és insipidus kifejezéseket, 
előbbi azt latinul azt jelenti, mézből való, utóbbi azt, ízetlen. 

A Diabetes insipidust az okozza, hogy a beteg agyalapi 
mirigye nem vagy csak minimális mennyiségben termeli 
az ADH nevű hormont (míg a mellitust, vagyis a sima 
cukorbetegséget az inzulin hiánya, illetve a szervezet 
inzulinnak szembeni érzéktelensége). Az ADH irányítja a 
vese működését és azon keresztül a szervezet 
vízháztartását, nagyjából úgy, hogy a bevitt vizet a test 
igényeinek megfelelően beosztja a véráramba, illetve a 
felesleget kiválasztja vizelet formájában. Ha nincs ADH, 
akkor probléma van, szinte minden bejövő vizet feleslegnek 
tekint a vese, és a húgyhólyagba irányítja; vagyis a víz 
gyakorlatilag átfolyik az emberen. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Miért kell sörözés közben folyton vizelni? 

http://theconversation.com/eat-me-drink-me-fuelling-riders-in-the-tour-de-france-14856
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.hazipatika.com%2Fbetegsegek_a_z%2Fdiabetes_insipidus%2F950%3Fautorefreshed%3D1
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.hazipatika.com%2Fbetegsegek_a_z%2Fdiabetes_insipidus%2F950%3Fautorefreshed%3D1
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F26913870
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F26913870
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_Willis
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_Willis
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.mayoclinic.org%2Fdiseases-conditions%2Fdiabetes-insipidus%2Fsymptoms-causes%2Fsyc-20351269
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FVasopressin
https://index.hu/tudomany/til/2016/04/06/miert_kell_sorozes_kozben_folyton_vizelni/
https://index.hu/tudomany/til/2016/04/06/miert_kell_sorozes_kozben_folyton_vizelni/
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A tudományos magyarázat kicsit összetettebb annál, hogy 
"ha valami befolyik, annak ki is kell folynia". 

Ennek a jelenségnek az enyhébb formáját élhetjük át 
részegen, ugyanis az alkohol lelassítja az ADH termelését az 
agyban. Ezért érzi azt az ember sörözés közben, hogy 
szokatlanul gyakran kell vécére járnia, és bár folyton iszik, 
egyre szomjasabb. A Diabetes insipidus áldozatai ezt 
hatványozott formában és állandóan érzik: akár napi 20 
liter víz is lehet a folyadékbevitelük, és ennek megfelelően 
extrém gyakran jelentkezik a vizelési inger is. A húgyhólyag 
átlagosan 4-6 deciliter kapacitású, és nagyjából félig töltött 
állapotnál kezdi jelezni, hogy üríteni kéne. Ebből már 
nagyjából képet kap az ember arról, hányszor és mennyit 
kell naponta vizelnie egy Diabetes insipidusban 
szenvedőnek. Segítünk: sokat. Éjjel is, hiszen a szomjúság 
felébreszti a beteget, és ha iszik, hamarosan jön az újabb 
inger, hogy egyrészt vizelni kell, másrészt megint szomjas. 
Ez egyéb problémákkal is jár, a sóháztartás felborul, a vér 
nátriumszintje lezuhan, ami a szívnek sem tesz túl jót, de 
leginkább a túlhajszolt vese sínyli meg, ami hosszú távon 
teljesen tönkremehet. A betegek vizelete egyébként 
egészen híg és színtelen, szinte szagtalan is – ami nem 
csoda, hiszen majdhogynem tiszta vízből áll. 

A betegség a mai napig nem gyógyítható, nem előzhető 
meg, viszont aránylag egyszerűen kezelhető, mióta egy 
amerikai biokémikus, Vincent du Vigneaud az 1950-es évek 
elején sikerrel állította elő az ADH hormont szintetikus 
formában (meg is kapta érte a kémiai Nobel-díjat 1955-ben). 
Az ADH rendszeres mesterséges pótlásával – tabletta vagy 
orrspray formájában – a vese működése hirtelen visszatér 
a rendes kerékvágásba, a tünetek varázsütésre 
megszűnnek. 

(Borítókép: Oliver Berg / AFP) 

A gombák egyik legnagyobb titkát 
leplezhetik le magyar kutatók 

ORIGO 2018.10.27.  

Nagy lélegzetű nemzetközi projektet indít az MTA Szegedi 
Biológiai Kutatóközpont Lendület Gomba Genomika és 
Evolúció kutatócsoportja az amerikai Joint Genome 
Institute-al és világszerte több mint 40 kutatócsoporttal 
együttműködésben. 

A FUNCODE (Fungal comparative ENCODE Project) projekt, 
mely egy különleges pályázati felhívás egyik sikeres indulója, 
a biotechnológiai szempontból legfontosabb gombák teljes 
génszabályozási hálózatainak feltérképezését célozta meg. 

https://index.hu/tudomany/til/2016/04/06/miert_kell_sorozes_kozben_folyton_vizelni/
https://index.hu/tudomany/til/2016/04/06/miert_kell_sorozes_kozben_folyton_vizelni/
https://www.webmd.com/urinary-incontinence-oab/picture-of-the-bladder#1
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.unmc.edu%2Fnews.cfm%3Fmatch%3D15242
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FVincent_du_Vigneaud
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A projekt újgenerációs szekvenálási és rendszerbiológiai 
technológiákra épít, és a következő kérdésekre keresi 
választ: 

• Milyen genetikai hálózatok teszik lehetővé a 
gombák számára, hogy minden más élőlénynél 
hatékonyabban bontsanak le bizonyos növényi 
anyagokat, elsősorban a lignocellulózt? (Ami nem 
mellékesen a bioüzemanyag-ipar legfontosabb 
szereplői közé emeli őket.) 

• Evolúciósan honnan ered a gombák soksejtűsége? 

Mind a gombák lignocellulóz-bontó képessége, mind 
soksejtű növekedésük fontos biotechnológiai 
vonatkozásokkal bíró tulajdonság. A gombák például az 
egyedüli szervezetek, amik hatékonyan képesek lebontani 
növényi anyagok minden ellenálló komponensét, a 
cellulózt, pektint, hemicellulózt és lignint. Ez nagy 
szerephez juttatja őket a biotechnológia minden olyan 
területén ahol növényi anyagok (pl. faanyag) részleges 
lebontásán keresztül vezet az út különböző termékekig –így 
a bioüzemanyag ipari előállításában vagy különböző 
fermentációs eljárásokban. 

A gombák ugyanakkor többféle soksejtű komplexitási 
szintet értek el az evolúció során, ami egyrészről kiváló 
modellekké teszi őket a soksejtűség evolúciójának 

kutatásában, ugyanakkor szintén rendelkezik 
biotechnológiai potenciállal. A gombák termőtestei, 
amelyeket legtöbben az erdei kirándulásokról vagy a 
bevásárlóközpontok polcairól ismerhetünk fenntartható és 
egészséges táplálékforrást jelentenek, amelyek számos 
kedvező élettani hatással bírnak. A termőtestképzés 
mögött meghúzódó gének és azok kifejeződését szabályozó 
törvényszerűségek megismerése pedigmegnyithatja az utat 
a gombatermesztés hatékonyságának növeléséhez és 
kedvező tulajdonságokkal rendelkező, de ezidáig 
termesztésbe nem vont fajok termesztéséhez. 

