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Dollármilliárdokba kerül évente a szinte 
láthatatlan, globális kór 

ORIGO 2018.12.04.  

Van egy világszerte mind nagyobb méreteket öltő, 
járványszerűen terjedő "betegség", amely egyre több embert ér 
el, kezelésének költségei pedig mind magasabb összegre rúgnak. 
Ez egyre nagyobb megterhelést jelent az országok gazdaságainak, 
miközben egyes megközelítések szerint egész társadalmak 
jóléte múlhat azon, sikerül-e kezdeni azzal valamit. A probléma 
megoldását nehezíti, hogy korántsem egyöntetű a megítélése. 

Ausztráliától Japánig, az Egyesült Államoktól a britekig, egyre több 
országban ölt aggasztó méreteket a vírusszerűen terjedő baj 
jelenléte a társadalomban. Egyesek szerint a problémát nem lehet 
elég komolyan venni. „Fertőzés” esetén akár hasonló fizikai 
tünetekkel is járhat a szervezetben, mint az elhízás testi 
következményei, amelyek a szív- és érrendszeri problémák, 
továbbá a korai halál rizikóját növelik. További sajátossága, 
hogy úgy tűnik, egyelőre a fiatalabb korosztályok tagjait nagyobb 
arányban sújtja, mint az idősebbeket. 

Természetesen az emberi érzelmekkel kapcsolatban nem lehet 
olyan egzakt méréseket végezni, mint mondjuk a vércukorszintre. 
Mégis - írja témának szentelt összeállításában a Quartz -, a 
szociális izolációt akkor is komolyan kell venni, ha nehéz ahhoz 
olyan mutatókat rendelni, mint például az elhízás mértékének 
kifejezésére szolgáló testtömeg-index. 

A magányosság ugyanis a globális világ egyre terjedő 
„népbetegsége”. 

Felismerni, egyáltalán, betegségként azonosítani nyilvánvalóan 
azért is nehéz, mert nincs egyértelmű, természettudományos 
jellegű skálája a súlyosság fokára vonatkozóan. Esetleg arra nézve, 
az egyén, aki „elkapta”, valóban segítségre szoruló 
„magánybetegnek” érzi-e magát, vagy még akár örül is annak egy 
adott életszakaszban, ha ideig-óráig visszahúzódhat szociális 
kapcsolataiból. 

 

Illusztráció FORRÁS: PIXABAY.COM 

Az elemzések kiemelik: a magányosságot akkor érdemes úgy 
tekinteni, mint egy betegséget, amikor az rossz, káros az egyénre. 
Ennek megfelelően kell meghatározni azt, milyen segítséget 
nyújthat a külvilág, tágabban nézve, a társadalom a megoldásban. 

https://thehill.com/opinion/civil-rights/385785-americas-loneliness-epidemic-driven-by-a-crisis-of-meaning
http://www.bbc.com/future/story/20180928-the-surprising-truth-about-loneliness
https://qz.com/emails/quartz-obsession/1479827/
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Persze ezt a kérdést is bonyolítja: egyesek úgy gondolják, 
társadalmi vagy rendszerszinten nem indokolt erőforrásokat 
átszervezni a magányosság "kezelésére", mert az mindenkinek az 
egyéni problémája, amit saját baráti-családi kapcsolatainak 
segítségével kell megoldania. 

A munka ördögi körébe kerültünk? 

Úgy tűnik, a fejlett társadalmakban a munka, illetve a gazdasági 
termelés növekedése az, ami a szociális izoláltság egyik fő oka 
lehet. Vagyis - némi leegyszerűsítéssel - az a furcsa körforgás áll 
elő, hogy a növekvő produktivitás hozzájárul az 
elmagányosodáshoz. Társadalmi szinten a növekvő gazdasági 
teljesítmény mind több magányos embert eredményez,aminek 
egészségügyi és szociális vonatkozásai mind nagyobb összegeket 
harapnak ki az ennek árán megnövelt teljesítményből. 

Az USA-ban például, ahol a munka és az önmegvalósítás a sokszínű 
nemzeti identitás egyik alappillére napjainkban is, az elmúlt 40 
évben megduplázódott a magányosnak tekinthető emberek 
száma. Az egészségügyben dolgozók közül többen „járványszerű 
növekedésről” beszélnek. A Berkeley Egyetem egyik szociológusa 
pedig egy egész könyvet szentelt annak körüljárására, hogyan 
ássa alá a piac a korábbi, hagyományosnak tekinthető emberi és 
közösségi kapcsolatokat. 

 

Nagyon sok pénzbe kerül az országoknak a magányosság 
terjedése (illusztráció) FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

Emellett pedig - ahogy az Origo is írt  a témáról - figyelembe kell 
venni, hogy Ázsia egyes országaiban, ha lehet, még mélyebb 
kulturális gyökerei vannak az elkötelezett, aránytalanul sok 
munkavégzésnek. Szöulban például a közszolgákat kellett sajátos 
módszerrel leszokatni a munkafüggőségről. 

A fejlett országokat tömörítő OECD tagállamok sorában rendre 
Dánia végez az élen a munka-magánélet egyensúlyának 
kérdésében, és a dánokat tartják "a világ legboldogabb" 
nemzetének. Közelebbről megvizsgálva azonban látható, hogy 
jóval többről szól a kérdés, mint a munkán kívüli megfelelő 
mennyiségű időről. 

Szükség van arra, hogy az emberi kapcsolataink sokszínűek is 
legyenek"- állítja Julianne Holt-Lunstad, a Brigham Young 
University pszichológiával és idegtudománnyal foglalkozó 

https://assets.aarp.org/rgcenter/general/loneliness_2010.pdf
https://www.amazon.co.uk/dp/B005XMK992/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1&tag=quartz07-20&tag=quartz07-20#038;tag=quartz07-20
http://www.origo.hu/gazdasag/20180719-del-korea-rovidebb-munkaido-tobb-fozes-kimchi.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20180323-metropolisz-tulora-gyokeret-kitepik.html
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professzora. Hozzáteszi: kollégáink amúgy sem igen alkalmasak 
arra, hogy kielégítsék érzelmi szükségleteinket, és általában 
inkább stresszforrásként vannak jelen életünkben. 

Ennyire vagyunk magányosak 

A magányosság elképesztő méreteket öltött a gazdaságilag 
élenjáró országokban, különösen az angolszász térségekben. 

Például az USA-ban felmérték, kik tekinthetők - előzetes definíció 
alapján, például emberi kapcsolataik számát, intenzitását, 
minőségét tekintve - magányosnak. Eszerint 22 és 50 százalék 
közé tehető a saját kapcsolati hálóra nem csatlakozók száma. A 
szövetségi kormánynak mindez nagyon sok pénzébe kerül. 