A FUNCODE projekt modellszervezeteit a kutatók úgy 
válogatták össze, hogy mind a lignocellulóz-lebontás mind 
a soksejtűség genetikai hátterének feltárásához 
hozzájáruljanak. A modellfajok között van például a 
Coprinopsis cinerea, amely a komplex soksejtűség egyik 
legfontosabb modellje, de megtalálható köztük a kérődző 
emlősök bendőjében élő, ott anaerob cellulózbontást 
végző Anaeromyces is, amely ezen képessége miatt szintén 
a bioüzemanyag-ipar kiszemelt modellszervezete. 
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FORRÁS: MTA.HU/SZIGETI TAMÁS 

Nemzetközi összefogással a génszabályozási hálózatok 
nyomában 

A FUNCODE projekt e területek vezető kutatócsoportjait 
fogja konzorciumba amelyet kiegészítenek a Joint Genome 
Institute genomikai kapacitásai. A gomba-
biotechnológiának már ma is számos eredményét 
használják az iparban sikerrel. Így például számos nagy 
hatékonyságú lignocellulóz-bontó enzim ismert, azonban 
továbbra is kérdés, hogyan lehet még jobb ipari 
tulajdonságokkal rendelkező törzseket előállítani. Itt 
kerülnek a középpontba a FUNCODE fő célpontjai, a 
génszabályozási hálózatok. 

A biológiai folyamatok genetikai háttere többnyire nagyon 
összetett, általában számos gén, köztük strukturális és 
„végrehajtó” fehérjéket kódoló gének (például egy lebontó 
aktivitással rendelkező enzim), valamint szabályozó gének 
szükségesek. Ezek a gének génszabályozási hálózatokba 
rendeződnek, ahol minden gén potenciálisan visszahat a 
hálózat többi tagjára. Ez biztosítja, hogy a sejteken belül 
mindig a szükséges és megfelelő mennyiségben legyenek 
jelen a biológiai folyamatokhoz szükséges fehérjék. A 
génszabályozási hálózatokban kitüntetett szerepe van a 
szabályozó géneknek, amelyek leggyakrabban 
transzkripciós faktorokat kódolnak – olyan fehérjéket, 
amelyek különböző gének transzkripcióját (kifejeződését) 
szabályozzák. 

A transzkripciós faktorok ezáltal a biológiai folyamatok 
„karmesterei”, amelyek megmondják, mikor melyik gén 
milyen mértékben fejeződjön ki. Ebből könnyű belátni, 
hogy a biológiai folyamatok megértése szempontjából az 
egyik legfontosabb feladat annak feltárása, hogy mely 
transzkripciós faktorok, mely géneket szabályozzák. 

A FUNCODE projekt célja, hogy a választott 5 gombafaj 
genomjában kódolt összes transzkripciós faktor esetében 
feltárja az azok által szabályozott géneket, ezáltal 
rekonstruálni lehessen e gombák teljes génszabályozási 
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hálózatait. Az ezt célzó technikák már régóta elérhetőek a 
biológusok számára, azonban kapacitásuk korábban 
igencsak korlátozott volt. A legújabb fejlesztéseknek 
köszönhetően azonban ma már lehetséges az 5 FUNCODE-
gombafaj genomjában kódolt körülbelül 2000 
transzkripciós faktor mindegyikét egyetlen projekt keretein 
belül vizsgálni. 

A projekt során a kutatók a transzkripciós faktorokhoz 
tartozó géneket vizsgálják a génkifejeződés minden 
lehetséges feltétel melletti mérésével. Így lehetnek 
képesek rekonstruálni a génszabályozási hálózatokat. Ezek 
ismerete pedig minden bizonnyal nagyban előrelendíti 
majd az 5 FUNCODE-gombafaj lignocellulóz-bontó 
képességének kutatását és soksejtűségük alapjainak 
megismerését, ami végeredményben a gyakorlatban is 
alkalmazható eredményeket adhat a biotechnológiai ipar 
számára. 

 Forrás: MTA 

7000 éve egyszer csak eltűnt a férfi gének 
95 százaléka 

 

HANULA ZSOLT 2018.09.26. index.hu 

Néhány éve fura dolgot fedeztek fel a genetikusok az 
emberiség genetikai állományának történelmi 
alakulásában. A jelenséget DNS-útszűkületnek, vagy 
palacknyak-effektusnak nevezték el, és sokáig teljesen 
értetlenül álltak előtte. A változatos helyekről származó 
leletek genetikai vizsgálata ugyanis azt mutatta, hogy 
nagyjából 7000 évvel ezelőtt nagyon rövid idő leforgása 
alatt 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fgenome.cshlp.org%2Fcontent%2F25%2F4%2F459.long
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Egyszerűen eltűnt a férfiak 95 százaléka. 

Hogy hogyan lehet az ilyesmit a DNS-ből megmondani? Az 
embernek, mint tudjuk, 23 pár kromoszómája van, ebből a 
23. határozza meg a nemünket: a nőké XX, a férfiaké XY. A 
genetikusok azt vették észre, hogy a csak a férfiakban jelen 
levő Y kromoszóma változatossága az idővonalon a leletek 
korának egy jól meghatározható pontján, úgy 7000 évvel 
ezelőtt, hirtelen összeomlik, aztán szép lassan újra visszatér 
az eredeti változatossági szintjére. A csak anyai ágon 
öröklődő mitokondriális DNS viszont semmi hasonló 
kilengést nem mutatott. Ez pedig azt jelenti, hogy a férfiak 
létszáma drámai mértékben megfogyatkozott, miközben 
nőből nagyjából ugyanannyi maradt körülöttük. A 
statisztikákból Európában, Ázsiában, és Afrikában is 
kimutatható volt ez a mintázat; az adatok azt mutatták, 
hogy 17-szer annyi nő élt ebben az időben, mint férfi. 

Antropológusok és biológusok hada igyekezett megfejteni 
a rejtélyt, születtek hipotézisek rejtélyes, csak a férfiakat 
megtizedelő betegségekről, hirtelen klímaváltozásról, a 
történelemkönyvekben nem szereplő háborúkról, de 
egyiknek sem volt semmi nyoma a korabeli régészeti 
leletekben. 

 

Az Aegina templomban álló szoborcsoport körülbelül i.e. 
490-ből. Fotó: Phas / Getty Images Hungary 

Az egyik elméletet végül matematikai modellekkel 
sikerült megerősíteni: a teória szerint valójában nem 
fogytak el a férfiak, a DNS változatosságának csökkenését 
az okozta, hogy a férfiak aránytalanul kis részének született 
nagyon sok gyereke, fejenként akár több száz is. Ezzel 
párhuzamosan pedig a maradék populációban visszaesett a 
népszaporulat. 

Pár ezer évvel későbbi a példa, de Dzsingisz kánról 
feljegyezték, hogy rengeteg felesége és ágyasa volt, akiktől 
– a korabeli fogamzásgátlási kultúra egyenes 
folyományaként – akár ezres nagyságrendű utóda is 
születhetett. Ezt a mai genetikai vizsgálatok is megerősítik: 
Ázsiában a férfiak 0,8 százaléka, nagyjából 16 millió ember 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Fy-chromosome-ancient-clans-wars-950587
https://www.livescience.com/62754-warring-clans-caused-population-bottleneck.html?utm_content=buffer0eb18&utm_medium=social&utm_source=facebook
http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2010/08/1-in-200-men-direct-descendants-of-genghis-khan/#.W6iyY2gzaUk
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a legendás mongol hódító egyenes ági leszármazottjának 
vallhatja magát. Kínában egy 16. századi hadúr, Giocangga 
ük-ük-ükunokái vannak több mint 1,5 millióan a 
DNS tanúsága szerint. 

 

1206 tavaszán Dzsingisz kán a trónon. Készült: 1430-ban
 Fotó: Sayf al-Vâhidî. Hérât. Afghanistan / 
Wikipedia 

Az elmélet támogatói szerint egyszerűen az történt, hogy 
nagyjából 7000 éve az emberiség társadalmi fejlődése egy 
olyan szakaszba ért, ami nagyon erősen kedvezett az ilyen 
Dzsingisz kán szerű szupervérvonalak kialakulásának, 

rengeteg más vérvonal pedig egyszerűen megszakadt, mert 
a DNS továbbadása helyett a férfiak vagy meghaltak, vagy 
rabszolgaságba estek vagy járványok tizedelték a 
családjaikat. 