Évente 7 milliárd dollár többletkiadást jelentenek az amerikai 
egészségügyben a 65 évnél idősebbek magányosságával 
összefüggő költségek. 

Nem sokkal jobb a helyzet a briteknél sem. A BBC őszi 
felmérésében 55 ezer embert kérdezett meg a témában. 33 
százalékuk mondta azt, hogy „gyakran” vagy „igen gyakran” 
magányosnak érzi magát. Különösen figyelemre méltó, hogy a 
magányosok között a 16-24 éves korosztály aránya 40 százalék 
volt. 

 

Illusztráció FORRÁS: AFP/GUENTER SCHIFFMANN 

Egy másik kutatásban, a brit orvosok 75 százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy napi praxisukban 1 és 5 közé tehető azoknak a száma, 
akiknek fő problémájuk az egyedüllét. Ugyanakkor a britek 41 
százaléka azt mondta, a magányosságnak inkább a pozitív oldalait 
nézi, ha ilyen helyzetbe kerül.  

S még egy adat mindehhez:a briteknél 2014 óta 38 százalékkal 
emelkedett az online éttermi foglalásoknál az egy fős rezervációk 
száma. 

Az Egyesült Királyságban egyébként egyre komolyabban kezelik a 
kérdést. Idén októberben Theresa May és kabinetje kormányzati 
stratégiává emelte az elmagányosodás elleni küzdelmet. Ezt 
megelőzően pedig azt jelentették be, 

London idén 20 millió fontot (több mint 7 milliárd forint) szán a 
magányosság elleni célzott küzdelemre. 

https://www.gov.uk/government/news/pm-launches-governments-first-loneliness-strategy
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Ennek több mint felét egy olyan alap létrehozása jelenti, melyből 
helyi közösségeket és a tagjaik közötti kapcsolati háló erősítését 
célzó projekteket támogatnak. 

Van, amit mindenki megtehet önállóan is 

Abban valamennyi szakértő egyetért, a kérdéssel foglalkozni kell, 
mert a szociális egyedüllét terjedése alááshatja egy ország 
teljesítőképeségét, még akkor is, ha „megmérése” nehézkes lenne 
klasszikus orvosi vagy matematikai módszerekkel. 

A kurrens kutatások szerint a napi 30 percre korlátozott 
közösségimédai-használat igazolhatóan jó eszköz a depresszió és 
az egyedüllét érzése elleni küzdelemben. 

 

Meglepően nagy arányban vallják magukat magányosnak a brit 
fiatalok is (illusztráció) FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

Ugyanígy szükség van más programokra is azért, hogy 
visszaszorulhasson a járványszerű egyedüllét jelensége. A 
briteknél 2020-től az iskolákban az emberi kapcsolatokról szóló 

kurzusokat indítanak a diákoknak, fókuszban a társadalmi 
problémák megoldásával. A londoni kormány pedig bejelentette, 
támogatja a Royal Mail pilot-programját is. Ennek értelmében a 
kézbesítők igényük szerint, egyedüllévő személyeket vinnének 
magukkal szokásos napi körútjaikon, így ezzel is társaságot 
biztosítanának számukra. 

Sóhajtson, aztán köpjön a telefon mellé 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2018.11.16. index.hu 

Mi köze a logisztikának a ráksejtkutatáshoz? Rábízhatjuk a 
fejfájásunkat egy mesterséges intelligenciára? Tényleg 
kezelhető a tüdőbaj, ha egy lelakatolt mobiltelefon mellé 
köpködünk? Az IBM Research svájci kutatóközpontjában 
betekinthettünk az orvostudomány jövőjébe, ami náluk már a 
jelen. 

Biztos mindenkinek van olyan rémálomszerű élménye, amikor 
órákat kellett várnia a sürgősségin egy orvosra, aki talán nem is 
tudta megmondani, hogy mi baja van – már ha egyáltalán tudott 
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hozzá időpontot szerezni. Rüschlikonban vagyunk, az IBM 
Research zürichi kutatóközpontjában, de amikor a téma szóba 
kerül, egyetértő bólogatást látok, ahogy körbenézek. A kórházak 
túlterheltsége miatt a várakozási idő a fejlett társadalmakban is 
túl hosszú. Hogy jutottunk idáig? 

Száz éve – mondja dr. Andy Fischer, a MedGate ügyvezető 
igazgatója – még az orvos látogatta meg a beteget, és nem 
fordítva. A népesség növekedésével és az urbanizálódással ez a 
modell fenntarthatatlanná vált. A gyógyászat a beteglátogató 
doktorok kézműves manufaktúrájából nagyüzemivé vált. Végül 
kialakult a rendszer, ami elvárta, hogy a beteg menjen az orvoshoz. 

Ezt a normát többé nem vagyunk hajlandók elfogadni. 

– mondja Fischer. A MedGate saját fejlesztése az internetre vinné 
a differenciáldiagnózist: a doktorok a jövőben ismét házhoz 
mennek, csak nem személyesen, hanem videotelefonon. 

 

Andy Fischer Fotó: Hegyeshalmi Richárd / Index 

Fischer elnézést kér, amiért arrogánsnak tűnhet, hogy múlt 
időben beszél a mai egészségügyi modellről, de szándékosan 
fogalmaz úgy, hogy a tegnap (azaz a ma) egészségügye 
decentralizált, helyi, 1:1 (orvos-beteg) ellátást biztosító intézmény. 
A várótermekben átlagosan 50 percet várakozhatunk, hogy 
találkozzunk egy orvossal, akinek rengeteg sztenderd kérdést kell 
föltennie, és a tüneteink alapján fölállítania a diagnózist. Ez nem 
hatékony, viszont drága: az orvosok és akadémikusok taníttatása 
és megfizetése az egészségügy egyik legköltségesebb tétele. (A 
másik a kórházak fenntartása, ami az Egyesült Államokban az 
egészségügyi költések 40 százalékát teszi ki. Nem csoda, hogy a 
mai orvoslás inkább a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, mivel ezzel 
tehermentesíthetők az egészségügyi intézmények.) 

Fischer szerint a ma (azaz a holnap) egészségügye a centralizált, 
nem lokalizált, 1:1-es egészségügyi ellátás. Ez még mindig 
hagyományos orvos-beteg kapcsolatot jelent, de egy beteg 
ellátása csupán 7 percig tart. Nyilvánvaló, hogy ez a jövő zenéje, 
de Fishernek ez a jelen. És hogy szerinte milyen lesz a jövő? 
Decentralizált, automatizált, mesterséges intelligenciára épülő 
egészségügyi ellátás, ahol 1:n az ellátási arány: egy 
adatközpontú mesterséges intelligencia helyettesítheti az orvost, 
és tetszőleges számú beteget diagnosztizálhat egyszerre. 