A történészek szerint ez az időszak éppen egybeesik azzal, 
ahogy a kisebb, gyűjtögető-vadászó törzsek nagyobb és 
bonyolultabb társadalmi hierarchiát követő, városokba 
letelepedett közösségekké váltak, jellemzően egy 
dinasztiából származó férfi leszármazottak uralma alatt. Ez 
a gyökeres társadalmi átalakulás vezetett ahhoz, hogy a 
szűk uralkodói osztálynak nagyon sok leszármazottja 
született, míg a szélesebb, sokkal rosszabb körülmények 
között élő alsóbb rendbe tartozó tömegeknél a 
népszaporulat drámaian visszaesett. 

Vagyis ha nem is történt tömeges kihalás, azért a szűk eliten 
kívüli férfinak lenni nem lehetett túl jó 7000 éve. 

Borítókép: 456 egész Y kromoszómaszekvencia 
filogenetikai fája és a mintavételi helyek térképe.  Forrás: 
Monika Karmin, genome.cshlp.org 

Már csak ez hiányzott: szó szerint 
beleőrülhetünk a klímaváltozásba 

2018. október. 14. TECH hvg.hu 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/other-men-who-left-huge-genetic-legacies-likes-genghis-khan-180954052/
https://hvg.hu/tudomany
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Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális 
felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a 
figyelmet, amiről eddig nem sokat hallottunk. 

Állatfajok, növényfajok kipusztulása, kártevők 
elszaporodása, az ivóvízkészlet megcsappanása, pusztító 
természeti katasztrófák – íme néhány az immár 
vitathatatlan globális felmelegedés hatásai közül. Mindezek 
mellett egy olyan következménye is lehet az 
éghajlatváltozásnak, amivel korábban nem számoltak: 
egyre gyakoribbak lesznek a mentális (pszichés) betegségek. 

A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) és a Harvard 
Egyetem új kutatása szerint nem véletlen, hogy az Egyesült 
Államokban sokkal több  a mentális megbetegedés, mint 
korábban: a szakemberek ezt is a globális felmelegedés 
számlájára írják. Egy forró napon sokkal többen fordulnak 
orvoshoz, és nemcsak a legnyilvánvalóbb panaszok (hőguta, 

kiszáradás) miatt, hanem pszichoszociális okok miatt is – 
írja a DailyMail. 

Év elején a Stanford Egyetem kutatói (az Egyesült Államokat 
és Mexikót vizsgálva) feltárták, hogy egyetlen Celsius foknyi 
hőmérséklet-emelkedés hatására megnő a depresszióval 
kapcsolatos tünetek száma, és többen lesznek öngyilkosok. 
A mostani amerikai kutatás több mint kétmillió emberrel 
kapcsolatos, tíz éven keresztül gyűjtött adatok 
felhasználásával vizsgálta a mentális egészségügyi 
problémák jelentkezését a hőmérséklet-változás 
függvényében. A legdrámaibb mentális 
egészségkárosodásokat természetesen a legkeményebb 
időjárási katasztrófák (például a 2005-ös Katrina hurrikán 
idején) jegyzeték fel, de az is kiderült, hogy mindegy, 
mennyi ideig tart egy-egy extrém magas hőmérséklet, 
mindig előfordultak ezzel kapcsolatos mentálhigiéniás 
problémák. 

[Nagyobb a baj, mint hittük: kongatják a vészharangot, 
egy jó évtizedünk lehet már csak hátra] 

Azokban a hónapokban, amikor az átlaghőmérséklet 
meghaladta a 30 fokot, egy százalékkal több mentális 
gonddal találkoztak a szakemberek. Az eső még inkább 
rossz irányba terelte a dolgokat: amikor egy hónapban több 
mint 25 napig esett az eső, két százalékkal nőtt a mentális 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-6254261/For-degree-globe-warms-2-people-mental-health-issues.html
https://hvg.hu/tudomany/20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt
https://hvg.hu/tudomany/20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt
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betegek száma. Az öt év során bekövetkezett változásokat 
elemezve a kutatók azt találták, hogy a havi 
átlaghőmérséklet elmozdulása 25-ről 30 fokra, 
kétszázalékos növekedést eredményezett a mentális 
betegségekben. 

Egyelőre nem világos, hogy a természeti katasztrófák és a 
változó hőmérséklet miért vannak ennyire káros hatással a 
mentális egészségre, mindenesetre a kutatók azt jósolják, 
hogy minden egy Celsius fok növekedés a hőmérsékletben 
88 ezer amerikainál lesz felelős az említett problémák 
kialakulásáért. És sajnos nincs okunk azt hinni, hogy máshol 
jobb lenne/jobb lesz a helyzet. 

Ez a fekete özvegy acélerős fonalának 
titka 

ORIGO 2018.10.27.  

A fekete özvegyek nemcsak mérgükről, hanem acélerős 
fonadékukról is ismertek, melynek titka a selyemfehérjék 
nanoszintű szerveződésében rejlik. Korlátlan 
lehetőségeket nyitna, ha utánozni tudnánk ezt a 
szerkezetet. 

Az özvegypókok nemzetségébe tartozó pókfajok csak 
részben szolgálnak rá az őket övező közrettegésre. Mérgük 

valóban potenciálisan veszélyes az emberre – súlyos 
izomfájdalmat, hasi görcsöket, izzadást, heves szívdobogást 
okoz –, és az is igaz, hogy a feketeözvegy-hímek, ha csak 
tehetik, jóllakott nőstényekkel párosodnak, nehogy a nász 
után az ara lakomájává váljanak. De az USA-ban az évi több 
ezer bejelentett csípésből mindössze tucatnyi okoz valóban 
aggasztó tüneteket, és legalább száz éve nem jegyeztek fel 
halállal végződő esetet. 

Jóval kevesebben tudják a fekete özvegyekről, hogy az 
általuk szőtt pókfonál legalább annyira kivételes, mint 
rettegett mérgük. A Northwestern University és a San 
Diego State University kutatói most annak részleteit 
derítették fel, miként szerveződnek a fekete özvegyek 
szövőmirigyében termelődő fehérjék abba a sajátos 
struktúrába, ami az acéllal vetekedő ellenálló-képességet 
kölcsönöz a pókfonálnak. E tudás birtokában hasonlóan 
erős szintetikus anyagokat lehetünk képesek létrehozni. 

A természet tökéletes fejlesztése 

A fekete özvegy és rokonai Észak- és Dél-Amerika, Európa, 
Ázsia, Ausztrália és Afrika mérsékelt égövi területein 
honosak, és közös tulajdonságuk, hogy az általuk termelt 
pókselyem kivételes anyagtulajdonságokkal bír.A pókfonal 
általánosságban is igen lenyűgöző anyag, hiszen 
szakítószilárdsága elérheti az 1,75 gigapascalt – a 
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különböző acélok hasonló mutatója 0,2 és 2 gigapascal 
között változik –, miközben akár 26 százalékos megnyúlást 
is elvisel szakadás nélkül.A fekete özvegyek pókselyme ezen 
az erős mezőnyön belül is a felső kategóriában foglal helyet. 

A tudósok régóta ismerik a fontosabb pókselyemfehérjék 
elsődleges aminosav-szekvenciáját, és alaposan 
tanulmányozták a fonalak és hálók szerkezetét. Arról 
azonban, hogy a szövőszemölcsökben termelődő fehérjék 
hogyan állnak össze előzetesen, majd szerveződnek fonállá 
a szövés közben, csupán elméletek léteztek. A korábbi 
kutatások alapján az a teória rajzolódott ki, hogy a 
selyemfehérjék nanoméretű amfifil micellák, vagyis vízben 
oldódó és nem oldódó molekulákból álló apró gömböcskék 
formájában várakoznak a szövőszemölcsben, ahonnan a 
szövéskor előbukkannak, és létrehozzák a 
selyemfonalat.De amikor mesterséges körülmények között 
megpróbálták reprodukálni ezt a folyamatot, valahogy 
sosem jött ki semmi olyan, ami akár csak megközelítette 
volna a természetes pókfonál teherbírását és egyéb 
tulajdonságait. 

 

FORRÁS: HEMIS.FR/BLANCHOT PHILIPPE  

„A tudásunkban a fehér folt pont középen volt: azt nem 
értettük pontosan, hogy mi zajlik nanoszinten a 
selyemtermelő mirigyekben és a szövőjáratokban. Azokat a 
tárolási-, átalakulási- és transzportfolyamatokat nem 
ismertük, amelyek a fehérjék fonállá alakulása közben 
zajlanak" – mondta el Nathan C. Gianneschi, a 
Northwestern kutatója. Gianneschi a Weinberg College of 
Arts and Sciences kémia tanszékének, valamint a 
McCormick School of Engineering anyagtudományi és 
orvosmérnöki tanszékeinek professzora, és nem ma kezdte 
az ipart: Gregory P. Holland-del, a Proceedings of the 
National Academy of Sciences-ben most megjelent cikk 
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másik fő szerzőjével együtt már több mint 40 tudományos 
közleményt jegyeznek a pókselyem tárgykörében. 

Nem lesz egyszerű feladat lemásolni 

Egymást kiegészítő modern vizsgálati technikák – például az 
orvosi képalkotáshoz használt MRI rokona, a magmágneses 
rezonancia-spektroszkópia, valamint elektronmikroszkópia 
– segítségével a kutatócsoport minden eddiginél 
részletesebb modellt tudott alkotni a selyemfonalakat 
termelő fehérjemirigy belsejében végbemenő 
történésekről. Kiderült, hogy a fehérjék összeszerelődése a 
korábban gondoltnál jóval bonyolultabb, többszintű 
folyamat.A „módosított micella-elmélet" szerint a 
selyemfehérjék nem egyszerű, gömb alakú micellákként 
kezdik pályafutásukat, hanem rögtön komplex, összetett 
micellákat alkotnak.Valószínűleg ez az egyedülálló 
szerkezet felelős a fekete özvegyek pókfonalának 
lenyűgöző képességeiért. 

Megtudtuk, hogy a fekete özvegy hierarchikusan felépülő, 
200-500 nanométer átmérőjű nanoszerkezetekből fonja 
selyemszálát, amelyek a pók potrohában tárolt fehérjékből 
épülnek fel. Nem véletlenszerűen összekevert fehérjék, vagy 
fehérjék alkotta egyszerű gömböcskék szolgáltatják tehát 
az alapanyagot"– hangsúlyozta Holland. 

 

FORRÁS: HEMIS.FR/BLANCHOT PHILIPPE  

Ha sikerülne valamiképp mesterségesen reprodukálni ezt 
az eljárást, „az ehhez hasonló anyagok gyakorlati 
felhasználásának lényegében korlátlanok lennének a 
lehetőségei" – emelte ki a kutató, és csak példaképpen 
említette a hadsereg, az elsősegélynyújtók vagy az atléták 
számára tervezett textileket, a kábelhidakhoz és egyéb 
építményekhez használható építőanyagokat, a mai 
műanyagok környezetbarát alternatíváit, valamint az orvosi 
alkalmazásokat. 

Nem lehet túlbecsülni azt a hatást, amit ennek a 
természetes folyamatnak a szintetikus lemásolása, a 
mesterséges pókfonalak megfelelő méretskálán való 
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előállítása gyakorolna az anyag- és mérnöki 
tudományokra– szögezte le végül Gianneschi. –Egy szóban 
összefoglalva: forradalmi lenne." 

Második Vénusszá válhat a Föld 

ORIGO 2018.09.30.  

Amerikai kutatók a Föld hőháztartását tanulmányozva 
felvázoltak egy olyan forgatókönyvet, amelyben 
melegedő bolygónk egyre inkább a Vénuszhoz válik 
hasonlatossá. 

Ahogy a belül felforrósodó sütő is egyre jobban melegíti a 
konyhát, a Föld is egyre több hőt ad le az űrbe, amint a 
felszíni hőmérséklete emelkedik. Az 1950-es évek óta 
végzett megfigyelések meglepően egyszerű, lineáris 
összefüggést tártak fel a földfelszín hőmérséklete és a 
bolygó leadott hőmennyisége között. 

Azonban a Föld rendkívül kusza rendszer, ahol számos, 
egymással bonyolult kölcsönhatásban álló tényező 
befolyásolhatja ezt a folyamatot, ezért a tudósok nemigen 
találtak rá magyarázatot, hogyhogy a felszíni hőmérséklet 
és a kimenő hő közötti összefüggés ennyire szimplának és 
lineárisnak adódik. Pedig a klímaváltozás hatásainak 

megbízható modellezéséhez szükség volna a jelenség 
pontos megértésére. 

Vízgőz-visszacsatolás 

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) Föld-, 
Légkör- és Bolygótudományi Tanszékének kutatói most 
megtalálták a választ, s egyben azt is megjósolják, melyik 
ponton veszti érvényét ez a lineáris képlet. Elmagyarázzák: 
a Föld a bolygó felszínéről és a légkörből egyaránt lead hőt 
a világűrbe. Ahogy mindkettő felmelegszik – például mert 
több szén-dioxid kerül a légkörbe –, a levegő több vízgőzt 
vesz fel, ami tovább fokozza a légkör hővisszatartó 
képességét. Ezt az ördögi kört, amelyben az üvegházhatás 
saját magát gerjeszti, vízgőz-visszacsatolásként ismerik a 
klímatudósok. 

Az MIT csoportjának kulcsfontosságú felismerése 
értelmében a vízgőz-visszacsatolás hatása pontosan 
elegendő ahhoz, hogy ellentételezze a felmelegedő légkör 
nagyobb hőleadását az űr felé. Az USA Tudományos 
Akadémiájának folyóiratában, a Proceedings of the 
National Academy of Sciencesben megjelentetett 
tanulmány azt is segít megmagyarázni, miként bontakoztak 
ki a földtörténeti múltban az extrém felmelegedési 
epizódok. 
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FORRÁS: NASA/ISS CREW/JOHNSON SPACE CENTER 

A földi hőháztartás miértjeit megválaszolandó a csoport 
számítógépes modell segítségével szimulálta a Föld 
hőleadását – vagyis infravörös sugárzását – a világűr felé. A 
leegyszerűsített modellben a Földet egy függőleges oszlop 
reprezentálja, amely a földfelszíntől egészen az űrig nyúlik. 
Ha megadnak egy felszíni hőmérsékletet, a program 
kiszámítja a teljes oszlop által kibocsátott, illetve az űrbe 
elszökő hőmennyiséget. A betáplált hőmérséklet 
változtatásával mód nyílik annak megfigyelésére, miként 
változik a kimenő hő a felszíni hőmérséklet függvényében. 

Sok korábbi tanulmánnyal egybecsengő módon az adatok 
ábrázolása szép egyenest, vagyis lineáris összefüggést ad a 
hőmérsékletek széles, mintegy 60 Kelvin-fokos 
tartományában. „Szóval a sugárzási modell visszaadta azt, 
ahogy a Föld ténylegesen viselkedik – nyugtázta Daniel Koll, 

az MIT posztdoktor munkatársa és a közlemény szerzője. – 
Úgyhogy elkezdtem bányászni a modell kódjában, ami nem 
más, mint egy nagy halom fizikai képlet, hogy megértsem, 
melyik fizikai törvényszerűség felelős ezért az 
összefüggésért.” A különböző légköri mutatókat – például a 
keveredéses áramlást és a légnedvességet – a modellben 
ide-oda tologatva Koll és munkatársai azt figyelték, hogyan 
reagál a változtatásra a Földet elhagyó infravörös sugárzás 
mennyisége. „Az infravörös spektrumot körülbelül 350 ezer 
szegmensre osztottuk fel, mert nem mindegy, milyen 
infravörösről beszélünk” – tette hozzá a kutató. 