A MedGate által fejlesztett alkalmazások is ebbe az irányba 
mutatnak. A szolgáltatásaik listáján ott van a TeleClinic, a 
MedGate alkalmazás, a Mini Clinics intézmények, illetve a céggel 
együttműködő egészségügyi intézmények. A MedGate appjával 
időpontot foglalhatunk (akár 48 órával előre), feltölthetjük az 
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orvosi dokumentumainkat (fotókat, videókat, hangfájlokat), 
videókonzultációt folytathatunk az orvossal, és akár a kedvenc 
orvosunkat is kiválaszthatjuk. Az app digitális kezelési tervet is 
kínál, megjeleníthető és szerkeszthető orvoslási alternatívákkal. 

A bemutatón egy, a Facebook Messengert idéző applikációval 
végezték a differenciáldiagnózist; példaként egy fejfájásos esetet 
hoztak föl. Az alkalmazás rákérdezett a fejfájás típusára; arra, hogy 
a beteg milyen fájdalomcsillapítási módszerekkel próbálkozott 
(például bevett-e aszpirint); majd elérhető konzultációs 
időpontokat ajánlott. Ehhez nem nekünk kell tartanunk magunkat: 
az orvos fog visszahívni – ha személyesebb kapcsolatot szeretnénk, 
akár videotelefonon is –, és az előzetes információk alapján 
kezelési javaslatokat kínálhat. 

 

Fotó: Medgate Philippines / Facebook 

De Fischer szerint ez még mindig szükségtelenül körülményes. A 
betegek 50 százalékát időpont-egyeztetés után tudják ellátni, és 
végül el kell látogatnunk egy Mini Clinics intézménybe. Ennél jóval 
fejlettebb a mesterséges intelligenciára épülő modell, amihez 18 
év 7,4 millió videós konzultációjából gyűjtötték össze a szükséges 
adatokat. Az adatok alapján az AI meghatározza, hogy pontosan 
milyen kezelésre lenne szükség, figyelembe véve, hogy hol történt 
a betegfelvétel; mert mást jelent, és más kezelési módszert 
igényel a magas láz egy ugandai betegnél, mint annál, aki 
München külvárosában él. (A legnagyobb nehézséget – mondja 
Fischer – a kontextuális információk kezelése és feldolgozása 
jelenti, amiről szinte egyetlen szakkönyv sem ír, pedig az orvosi 
döntéshozatalban óriási szerepe van.) 

A mesterséges intelligenciára épülő diagnózis előnye, hogy 
időpontot sem kell hozzá egyeztetni, mert nagyon kevés kérdés 
alapján is igen pontos eredményt érhet el. 

A MedGate egyik célkitűzése, hogy az időpontfoglalások arányát 
10 százalék körülire csökkentsék; ez valóban páratlan 
tehermentesítés lenne az egészségügynek. 

De nem lesz ez embertelen? Mikor fogja egy mesterséges 
intelligencia letenni a hippokratészi esküt? Hogy gondoskodhatna 
egy gép egy emberről? Fisher szerint ezek jogos kérdések – 
ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az életünk több területén 
elfogadjuk az adatalapú elemzést. Az online társkeresőkben is 
megbízunk, pedig a párkapcsolat legalább olyan intim dolog, mint 
az egészségünk, és az adatokra épülő diagnosztika valójában a 
betegek biztonságát javítja. 
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Hogy ebből mikor láthatunk bármit a magyar egészségügyben, azt 
még nehéz megmondani. A MedGate technológiáinak klinikai 
tesztjei már most is zajlanak, az orvosi eszközeik regisztrációjával 
párhuzamosan; ha a tesztelés sikeres lesz, már jövőre élesíthetik 
a rendszert. 

Köpjön, aztán menjen futni 

Ugyancsak az orvosok tehermentesítését célozza az IBM Research 
és a svájci startup, a docdok.health közös fejlesztése, akik olyan 
szenzorokat fejlesztettek, amik gépi tanulással és szenzorokkal 
javíthatnak a krónikus obstruktív tüdőbetegségben (chronic 
obstructive pulmonary disease, COPD) szenvedők életminőségén. 

A szóösszetétel talán idegenül hangzik, pedig a légszomjjal járó, 
főleg a dohányzás és a légszennyezettség miatt kialakuló betegség 
2030-ra a harmadik leggyakoribb halálok lehet a világon. Bár a 
COPD-s esetek 90 százaléka az elmaradott és fejlett országokban 
alakul ki, a betegség éveken belül 90 milliárd dolláros terhet róhat 
a dohányzásellenes-fitneszfasiszta Egyesült Államok 
költségvetésére is. Ennek a pénznek a nagy része a szövődmények 
kórházi kezeléséből adódik össze, pedig nem törvényszerű, hogy 
így legyen. Az egészségügy jobb menedzsmentjével és személyre 
szabott betegtámogatással a költségek csökkenthetők, a betegség 
tünetei megelőzhetők lehetnének. 

Az IBM kutatói és a docdok.heath 2018 elején kezdték meg a 
klinikai vizsgálatokat a Zürichi Egyetemi Kórházban. A célkitűzésük 
az, hogy legalább 100 beteget vonjanak be a kutatásba, akik IoT 
(internet of things) eszközökkel rögzíthetik a tüneteiket: a köhögés 
intenzitását és gyakoriságát, a felköhögött váladék színét, a 

tüdőfunkciókat, a légzésszámot, a szívritmust, a tartózkodási 
helyük oxigénszaturációját, illetve azt, hogy a betegek mennyire 
élnek aktív életet. 

 

Thomas Brunschwiler Fotó: Hegyeshalmi Richárd / Index 

Thomas Brunschwiler, az IBM Research kutatója, a projekt 
vezetője szerint a szenzorokra azért van szükség, mert az emberek 
általában tartózkodóbbak az orvosokkal szemben. Az egyetemi 
kórházban végzett gyors felmérés alapján a betegek nem mindig 
adják meg a valós egészségügyi adataikat – ennek akár 
egészségbiztosítási okai is lehetnek. A szenzorokkal begyűjtött 
adatokat viszont feltölthetik a felhőbe, és a szimptómák 
ismeretében modellezni lehet, hogy mennyire előrehaladott a 
betegség. Az orvossal szemben a gépet nem lehet átverni – de 
nem is ez lenne a cél. Brunschwiler szerint 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.docdok.health%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=http%3A%2F%2Fmedicalonline.hu%2Ftudogyogyaszat%2Fcikk%2Fa_kronikus_obstruktiv_tudobetegseg_kezelese_klinikai_remisszioban
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Ez nem váltaná le az orvoslátogatást, de ha ezeket a 
folyamatokat sikerül automatizálni, az nagyban megkönnyítheti 
az orvosok munkáját. 