Koll elmagyarázta: bár a vízgőz csakugyan felveszi a hőt, 
vagyis az infravörös sugárzást, ezt nem minden 
megkülönböztetés nélkül teszi, hanem csak rendkívül 
specifikus hullámhosszakon. Azért kellett az infravörös 
tartományt 350 ezer részre szabdalni, hogy kiderüljön, 
pontosan melyik hullámhosszakat nyeli el a vízgőz. 
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FORRÁS: LEEMAGE/©P.CARRIL/NOVAPIX 

Vigyázó szemetek a Vénuszra vessétek! 

Összességében a kutatócsoport azt állapította meg, hogy a 
felmelegedő földfelszín egyre több hőt próbál leadni az 
űrbe, viszont ezzel egy időben a vízgőz mennyisége is nő a 
légkörben, ami elnyeli és csapdába ejti az infravörös 
tartomány bizonyos hullámhosszait. A vízgőz ezzel 
üvegházhatást kelt, vagyis megakadályozza a hő egy 
részének távozását. Olyan ez, mintha lenne egy ablak, 
amelyen keresztül a sugárzás folyama kiléphet az űrbe– 
érzékelteti Koll. – A folyó egyre gyorsabban és gyorsabban 
folyik, ahogy a felszín melegszik, ugyanakkor az ablak egyre 
szűkebbre záródik, mert az üvegházhatás a sugárzás 
jelentős részét elfogja és nem engedi kiszökni az űrbe.” 

A fentiek értelmében a vízgőz üvegházhatása nyújt 
magyarázatot arra, miért áll egyenes arányban az űrbe 
elszökő hőmennyiség a felszíni hőmérséklettel: a légkör 
által kisugárzott hőtöbbletet pont ellensúlyozza a vízgőz 
fokozott hőelnyelése. 

A csoport számításai szerint ez a lineáris összefüggés akkor 
borulna fel, ha a Föld átlagos felszíni hőmérséklete 27°C 
fölé emelkednék. Ilyen viszonyok mellett a Föld hőleadása 
már nem tudna lépést tartani a felszín felmelegedésével. A 
felszíni átlaghőmérséklet jelenleg 12°C körül mozog. „Ez azt 
jelenti, hogy most még nyugodtak lehetünk, de ha a Föld 
elkezdene jelentősen felmelegedni, belépnénk a 
nemlineáris tartományba, ahol a dolgok jóval 
komplikáltabbá válnak” – kommentálta Koll. 

Hogy elképzeljük, mégis hogy nézne ki egy ilyen nemlineáris 
világ, nem is kell olyan messzire mennünk: rögtön itt van 
példának bolygószomszédunk, a Vénusz. A tudósok szerint 
valaha a Vénusz is valamiféle Föld-szerű állapotból indult ki, 
bár nyilvánvalóan akkor is sokkal közelebb volt a Naphoz. 
„Úgy gondoljuk, hogy valamikor a múltban a Vénusz 
légköre is sok vízgőzt tartalmazott, és az üvegházhatás 
annyira felerősödött, hogy a hő szökési ablaka bezáródott. 
Innentől fogva semmi nem tudott távozni, és beindult egy 
őrült felmelegedési spirál – magyarázza a tudós. –Ha ez 
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bekövetkezik, az egész bolygó annyira felforrósodik, hogy 
elpárolognak az óceánok, és akkor már elég csúnya dolgok 
tudnak történni. Végül a Földhöz hasonló világ olyanná 
alakul, amilyennek a Vénuszt látjuk ma. 

 

Illusztráció a Vénusz felszínérő lFORRÁS: 
LEEMAGE/©JOE BERGERON/ 

A ma emberének még nem kell aggódnia 

Koll úgy kalkulálja, hogy a Földön ez a fajta megszaladás 
csak akkor indulna el, ha a globális átlaghőmérséklet elérné 
a 67 fokot. A mai léptékű globális felmelegedés sosem 
vezethet el ebbe az állapotba; ide csak az a klímaváltozás 
juttathatja a Földet, amely évmilliárdok alatt, a Nap 
természetes evolúciójából adódóan következik majd be. 

Ezen izgulnunk tehát nem igazán időszerű – viszont az MIT 
kutatócsoportjának eredményei a ma aktuális 
klímamodellek jóslatait is pontosíthatják, és segíthetnek 
megmagyarázni a földtörténeti múlt forró epizódjainak 
kialakulását. 

„Ha a 60 millió évvel ezelőtti Földön körül tudtunk volna 
nézni, sokkal forróbb és nagyon fura világot tapasztalunk, 
ahol nincsenek sarki jégsapkák, és a Yellowstone Park 
földrajzi szélességén pálmák és krokodilok élnek – vázolja 
Koll. – Az egyik üzenetünk az, hogy amint az ehhez 
hasonlóan forró klíma felé haladunk – és tudjuk, hogy a 
múltban ez megtörtént –, a dolgok jóval bonyolultabbakká 
válnak.” 

Ez az út felér egy halálos ítélettel 

STVORECZ ADRIÁN 2018.10.02. origo.hu 

A legújabb állatkísérletek alapján a hosszú ideig tartó 
űrutazások komoly veszélyt jelentenek az asztronauták 
szervezetére. A szakemberek most éppen azt nézték, a 
galaktikus kozmikus sugárzás befolyással van-e az 
emésztőszervrendszer egészséges működésére, és 
aggasztó információkhoz jutottak. Az eredményekről a 
kutatásban résztvevő egyik tudóst kérdeztük. 

mailto:stvorecz.adrian@origo.hu
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Amikor a Mars meghódításáról esik szó, többnyire a 
nagyteljesítményű hajtóművek, illetve a tágas, kényelmes 
űrhajók tervezésének kihívásai kerülnek előtérbe. A 
program egészségügyi vonatkozásai azonban legalább 
ennyire fajsúlyosak, kezdve a pszichológiai tényezőktől az 
emberi testet érő megterhelésekig. Márpedig 
közelmúltbéli kutatások szerint utóbbiaktól nagyon sok 
félnivalónk van. 

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 
tudományos folyóiratban közzétett legújabb publikáció 
alapján a galaktikus kozmikus sugárzás (GCR) jelentősen 
roncsolhatja az emésztőcsatorna szövetét, ezzel pedig 
hosszútávon megváltoztathatja az azt alkotó sejtek 
funkcióit. Nem nehéz kitalálni, mi lesz ennek a nem kívánt 
hatásnak a vége: alaposan megnő a kockázata annak, hogy 
a gyomor- és bélrendszerben daganatsejtek fognak 
burjánzani. 

A friss felfedezés csak egyike a felmerülő kockázatoknak. A 
kutatást jegyző csapat korábbi munkájában már rámutatott 
arra, hogy a kozmikus sugarak nagyenergiájú nehézionjai az 
agyszöveteket is roncsolják, illetve felgyorsítják a hosszabb 
űrutazásokra vágyó asztronauták öregedését. A veszélyes 
részecskék azért nem fenyegetik a földlakókat, mert minket 
bolygónk globális magnetoszférája védelmez, 

értelemszerűen ugyanakkor az űrutazók nincsenek hasonló 
védelemmel ellátva (legalábbis egyelőre hatékony 
árnyékolást nem tudtak kitalálni). 

 

Űrállomás kering a Mars körül (művészi illusztráció)
 FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY 

Komoly kockázatot jelentene egy emberes Mars-misszió 
elindítása 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1807522115
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Nehézionoknak a teljesen, vagy majdnem teljesen ionizált 
nehéz atomokat nevezzük. Különösen erős romboló 
mivoltuk nagy tömegükből következik. A rendelkezésre álló 
technika nem elég fejlett ahhoz, hogy ezt a fenyegetést 
kivédje és bár gyógyszerekkel elméletileg ellensúlyozni 
lehetne a károsító hatásokat, egyetlen ilyen készítmény 
sem lett eddig kifejlesztve. Míg a rövid űrutazások – például 
a Holdra szállás – alkalmával nem sérülnek olyan 
mértékben az űrhajósok szövetei, hogy az komolyabb 
egészségkárosodást idézne elő, egy Mars-utazás, vagy egy 
mélyűrbe irányuló emberes küldetés már alaposan 
megterhelné a testet. 

 

FORRÁS: SPACEX 

Egereken mutatták be, mi történne az emberrel 

De miként is károsítják az emésztőszerveket az űr mélyéről 
érkező részecskék. Erről a Georgetown Egyetem és Orvosi 

Központ molekuláris biológusa, Kamal Datta professzor 
mesélt lapunknak. A szakértő a NASA egyik tudományos 
részlegének kutatómunkájában, projektvezetőként is 
közreműködik. 

„A bélrendszerben az epiteliális sejtek (az a sejtréteg, ami 
felszívja a hasznos anyagokat és nem engedi át a károsakat) 
folyamatosan, 3-5 naponta cserélődnek, nagyjából úgy, 
ahogyan azt a bőrön is megfigyelhetjük – mondta az 
Origónak Datta. – Létezik egy kúpszerű edényre 
emlékeztető struktúra, amelyet kriptának nevezünk. Az 
epiteliális sejtek osztódása a kriptákban történik, majd 
innen vándorolnak a vékonybélben lévő villusokba, azaz 
nyúlványokba, a vastagbélben pedig a belső felszínre. A 
bélrendszerben az új sejtek migrációját számos molekuláris 
folyamat szabályozza, ilyen például a sejtosztódásnak, a 
sejtek közötti kölcsönhatásnak, illetve a sejt és az 
extracelluláris mátrix (a kötőszöveti sejteket körülvevő, 
fehérjékből és szénhidrátokból felépülő hálózat) 
interakciójának koordinálása.” 

Mi egerek vékonybeléből alkotott modellrendszeren 
demonstráltuk, hogy a kozmikus sugárzás megzavarja az 
irányított sejtvándorlásban résztvevő 
jelzőmolekulák/fehérjék működését– mutatott rá a kísérlet 
lényegére Datta.A módosulás akadályozza az epiteliális 
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sejtek kicserélődését, ezzel párhuzamosan a gyomor- és 
bélrendszer korrekt funkcionálását. 

A rágcsálókat a NASA űrsugárzással foglalkozó 
laboratóriumában tették ki kis dózisú sugárzásnak. Az 
állatokat három csoportra osztották: az elsőben 
vasionokkal, a másodikban gamma-sugarakkal bombázták 
az egereket. A harmadik volt a kontrollcsoport, az ebbe 
tartozó emlősöket nem tették ki sugárterhelésnek. A 
kísérleti egereket végül az egyetemre szállították, ahol 
összevetették a három csoport képviselőit. 

Kiderült, hogy a nehézionokat kapó rágcsálók bélsejtjei 
nem megfelelő módon szívták fel a tápanyagokat, emellett 
rákos elfajulásra hajlamos polipokat is képeztek.A vasionok 
számos sejtben DNS-károsodást váltottak ki, ami csak 
növelte az elöregedett, és így normális osztódásra képtelen 
sejtek számát. 

 

Vastagbél daganatos sejtje FORRÁS: SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON 

„Sikerült egy kiválóan működő modellt alkotni” 

„Habár az állatkísérletekből származó adatok alapján nehéz 
értelmezni, vajon az emberi szervezet is hasonlóképpen 
fog-e viselkedni, jelenleg ez az egyetlen metódus, hogy a 
hosszú űrutazások alatt tapasztalható kozmikus sugárzás 
testre gyakorolt hatásait in vivo (élő szervezeten belül) 
tanulmányozzuk.Ebben a pillanatban ez az egyetlen olyan 
tanulmány, ami a bélrendszer sejtjeinek migrációját 
vizsgálja és további hosszú távú vizsgálatok szükségesek 
ahhoz, hogy a probléma orvoslására megfelelő 
gyógyszereket, vagy más, védelmi célokat szolgáló 
technikát fejlesszünk– magyarázta a professzor. 
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Eredményeink alapján egy olyan működő modellt 
javasoltunk, ami szerint a kozmikus sugárzás ingerli az 
öregedő sejteket és ezekből olyan jelátvitelt vált ki, ami 
hozzájárul a hosszú távú oxidatív stresszhez és DNS-
károsodáshoz; e pusztító események sérülési válaszreakciók 
sorát indítják be, s ezek egyenes utat jelentenek a 
késleltetett sejtmigrációhoz és a tumorok képződéshez – 
mondta Datta. 

 

Útban a Mars felé (illusztráció) FORRÁS: SPUTNIK/RIA 
NOVOSTI/ALEXANDER MOKLETSOV 

A biológus hozzátette: a laboratóriumban folytatni fogják 
azoknak az emésztőszervrendszert romboló molekuláris 
eseményeknek a feltérképezését, amik a kozmikus sugárzás 
miatt következnek be. 

Az agy és az emésztőszervrendszer szövetein kívül más 
szervek sejtközösségei is veszélyben lehetnek, így a kutató 
szerint ezeket is vizsgálni kell majd, mielőtt egy emberek 
részvételével zajló nagyszabású űrexpedíció elindulna. 

A légszennyezés évente milliókat öl meg 
csendesen 

JEKI GABRIELLA 2018.10.29. origo.hu 

Láthatatlan gyilkos jár közöttünk. Évente hétmillió ember 
hal meg azért, mert a világ egészségügyileg igen 
szennyezett területén él és értelemszerűen lélegzik. A 
levegőszennyezés mellettük több milliárd földlakó 
egészségét is károsítja, miközben a szmog lassan átjárja az 
egész bolygót. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
vezetője megkongatta a vészharangokat. 

Közegészségügyi vészhelyzet áll fent 

A világ népességének mintegy 90 százaléka mérgezett 
levegőt szív az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb 
jelentése szerint, és a kutatások egyre több egészségügyi 
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kockázatra hívják fel a figyelmet, különösen a gyerekek 
tekintetében. 
Azt mondhatjuk, hogy a levegőszennyezés az új dohányfüst, 
csak még annál is károsabb"– figyelmeztetett Dr. Tedros 
Adhanom, a WHO főigazgatója. – „Megdöbbentő, de a 
légzési egyszerű és mindennapos folyamata évente 7 millió 
embert öl meg, és milliárdokat károsít." 

 

Az elmúlt évtizedekben számos légszennyező anyag 
kibocsátása növekedett jelentősen  FORRÁS: 
PEXELS.COM 

Hozzátette azt is, hogy a világnak most kell felvennie a 
harcot a mérgező levegővel, hiszen a levegőszennyezést 
sem a szegények, sem a gazdagok nem kerülhetik el. A 
világszervezet főigazgatója szerint a most kialakult szituáció 
egy „csendes közegészségügyi vészhelyzet". 

Sürgősen kell válaszolni a kihívásra 

Ez is egyfajta járvány, ami azonban úgymon teljesen 
szükségtelen, mert a levegőszennyezésből eredő 
halálesetek, beteségek és fogyatékosságok 
megelőzhetők"– nyilatkozott Tedros Adhanom a The 
Guardiannek. – „Ez az a meghatározó pillanat, amikor 
fokozottan oda kell figyelnünk és tennünk a jelenség ellen, 
amellyel sürgősen választ adunk erre a kihívásra." 

 

Dr. Tedros Adhanom, a WHO főigazgatója megkongatta a 
vészharangot FORRÁS: FRANK SCHWICHTENBERG 

A WHO a jövő héten tartja éves, világméretű konferenciáját 
a levegőszennyezésről és az egészségügyi helyzetről 
Genfben, ahol a nemzetek és a városok magas szintű 
cselekvési terveket is készíthetnek, valamint új 
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kötelezettségeket vállalhatnak a levegőszennyezés 
csökkentése érdekében. 