Az állapotfelméréshez szükséges viselhető eszközöket külsős 
partnerek, többek között a Biovotion, a Foobot és a Nuvoair 
gyártják, de a docdok.health szenzoregyüttese saját fejlesztés. 
Boltokban kapható termékekről van szó, de ezeket így együtt még 
sosem használták. 

• A rendszer központi eleme egy közönséges okostelefon, 
egy külsős fejlesztésű alkalmazással, ami olyan 
tüneteket is figyelemmel kísérhet – például a köhögés 
intenzitását és gyakoriságát –, amit orvosi vizsgálatokon 
nehéz ellenőrizni. 

• Van egy beépített inhalátora, ami a tüdőfunkciókat és a 
kilégzést ellenőrzi. 

• A köpőtálca (sputum tray) a felköhögött váladék színét 
vizsgálja: minta képanalízisét a telefon kamerájával 
végzik. 

• A rendszerhez tartozik egy környezetfigyelő 
(environmental monitor) is, ami a szoba légminőségét 
vizsgálja, illetve azt, hogy valaki dohányzik-e a szobában. 
(Brunschwiler szerint ez utóbbi elég lehangoló 
eredményeket hozott a vizsgálatok során.) 

A tüneteket összesítő és elemző, gépi tanulásra képes algoritmus 
a begyűjtött adatok alapján összefüggéseket találhat a betegség 
különböző tünetei között. A jövőben arra is használható lehet, 

hogy meghatározza a betegség előrehaladottságát, és megelőzze 
az akut tünetek súlyosbodását. A rendszer ezenfelül tanácsokat is 
ad a pácisenseknek; figyelembe veszi a fizikai és mentális 
állapotukat, a családi körülményeiket (mert nem mindegy, hogy a 
betegeknek vannak-e segítői), és mindezek függvényében 
életvezetési tanácsokat is ad – például javasolja, hogy mozogjanak 
többet, vagy töltsenek több időt szabad levegőn. 

A ráksejtek logisztikája 

A sajtónap harmadik orvostudományi prezentációját az IBM 
Research kutatója, Maria Rapsomaniki tartotta, aki egy igen 
szokatlan irányból közelítette meg a rákkutatást: a logisztika felől. 
Rapsomanikit az gondolkoztatta el, hogy a beszállítói láncok 
áruellátási optimalizációja és raktárkezelése olyan analitikai 
módszereket használnak, amikkel a szervezet sejtciklusainak 
működése is leírható lehet. 

 

Maria Rapsomaniki Fotó: Hegyeshalmi Richárd / Index 



Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 12. szám 

  

 

 

10. oldal 

Maga a sejtciklus az egyes sejtek élettartamát és osztódását 
jelenti. A szervezetünk minden sejtjének megvan a maga várható 
élettartama: egyesek csak néhány napig élnek (például a belekben 
található egyes sejtek), míg mások, például a csontok sejtjei akár 
20-30 évig is megmaradhatnak. A sejtciklus az a szigorúan 
koordinált folyamat, amikor egy eseménysor beindítja a 
sejtosztódást, és egy sejtből két hasonló sejt jön létre. 

A tudománynak azért fontos, hogy ezeket a sejteket 
azonosíthassák és rendszerezhessék, mert így csoportosíthatók 
lennének a hasonló működésű sejtpopulációk. A hagyományos 
módszerekkel ez rémisztően bonyolult folyamat, de 
Rapsomanikinak föltűnt, hogy a logisztikai központok 
árurendezési stratégiája is hasonló folyamat; kíváncsi lett, hogy a 
logisztikában használt mesterséges intelligencia használható 
lenne-e a rákkutatásban is. 

A biológiában nem irányítószámok alapján szortírozunk 
csomagokat. A biológusok a sejteket akarják csoportosítani az 
alapján, hogy hol tartanak az életciklusukban. Az algoritmusok 
viszont közömbösek azzal szemben, hogy egy sejtről vagy egy 
csomagról van-e szó, így gondoltam, megérhet egy próbát. 

Az IBM két kutatója – Stefan Woerner és Marco Laumannns – a 
szállítmányozás optimalizálásában már sok tapasztalatot 
szereztek algoritmusokkal. Kezdetben úgy vélték, kissé 
elrugaszkodott ötlet ezt a módszert sejtszintű folyamatokra 
alkalmazni, de Rapsomanikit ez nem tántorította el a céljától. A 
felhő alapú technológia használatával a kutatók kidolgoztak egy új 
módszert, ami a tömegcitometria és a modern számítástudomány 

módszereit egyesíti – ez a CellCycleTRACER. A módszerről szóló 
tanulmányt februárban a Nature Communications publikálta. 

A sejtciklus-folyamatok megértésének fontosságát nem lehet 
alábecsülni: ez olyan folyamatokban nyújthat hatalmas 
segítséget, mint az új gyógyszerek fejlesztése, vagy a rákkutatás. 
A ráksejtek ugyanis villámgyorsan terjedhetnek a szervezetben, 
de a cellcycletracerrel minden sejt útja nyomon követhető – 
mintha csak a tűt találná meg a szénakazalban. 

Nem ér meglepetésként, hogy az IBM ekkora hangsúlyt fektet az 
orvostudomány és a mesterséges intelligencia határterületeinek 
kutatására; ez már a három évvel korábbi látogatásomkor is 
nyilvánvalóvá vált. Viszont az eredmények azt mutatják, hogy ezek 
a fejlesztések tényleg megkönnyítik mind az orvosok munkáját, 
mind a betegek életét. Ma még ijesztőnek tűnhet, hogy gépekre 
bízzuk a szakemberek munkáját – ráadásul egy olyan fontos és 
intim munkát, mint az orvosoké. Hiszen élet-halál kérdésről van 
szó! 

Értékes gyógyszer-alapanyag a tőrfarkúak vére 

JEKI GABRIELLA 2018.11.05. origo.hu 

Hatalmas üzlet a tőrfarkú rákok kék vére, az ipar óriási 
mennyiségben igényli a becses nedűt. Az életmentő esszenciát 
az élő egyedek lecsapolásával érik el, amely gyakran az 
ízeltlábúak életébe kerül. 

Több száz millió éves faj 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMass_cytometry
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41467-018-03005-5
https://index.hu/tudomany/egeszseg/2015/10/30/es_akkor_dr._house-t_feltoltottek_a_skynetre/
https://index.hu/tudomany/egeszseg/2015/10/30/es_akkor_dr._house-t_feltoltottek_a_skynetre/
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Túlélték a dinoszauruszokat és négy korábbi, tömeges kihalást, ám 
a gyógyszeripar kimeríthetetlen éhségét, a halászközösségek 
fenyegetéseit, az élőhelyek elvesztését, az éghajlatváltozást, 
valamint a vörös algák elszaporodását már nem sokáig bírják.A 
tőrfarkú rákfélék közössége csak most, 450 millió év elteltével 
szembesül életterének legnagyobb fenyegetésével.Pedig ennek az 
ősi, első ránézésre egy óriás tetű és egy Alien lény 
kereszteződéséből származó teremtménynek a vére az egyik 
legértékesebb folyadék a Földön. 