A gyerekeink jövőjét is szennyezzük 

A levegőszennyezés káros hatásaitól leginkább a 
gyermekek és a csecsemők fejlődő szervezete 
veszélyeztetett. Jelenleg mintegy 300 millióan élnek a világ 
olyan részén, ahol a mérgezett gőzök és füst tartalma a 
levegőben hatszor meghaladja a nemzetközi 
iránymutatásokat. 

 

Az emberiség több mint 90 százaléka él olyan környezetben, 
ahol a légszennyezés mértéke magasabb, mint a WHO 
elfogadhatónak tart FORRÁS: PEXELS.COM 

A levegőszennyezés mindannyiunkat érint, de a gyermekek 
a legsebezhetőbbek"– mondta Dr. Maria Neira, a WHO 

Közegészségügyi és Környezetvédelmi igazgatója, aki 
rámutatott a gyermekek egészségével foglalkozó szakértők 
figyelmeztetéseire, amely a levegőszennyezés és a 
légzőszervi megbetegedések, a rák és az értelmi 
fogyatékosság közötti kapcsolatot bizonyítja. –„Fel kell 
tennünk azt az egyszerű kérdést, hogy mit művelünk a saját 
gyerekeinkkel. A válasz sajnos sokkolóan világos: a 
jövőjüket szennyezzük, amely igen aggasztó valamennyiünk 
számára." 

Erőteljes kötelezettségvállalásra van szükség 

A WHO jelentése szerint a jó egészség megőrzésének egyik 
előfeltétele egyértelműen a tiszta és egészséges környezet. 

 

A levegőszennyezés a dohányzásnál is károsabb lehet
 FORRÁS: PEXELS.COM 
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A levegő módszeres tisztításával megelőzhető vagy 
legalábbis csökkenthető a legnagyobb egészségügyi 
kockázatok közül jónéhány"– mutatott rá Tedros Adhanom 
főigazgató. – „A problémát azonban senki sem képes 
egyedül megoldani: a magánszemélyeknek, csoportoknak, 
városoknak, országoknak és régióknak kell összefognia és 
erőteljes kötelezettségvállalásokat tenni és cselekedni." 
A világszervezet a cél érdekében számos egészségügyi 
szakemberrel dolgozik együtt, amellyel nem csak a 
betegeket segíti, hanem szakismeretet és bizonyítékokat is 
felkínál a politikai döntéshozóknak, amelyek a fosszilis 
energiahordozókkal és a közlekedéssel kapcsolatos 
törvényhozásban segíthetnek." 

Lehet, hogy ez csak a jéghegy csúcsa 

Az új kutatások azt is kimutatták, hogy a levegőszennyezés 
ma már akkora méreteket öltött, hogy több halálesetet 
okoz évente, mint a dohányzás. 

 

Testünk megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele 
a megfelelő mennyiségű friss levegő FORRÁS: 
PEXELS.COM 

Az is megeshet azonban, hogy a légszennyezés okozta káros 
hatások és betegségek, mint például a szívroham és a 
tüdőbetegség csak „a jéghegy csúcsa". A levegőszennyezés 
okozta halálesetek számát jelenleg 7 millióra becsülik, de a 
jelentés szerint még ennél is sokkal magasabb lehet. Az 
adataink azt sugallják, hogy a kültéri levegőszennyezés a 
korábban gondoltnál is nagyobb kockázati tényező az 
egészségünk szempontjából"– hangsúlyozza Daniel Krewski, 
az Ottawai Egyetem kutatócsapatának vezetője. – „Szinte 
minden hónapban új bizonyítékokat találunk a levegő káros 
hatásaira, köztük egyre több evidenciát az értelmi 
fogyatékossággal, cukorbetegséggel és az anyagi 
méhlepény károsodásaival kapcsolatban." 
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A késlekedést keményen ítélhetik meg a jövő generációi 

Az elveszített életek és betegségek költsége nem mellesleg 
óriási gazdasági kiadásokat is jelent. A jelentés tanúsága 
szerint mindez mérsékelhető lenne a szennyező erőművek 
bezárásával és a tisztább közlekedésre való áttéréssel. 
Utóbbinál a kerékpározás és az elektromos autók előnyeit 
említik. 

 

A kerékpározás nem csak egészséges, de a levegőminőség 
javulását is segíti FORRÁS: PEXELS.COM 

Tíz év múlva, amikor a döntéshozóknak talán a bíróság előtt 
kell felelniük az elszenvedett károkért, nem mondhatják 
majd azt, hogy nem tudták"– mondja Dr. Maria Neira, aki 
szerint a jövő generációi a levegőszennyezés elleni hiányos 
törvénykezést keményen ítélik majd meg. – „Ma már 

pontosan tudjuk, hogy a légszennyezés hatalmas károkat 
okoz, amelyeket azonban tudatos intézkedésekkel 
elkerülhetünk. Ezért kell sürgősen, együtt és drámai 
módszerekkel fellépnünk ellene." 

Korábbra nyúlnak vissza a 
kakaótermesztés gyökerei, mint vélték 

MTI 2018.10.30.  

Az eddig véltnél mintegy 1500 évvel korábban, vagyis 
csaknem 5300 évvel ezelőtt, és Közép-Amerika helyett 
Dél-Amerikában kezdődött meg a kakaó termesztése - 
derült ki egy új tanulmányból, amelynek eredményeit egy 
délkelet-ecuadori lelőhelyen talált kerámialeletekre 
alapozták a kutatók. 

 szakemberek a kakaóbab 5300 és 2100 évvel ezelőtti 
felhasználására utaló nyomokat fedeztek fel a Santa Ana-La 
Florida régészeti lelőhelyen, amely egykor egy andokbeli ősi 
kultúra szertartásközpontja volt. 

A kutatók a kakaóbab összetevői közé tartozó keményítőt 
azonosítottak a helyszínen talált edénytöredékeken. 
Emellett egy olyan anyag maradványait is azonosították, 
amely nem jellemző a vadon növő kakaófákra, ami 
ugyancsak azt bizonyítja, hogy az emberek élelmezési céllal 
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termesztették a kakaót. A területen kakaófa DNS-
maradványokat is találtak. 

"Egyértelműen innivalóként fogyasztották a kakaót, ahogy 
azt az edényeken talált maradványok is alátámasztják" - 
mondta Michael Blake, a kanadai Brit Kolumbiai Egyetem 
antropológusa és régésze, aki vezető kutatója volt a Nature 
Ecology & Evolution című folyóiratban publikált 
tanulmánynak. 

 

Szárított kakaóbabok FORRÁS: AFP/BEN LANGDON 

A szakember szerint a kakaómagokat valószínűleg őrölték 
az innivaló elkészítéséhez és - bár a kutatók ebben 
korántsem biztosak -, talán erjedni is hagyták, mielőtt 
összezúzták őket. 

A régészeti leletek tanúsága szerint a kakaótermesztés 
gyakorlata nagyjából 4000 évvel ezelőtt vetette meg a lábát 
Közép-Amerikában és Mexikóban. Az európaiak érkezése 
előtt az amerikai kontinens nagy civilizációi, mint az aztékok 
és a maják fűszerekkel és egyéb összetevőkkel kevert 
innivalóként fogyasztották a csokoládét. 

"A mai csokoládés édességek nagy mennyiségű cukrot 
tartalmaznak, ami jelentősen eltér attól, ahogy az 1500-as 
és 1600-as évekből származó történelmi feljegyzések 
szerint az őslakosok fogyasztottál a kakaót" - jegyezte meg 
Blake. 

A brit tudósok nem viccelnek, se a teával, 
se a tudománnyal 

ORIGO 2018.10.11.  