 

A tőrfarkú rákok élő kövületek, a tengeri ízeltlábúak egyik legősibb 
csoportja FORRÁS: COMMONS.WIKIMEDIA.ORG 

Különlegességét mi sem jelzi jobban, mint a színe: az ízeltlábú vére 
ugyanis „nemesi származású", tehát kék színű. 

A kihalás szélére sodródott 

A tőrfarkú rákok csak a közelmúltban kerültek a 
Természetvédelmi Világszövetség (International Union for the 

Conservation of Nature) vörös listájára, és ott egyből a sebezhető 
kategóriába. 

 

Szívesen kínálják az éttermekben is FORRÁS: 
COMMONS.WIKIMEDIA.ORG 

A kutatók szerint a rák egyedszámának csökkenése jól 
szimbolizálja a biológiai sokféleség sérülékenységének óriási 
gazdasági és egészségügyi költségeit szerte a világon. 
Ahogy azt a nemrég kiadott ENSZ-jelentés is aláhúzza, az 
emberiség megdöbbentő mértékben használja és pusztítja a Föld 
természeti tőkéjét"– mutat rá a The Guardian most publikált cikke. 
– „Az elmúlt tizenhat évben elveszítettük a bolygó ökológiai 
gazdagságának, tehát a fajok, az erdők, a folyók és a talaj több 
mint harminc százalékát, amely nem csupán természetvédelmi 
kérdés, hanem emberek millióinak az egészségéért és jólétéért 
felelős." 

Kivonatot készítenek a rákok véréből 
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Ezt felismerve számos kampányt hirdettek a pandák, tigrisek és 
más, aranyos állatok védelmére összpontosítva, ám a legnagyobb 
gazdasági kárt mégis az olyan, kevésbé karizmatikus fajok 
elvesztése jelenti, mint a rovarok, férgek, halak és rákok.A 
tőrfarkú rákok kék vére például a baktériumok valaha felfedezett 
legérzékenyebb indikátora, az egyszerű és csaknem azonnali 
eredményt adó teszt, a Limulus amőbocita lizátum.Ez a kivonat 
létfontosságú a műtéti beavatkozások, pacemakerek és 
protézisek, valamint implantátumok beültetésnél és számos 
védőoltásnál. 

 

A rákok párzási időszakban a sekély vizekbe vándorolnak, ahol 
minden különösebb nehézség nélkül gyűjthetők FORRÁS: 
PIXNIO.COM 

A rákok véréből készülő, feldolgozott lizátum az egyik 
legértékesebb folyadék a Földön"– hangsúlyozzák a kutatók. – „A 
kivonat mondhatni „foglyul ejti" a baktériumokat, és 
megakadályozza, hogy azok elterjedjenek a testfolyadékban." 

A kék vérből kivont esszencia jelenlegi értéke évente mintegy 35-
60 ezer dollár között mozog, ami körülbelül 10-17 millió forintot 
jelent. 

Egyszerűen lecsapolják a rákok vérét 

A rákok véréből készült gél a tesztek szerint immobilizálja a 
baktériumokat, de nem öli meg őket.Az amerikai gyógyszergyárak 
persze gyorsan felismerték a szer jelentőségét és mára évente 
több, mint 430 ezer ilyen élőlényt fognak be, hogy egyszerűen 
lecsapolják őket.A begyűjtés után a szív környékén finoman 
megbontják az állat páncélját, majd egy beszúrt vezetéken 
keresztül lecsapolják a vérnyirkuk mintegy harminc százalékát. 

 

Tőrfarkú rákok adnak vért a dél-karolinai Charlestown 
laboratóriumában FORRÁS: TIMOTHY FADEK/CORBIS VIA GETTY 
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Ezután a rákokat visszaengedik az óceánba, minél messzebb a 
begyűjtési helyüktől (hogy a következő begyűjtési időszakban ne 
fogják be őket újra).Az egész folyamat körülbelül egy-három 
napot vesz igénybe, amely során azonban az ízeltlábúak öt-húsz 
százaléka elpusztul, több egyed mozgása teljesen lelassul, 
miközben a női ivarú rákok a lecsapolás után kevésbé lesznek 
alkalmasak a szaporodásra.A tökéletes felépítésű tőrfarkú rákok 
populációja azonban nem csak az értékes vérük miatt fogyatkozik: 
egyre több példányt ölnek meg a halászok, de számukat a lakosság 
óceánparti terjeszkedése és a globális felmelegedés is jelentősen 
megtizedelte. 

Már egyetlen doboz energiaital is közelebb visz 
a véghez 

STVORECZ ADRIÁN  2018.11.04. origo.hu 

Nem kell rendszeresen energiaitalt fogyasztani ahhoz, hogy az 
érrendszerünk károsodjon. Már egy nagyobb doboznyi 
„pörgetős nedű” elfogyasztása után jelentkeznek a káros 
hatások – erre jutott amerikai kutatók egy csoportja. 

Mai rohanó világunkban alapkövetelmény, hogy agyilag és testileg 
egyaránt folyamatosan a topon legyünk, a pörgés fenntartásához 
ugyanakkor a kávét sokszor már nem érezzük elegendőnek. 
Többre vágyunk, egy erősebb élénkítő szerre, ezt pedig sokaknak 
az energiaitalok jelentik.Talán nem árulunk el túl nagy titkot, hogy 
a jó erős fekete alternatívája korántsem tekinthető egészségesnek 
(főleg szívünket, gyomrunkat, idegeinket gyötri meg), és ezen még 
az sem változtatna, ha a gyártók a fogyasztók állapotát szem előtt 

tartva az alapanyagok variálásával megpróbálnának javítani a 
helyzeten.„De üsse kő – gondolhatja a laikus vásárló –, egyszer-
kétszer talán csak megihatok egy-két dobozzal, attól még nem lesz 
bajom.” Utóbbi csoportot sajnos el kell szomorítanunk egy friss 
kutatás eredményeivel. 

 

FORRÁS: AMERICAN HEART ASSOCIATION 
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Az egészségeseket sem kíméli 

Amerikai kutatóorvosok egy előzetes, egyelőre csak kis csoportot 
vizsgáló tanulmányban azt találták, hogy egészséges fiatal 
felnőtteknél röviddel egy pohár energiaital elfogyasztása után 
már látványosan romlani kezdett a vérerek állapota. 

A kutatás során összesen 44, nem dohányzó, alapvetően 
egészséges életmódot folytató, 20 év körüli orvostanhallgatót 
figyeltek meg. A kísérlet megkezdése előtt a vérerek belső 
felületét borító speciális hámszövetnek, az endotéliumnak a 
működését tesztelték, majd a fiatalokkal egyenként 24 uncia, azaz 
átszámítva 7 deciliter energiaitalt itattak meg. Kilencven perc 
elteltével a szakértők ismét ellenőrizték az endotélium állapotát; 
egészen pontosan az artériák úgynevezett áramláshoz kapcsolt 
értágulását (angolul flow-mediated dilation) tanulmányozták 
ultrahangos vizsgálat segítségével.Az érátmérő dilatációjának 
(tágulásának) átlagos értéke az energiaital megivása előtt 5,1 
százalék volt, másfél órával később ez 2,8 százalékra csökkent, 
vagyis az érrendszer működése jelzésértékű romlást mutatott. 

Az energiaital pontosan mely összetevője okozta a kedvezőtlen 
irányú állapotváltozást? 

Ez az, amit egyelőre nem tudunk megmondani– válaszolt az Origo 
kérdésére John P. Higgins kardiovaszkuláris megbetegedésekkel 
foglalkozó specialista, a houstoni McGovern Medical School at 
UTHealth kutatója, a hamarosan megjelenő kutatás egyik szerzője. 

Azt gyanítjuk, hogy a koffein és valamelyik másik energiaital-
összetevő, például a taurin kombinációja az, ami károsodást idéz 

elő az érrendszer működésében. Annyi biztos, hogy kutatásunkban 
az endotéliális funkció 90 perccel az energiaital elfogyasztása után 
gyengült– nyilatkozta Higgins professzor. 

 

John P. Higgins FORRÁS: MCGOVERN MEDICAL SCHOOL AT 
UTHEALTH OFFICE OF COMMUNICATION  

A szakember szerint a legveszélyeztetettebb csoportba különösen 
a fiatalok, a koffeinre érzékenyek, a várandós nők, az élsportolók, 
valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők, illetve egyes, 
stimulánsként ható gyógyszereket szedő páciensek tartoznak. 

Mennyire ad releváns eredményt egy ilyen kevés résztvevőt 
tartalmazó vizsgálat? 



Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 12. szám 

  

 

 

15. oldal 

Eredményeinket két független bíráló is áttekintette, és a kapott 
adatok statisztikailag erősen szignifikánsnak számítottak. 
Ráadásképp más, több alanyt magába foglaló tanulmányok is a 
miénkhez hasonló megállapításokra jutottak. Véleményünk 
alapján tehát a végeredmények megbízhatóak– fejtette ki Higgins. 

A kutatás természetesen nem ért véget. Higgins professzor 
elárulta, következőleg azt fogják vizsgálni, az energiaital milyen 
változásokat okoz egészséges felnőttek szív- és érrendszerében 
akkor, ha azok komoly fizikai megterhelésnek vannak kitéve 
(például futópadon edzenek). 

A felfedezést bővebben az Amerikai Szív Társaság november 12-
én megrendezendő konferenciáján fogják ismertetni. Mi pedig 
jobban járunk, ha voksunkat inkább a kávé mellett tesszük le.  

Több millió élőlényt taposunk el minden 
lépésünkkel? 

KOLOZSI ÁDÁM 2018.11.27. index.hu 

Először a tudomány rovatban, azután a mikrobiológia és a 
biológiai fizika tanszékek környékén röhögtek ki, amikor 
feltettem a kérdést: Vajon minden egyes lépésünkkel bakteriális 
genocídiumot idézünk-e elő pusztán azzal, hogy talpunk teljes 
súlyával bacik és más mikroorganizmusok millióit tapossuk 
laposra? Elöljáróban: valószínűleg nem, de legalább olyan 
intézetekig eljutottam, ahol erre kedvesen azt válaszolják a 
telefonba, hogy remek felvetés, bár így még soha nem merült fel. 

Talán még több szerencsével jártam volna, ha a feltételezhető 
zérónál több dzsainista dolgozna a hazai kutatólaboratóriumok 
környékén. Ez az az indiai vallás, melyben a szerzetesek az 
erőszakmentesség jegyében minden olyan növényi résztől 
(bármilyen gumó vagy gyökér, lásd krumpli) tartózkodnak, melyek 
elfogyasztása veszélyeztetné a növény életét, a szerzetesek pedig 
tollseprűvel járnak az utcán, nehogy rálépjenek egy 
hangyára.  Vajon a baktériumokat is el kellene takarítaniuk? 

Az óind vallásfilozófia fókusza feltehetően nem kimondottan a 
mikrobiológián volt (bár a vallás emiatt tiltja például a másnapos 
élelmiszerek megevését is), továbbá lehetetlen és az emberi 
élettel nem összeegyeztethető minden kis jöttment prokarióta 
megóvása, de attól még húszabáló, alkalmi poloskairtó 
tömeggyilkosként is érdekelhet, apokalipszis lészen-e 
nyomomban a nanovilág osztályrésze. 

 

Nők és gyerekek söprik a földet Amritszarban 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAhimsa_in_Jainism
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAhimsa_in_Jainism
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Ahová lépek, ott... 

Egyetlen gramm talaj kb. 50 millió baktériumsejtet tartalmaz, egy 
milliliter élővíz egymilliót. Bár egy átlagos baktériumsejt csak 1-2 
mikronnyi (egy hajszál átmérője 80 mikron, a miheztartás végett), 
sok kicsi sokra megy, az össz földi biomassza 13-15 százalékát a 
baktériumok teszik ki. Másképpen kifejezve: 

A BAKTÉRIUMOK ÖSSZTÖMEGE 1200-SZOROSA AZ 
EMBERISÉGÉNEK. 

Mennyit pusztítok el közülük, ha dobolok a lábammal, ha 
rákönyökölök az asztalra, ha ütöm a klaviatúrát, ha kimegyek 
kávéért galaktikus léptékű lábaimon? Bár van egy-két erről szóló 
Quora és Reddit poszt, a szaktudomány a jelek szerint elég kevés 
figyelmet fordít a kérdésre. Ez abból a szempontból nem meglepő, 
hogy részben éppen a baktériumok számszerű fölénye miatt a 
sétafikálás nem tűnik túl hatékony fegyvernek ellenük. (Persze ne 
feledjük: a baktériumok túlnyomó része ártalmatlan, vagy éppen 
kifejezetten hasznos, továbbá, hogy jelentős részben mi magunk 
is baktériumokból állunk. Az emberi szervezeten belül több 
bakteriális sejt van, mint ahány humán.) 