Októberben a Spektrum a világ legmegkérdőjelezhetőbb 
tudósainak szánja a főszerepet, annak érdekében, hogy 
bebizonyítsa, a napi szinten felröppenő mókás és 
áltudományos megállapításokon túl a világ igenis sokat 
köszönhet nekik, a brit tudósoknak. 

Brit tudósok és az adatalapú gazdálkodás 

Például annak a Hannah Frynak, aki fiatal brit 
matematikusként azt segít megértenünk, hogy mi is az az 
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adat, hogyan lehet a birtokába jutni, tárolni, megosztani és 
értelmezni. 

 

A brit tudósok nem viccelnek sem a teával, sem pedig a 
tudománnyal FORRÁS: PINTEREST 

Bemutatja, hogy milyen szerepe van az adatnak a modern 
világban, és hogyan befolyásolja a kapcsolatainkat 
elektronikai eszközeinkkel. 

 

Egyik, a legnagyobbak közül: Charles DarwinFORRÁS: 
AFP/CARL DE SOUZA 

Az adatalapú gazdálkodás ma már hatalmas üzlet, és egy 
évszázados életformát alakított át nagyon is módszeres 
tudománnyá. 

 

Egy másik brit géniusz: Sir Isaac Newton FORRÁS: 
WIKIMEDIA COMMONS 

A tudományos és ipari forradalom előtt azonban az „adat” 
szó még alig jelent meg az angolban. 

De egyre többször bukkant föl nyomtatásban, amikor a 
kutatók és az állam elkezdett egyre többet gyűjteni, 
megfigyelni és alkotni ezekből. 
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És egy másik: Stephen Hawking brit elméleti fizikus
 FORRÁS: HEAVY.COM 

A virágzó viktoriánus ipar és a fontosabb városok 
terjeszkedése teljesen átalakította a mindennapi életet és 
a tájat Nagy-Brittaniában. 

William Farr, a számok embere megrémíti Liverpoolt 

Ebben a környezetben lépett színre a számok embere, 
William Farr. 

Ő volt az egyik első ember, aki nagy tételben kezelt 
adatokat. 

William Farrnak igen szokatlan gyermekkora volt. Egy 
gazdasági munkás fia volt, de mégis orvosnak tanult, ami 
nagyon ritka volt akkoriban az ő társadalmi osztályában. 

 

William Farr alacsony sorból küzdötte fel magát
 FORRÁS: RESEARCHGATE 

Farr hamar elmerült a statisztika tudományában. 

Különösen az érdekelte, hogy mennyi a várható életkor, és 
mik a leggyakoribb okai a halálnak. 

A londoni Somerset House-ban volt a nemzeti levéltár, ahol 
adatok óriási tömegét gyűjtötték be, dolgozták föl és 
elemezték 1839 óta Farr vezényletével. 
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A prűd viktoriánus korban még nagyon sok mindenről 
fogalma sem volt az embereknek FORRÁS: PINTEREST 

Ide érkeztek be a népszámlálás eredményei, minden egyes 
születés, halálozás és házasságkötés adatai az országban. 

Közel 28 millió ember adatait tartották itt nyilván. 

Amikor Farr elemezte a népsűrűséget és a halálozási 
rátákat, be tudta mutatni, hogy a várható élettartam 
Liverpoolban szörnyen alacsony volt. 

 

Liverpool a 19. század végén FORRÁS: FLICKR 

Sokkal rosszabb, mint a környező területeken. 

 

Életkép Liverpool egyik munkáskerületéből FORRÁS: 
FLICKR 
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Ez nagy meglepetésként érte az embereket, akik azt hitték, 
hogy Liverpoolban, mivel óceánparti város, nagyon is 
egészséges az élet. Ez azonban közel sem volt így. 

Azt hitték, halálos bűz terjeng London felett 

A viktoriánus korszakban talán a kolera volt a 
legrettegettebb betegség. Az volt a legijesztőbb benne, 
hogy az ember reggel felébredhetett teljesen egészségesen, 
és estére már holtan feküdt az ágyán. Az 1830-as évektől az 
1860-as évekig több tízezren haltak meg csak Londonban e 
szörnyű kórban. 

 

London a 19. század közepén, egykorú metszeten
 FORRÁS: JANE AUSTEN'S WORLD 

Az olyan fertőző betegségek kordában tartása, mint a 
kolera, amit senki sem értett igazán, a kor legfontosabb 
közegészségügyi feladata lett. 

 

Viktória királynő egy egész korszak szimbólumává vált
 FORRÁS: PINTEREST 

Abban az időben a viktoriánus embereknek nem igazán volt 
megfelelő módszere az emberi ürülék eltüntetésére, így az 
a vezetékeken keresztül a nyitott csatornákba folyt, majd 
onnan bele a Temzébe. 
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A kolerabaktérium. Akkoriban még nem tudhatták, hogy a 
betegséget nem a "fertőzött" levegő, hanem a kórokozók 
terjesztik FORRÁS: ORIGO 

A város ettől annyira bűzlött, hogy hihetőnek tűnt a 
feltételezés: a levegő felelős a betegség terjedéséért. 

Farr minden kolerajárvány idején adatok tömegét gyűjtötte 
össze, és megpróbálta beazonosítani, mely embereket 
veszélyezteti a legjobban a „szennyezett levegő”. 

 

Farr széleskörű statisztikai kutatásba kezdett, a betegség 
gócpontjainak felderítése céljábó lFORRÁS: LSHTM 

A jövedelemadó adataiból próbálta megállapítani a kolera 
által érintett környékeken élők vagyoni helyzetét. 

Megkérte a Királyi Csillagvizsgálóban dolgozó barátait, hogy 
adjanak adatokat a hőmérsékletről és az időjárási 
viszonyokról. De szerinte a legmeggyőzőbbek a topográfiai 
adatok voltak a Temze szintje fölötti magasságról. 
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A kolerát elvétette, ám megalkotta a tengerszint feletti 
magasság matematikai törvényét 

Az adatokból Farr megalkotta a tengerszint feletti 
magasság matematikai törvényét. Az egyenletek azt írták le, 
hogy minél magasabban él valaki a Temze vízszintje fölött, 
a kolera miatti halandóság annál jobban csökken. 

 

London, a Temze-híd a 19. század derekán (egykorú 
metszet) FORRÁS: DAVID CARTON / FOTOLIBRA. 
/NOWANDTHENIMAGES 

1872-ben publikálta az ezzel kapcsolatos kutatásait, amit 
a Lancet című orvostudományi lap úgy írt le, mint a kor 
egyik legragyogóbb eredményét. Az egyetlen probléma 
Farr munkájával, hogy bár elegáns és aprólékos, alapvetően 
mégis hibás volt. 

 

Farr még nem ismerhette a kolerabaktériumot, ezért téves 
hipotézist állított fel a kolera okáról FORRÁS: 
WIKIWAND 

Farr ugyanis arra az elméletre építkezett, hogy a kolera a 
levegőben terjed. 

De 1866-ban öt és félezer ember halt meg mindössze két és 
fél négyzetkilométernyi területen a londoni East Enden. És 
ez az adat megváltoztatta Farr véleményét. Amikor Farr 
megírta második jelentését, az adatok mást mutattak, mint 
korábban, és ez fordulópontot jelentett a kór legyőzésében. 
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London a 19. században FORRÁS: PINTEREST 

A halottak közti hasonlóság nem a magasság vagy a levegő 
volt, hanem az, hogy a szennyvíz megfertőzte az ivóvizet. 

Az új jelentéssel Farr talán ellentmondásba került saját 
korábbi munkáinak nagy részével, de ez inkább tökéletes 
példa arra, mire is képesek az adatok. Hidat jelentenek a 
tudományos felfedezéshez. 

Hidat elmélet és bizonyíték, probléma és a megoldás között. 

 (Forrás: Spektrum Televízió) 

 