Baktériumok folyamatosan pusztulnak és szaporodnak a világban 
emberi ráhatás nélkül is, méghozzá elég pörgősen. Az osztódási 
sebességük 12 perc és 24 óra között van fajtól függően, és bár 
éppen az osztódás miatt önmagában nem nagyon lehet 
megmondani, hogy egy baktérium meddig él (ha úgy vesszük, 
addig, ameddig akár egyetlen „utódja” életben van), ha a 
számukat nagyjából konstansnak tekintjük, akkor az átlagos 
élettartam úgy 12 perc és egy nap között lehet. Az lehet egyéni 

tragédia, hogy én a tollam hegyével kinyírok pár ezret,  de ez 
populációs szinten nem oszt, nem szoroz. 

Az orvostudományt és az alkalmazott mikrobiológiai kutatásokat 
azért sem izgathatja túlzottan a baktériumok összenyomhatósága, 
mert ennél sokkal hatékonyabb tömeggyilkos technikákat 
fejlesztettek ki. Fleming 1928-ban megfigyelte a penészgomba 
baktériumölő hatását, amiből kifejlesztette a penicillint, majd jött 
sorban a többi antibiotikum, melyek közül egy csomót ma 
már génmódosított baktériumokkal termeltetnek, másokat 
teljesen vegyiparilag állítanak elő. A kórokozó baktériumok ellen 
elsősorban kémiai fegyverekkel küzdenek, a nyers fizikának 
kevesebb szerep jut. 

Halált hozó kabócaszárny 

Az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia, a rettegett, gyakran 
éppen kórházi fertőzésekkel terjedő  szuperbaktériumok miatt 
azért jut figyelem másfajta terápiás lehetőségekre is. Néhány éve 
például a kabócák adtak új ötletet a kutatásoknak. Mint azt több 
fajuknál is megfigyelték, a rovarok szárnyának alsó felén olyan 
nanostruktúrák vannak, amelyek szabad szemmel láthatatlanok, a 
mikroorganizmusok léptékében azonban életveszélyes 
tüskeerdőt alkotnak. Ezek a 200 nanométeres oszlopocskák 
lényegében felnyársalják a baktériumok sejtmembránját. Hasonló 
elven akár új, antibakteriális felületeket is ki lehetne alakítani 
olyan helyeken, ahol nagy számban fordulnak elő az 
ételmérgezést okozó E.coli vagy a szalmonella baktériumok. 

KAPCSOLÓDÓ 

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/6if2e7/eli5_when_we_walk_or_press_surfaces_hard_are_we/
https://www.sciencealert.com/how-many-bacteria-cells-outnumber-human-cells-microbiome-science
https://www.sciencealert.com/how-many-bacteria-cells-outnumber-human-cells-microbiome-science
https://www.sciencefocus.com/nature/how-long-does-a-bacterium-live/
https://www.sciencefocus.com/nature/how-long-does-a-bacterium-live/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2018%2F11%2F06%2Fkorhazi_fertozesek_jelentik_a_legnagyobb_egeszsegugyi_fenyegetest%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fearthsky.org%2Fearth%2Fcicada-wings-inspire-new-ideas-for-antibacterial-products
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Schrödinger eredetileg viccnek szánta a macskát 

Annak illusztrálására találta ki a kísérletet, hogy mekkora 
marhaság a kvantummechanika alapelvének korabeli értelmezése. 

Ha a baktériumokat fel lehet nyársalni, agyon is lehet csapni. És 
valóban, a baktériumokkal dolgozó laboratóriumokban megesik, 
hogy a kutató véletlenül összenyomja a vizsgált mikroorganizmust 
a mikroszkóp tárgylemezén. (Schrödinger bacija, csak itt a kutató 
maga a határozatlansági relációs kalapács.) Milyen lehet akkor az 
apokalipszis, ha nem egy szem vizsgálati alanyt semmisítünk meg, 
hanem azt a sok milliót, amelyik éppen előttem várja a járdán a 
megvilágosodást? 

 

Fotó: Media for Medical 

Nos, a legtöbb, utamba kerülő baktériumnak nagy valószínűséggel 
semmi baja nem lesz, miután tovadübörögtem. Leginkább azért, 
mert a látszat ellenére hozzájuk sem érek. Még ha a földfelszín 
szabad szemmel teljesen simának is tűnik, biztosak lehetünk 
benne, hogy tele van olyan nanoméretű göröngyökkel, 
mélyedésekkel, vetemedésekkel és repedésekkel, hogy az közelről 
nézve inkább egy kanyonokkal mélyen tagolt tájnak tűnne. 

És akkor még ott vannak a lábam vagy a cipőm egyenetlenségei, 
hiszen még a legsimább talpú cipőnek is csak egy része éri 
valójában a talajt. Hogy mekkora, nem tudjuk százalékosan 
megbecsülni, de az biztos, hogy a cipőtalpam (az enyém 43-as , az 
valamivel több mint 200 cm2 lehet, persze önök sem ártatlanok) 
alá kerülő mikroorganizmusok közül csak azoknak kontaktálok a 
környezetével, melyek az ő nanoméretű Sziklás-hegységüknek 

https://index.hu/tudomany/til/2015/11/05/schrodinger_eredetileg_viccnek_szanta_a_macskat/
https://index.hu/tudomany/til/2015/11/05/schrodinger_eredetileg_viccnek_szanta_a_macskat/
https://index.hu/tudomany/til/2015/11/05/schrodinger_eredetileg_viccnek_szanta_a_macskat/
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éppen a kitüremkedő csúcsain nézelődnek, és akkora pechjük van, 
hogy pont azt a kilátót találja telibe a gumicsizmám. 

Ők sem biztos azonban, hogy belehalnak ebbe a találkozásba. Egy 
szem baktériumot ugyan viszonylag könnyű összenyomni, de 
egyrészt az sem pusztul el feltétlenül, másrészt a baktériumok a 
természetben sokkal kevésbé magányosak, mint egy 
laboratóriumban. Nagy részük rengeteg társával együtt 
úgynevezett biofilmbe ágyazódva él. Ezt a nyálkás trutyit, 
hivatalosabb nevén extracelluláris mátrixot főként maguk 
termelik, és természetes körülmények között, például a földben 
vagy a növények felületén a baktériumok többsége ilyen 
bevonatot alkotva található meg. A fehérjékből álló struktúra 
komoly védettséget jelent a benne élő baktériumoknak – az 
antibiotikumok hatástalansága időnként éppen ezzel függ össze. 

Extrém nyomás szalmonella ellen 

Nem olyan könnyű tehát összenyomni a földön vagy az 
asztalunkon lévő baktériumokat. Nem véletlen, hogy a 
fertőtlenítés sem elsősorban ezen az elven alapszik, a 70 
százalékos alkohol, az UV-sterilizálás, vagy például a 121 fokon, 
zárt edényben végrehajtott gőzsterilizáció jobban kicsinálja őket. 
Utóbbiban ugyan a magas nyomásnak is van szerepe, de a 
hőmérséklet fontosabb és pusztítóbb. Ezért is ritka a paszkalizálás 
(főleg gyümölcsleveknél használják), az a dezinfekciós eljárás, 
amikor tényleg extra magas nyomással sterilizálnak. Az E. coli vagy 
a szalmonella 400-1000 MPa-nál purcan ki biztosan, ami a 
sokszorosa annak, amit akár a legkövérebb ember egy kézen állva 
képes lenne kifejteni. 

Bár érzékeny helyeken a talaj felső pár milliméterét alkotó, 
évtizedek alatt kialakuló kriptobiotikus kérget a benne lévő 
egyszerű életformákkal, cianobaktériumokkal és egyebekkel akár 
azzal is elintézhetjük, hogy simán rálépünk (ez azért inkább 
sivatagos helyen valószínű, netán az Antarktiszon, ez a kéreg 
ugyanis ott van főleg jelen, ahol más élet nincs), egyébként a 
természetnek sokkal többet tudunk ártani más módszerekkel. 
Záró tanulság: a légycsapó és a pofonok nem túl jók a baktériumok 
ellen, használjunk inkább szappant. 

Nanocsipesszel fognak turkálni a sejtjeinkben 

STVORECZ ADRIÁN 2018.12.04.  origo.hu 

Elektromos impulzusokkal kinyerhetővé válhatnak a sejtek DNS-
ei, fehérjéi és szervecskéi anélkül, hogy maguk a sejtek 
megsemmisülnének – világított rá egy új kutatás. 

Hála a rohamléptékkel fejlődő technikáknak, folyamatosan egyre 
több és több mindent tudunk meg a sejtek működéséről. Számos 
kérdés ugyanakkor egyelőre még megválaszolatlan maradt. 
Példának okáért az egyes sejttípusokon – izomsejteken, 
agysejteken, zsírsejteken - belül is akadhatnak jelentős 
különbségek;hiába tűnnek kívülről egységesnek, molekuláris 
szinten komoly eltérések tapasztalhatók közöttük. 

Márpedig ennek a mélyben szunnyadó diverzitásnak a 
katalogizálása elengedhetetlen, ha a sejtek legalapvetőbb 
működésének titkát meg akarjuk fejteni – a megfelelő tudás 
birtokában jobb modelleket alkothatnak a tudósok a betegségek 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FBiofilm
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F01%2F02%2Fbakteriumokkal_allitjak_meg_a_sivatagot%2F
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lefolyásáról, valamint specifikus, egyénekre szabott terápiákat 
dolgozhatnak ki. 

 

Az emberi idegsejt illusztrációja FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/PIXOLOGICSTUDIO/ 

Belenyúlni úgy a sejtekbe, hogy közben nem romboljuk szét őket 

A különbségeket vizsgáló eddigi metódusok nem voltak épp a 
leghatékonyabbak.Ez arra vezethető vissza, hogy a kutatók nem 
tudtak olyan módon a sejtek belsejébe nyúlni, hogy azokat meg 
ne sértsék és tartalmukat össze ne keverjék.A sejttartalom 
természetes térbeli elrendeződésének megszűnése mellett a 
sejtekben idővel végbemenő molekuláris változások is 
követhetetlenné váltak. 

Az Imperial College London munkatársai, Joshua Edel és dr. Alex 
Ivanov ezért egy újfajta technikát dolgozott ki, amely megkíméli a 
sejtek belsejét a nem kívánt roncsoló hatásoktól – úgy nyerik ki az 

élő sejtekből a tanulmányozni kívánt molekulákat, hogy közben 
nem pusztítják el azokat, vagy nem sértik meg tartalmukat. 

Tulajdonképpen egyfajta csipeszt hoztunk létre, amivel élő sejtből 
valós időben, minimális mennyiségben kihalászhatjuk a szükséges 
molekulákat, anélkül, hogy elpusztítanánk magát a sejtet"– írta 
közleményében Edel. Hozzátette: már gyakorlatban is 
demonstrálták, hogy bizonyos sejtalkotók – például az 
energiatermelő mitokondriumok, a gének aktivitását kontrolláló 
transzkripciós faktorok, sőt még a sejtmag DNS-e is – 
problémamentesen és biztonságosan kiszedhetők a nekik 
otthonul szolgáló környezetből. 

 

A mitokondrium szerkezete FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/ 
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A friss megközelítés mankót jelenthet a tudósoknak abban, hogy 
megteremthessék az egyetemes „emberi sejtatlaszt",ami 
betekintést nyújt az ép, egészséges sejtek működésébe és 
egyúttal megmutatja azt is, milyen betegséghez vezető hibák 
következhetnek be legalapvetőbb alkotórészünkben. 

Elektromos mező adja a nanocsipesz lelkét 

Semmiképpen sem hagyományos értelemben vett csipeszt 
képzeljünk el, hanem elképesztően hegyes üvegrudacskákat. A 
rudak végén szénalapú elektródák helyezkednek el, a kísérletben 
ehhez grafitot használtak. A két üvegrúd hegyének átmérője 
egyenként az 50 nanométert (a nanométer a milliméter 
egymilliomod része) sem éri el, az elektródák közötti hézag pedig 
mindössze 10-20 nanométert tesz ki. 

A nanocsipesz működése az 
úgynevezett dielektroforézisjelenségen alapul.Az előbb említett 
kis résben váltakozó árammal hozzák létre azt a lokalizált, kívánt 
erősségűre kalibrált elektromos mezőt, ami aztán csapdába ejti, 
majd kivonja a tanulmányozni kívánt objektumokat, vagy 
részecskéket a sejtből. 

 

A nanocsipesz működésének illusztrációja FORRÁS: 
IMPERIAL COLLEGE LONDON 

Sci-fibe illő sejtoperáció 

A friss és ropogós technika ma még lehetetlennek gondolt 
kísérletek hosszú sorát teheti kivitelezhetővé. Például az 
idegsejteknek a többi sejttől eltérően jóval több energiára van 
szüksége ahhoz, hogy megfelelően működjenek, ennélfogva 
számos mitokondrium segíti tüzelésüket. E szervecskék 
eltávolításával vagy éppen hozzáadásával a neuronok 
funkcionálását is variálhatjuk, behatóbban megismerve az egyes 
neurodegeneratív kórképek megjelenésének hátterét. 

A nanocsipeszről bővebben a Nature Nanotechnology című 
tudományos folyóiratban olvashat. 

http://www.kislexikon.hu/dielektroforezis.html
https://www.nature.com/articles/s41565-018-0315-8
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A teszt, ami percek alatt megmondja, ki rákos 

STVORECZ ADRIÁN 2018.12.04.  origo.hu 

Gyors és egyszerű teszt hozhatja el a rákdiagnosztika 
forradalmát. A technika egyszerű vérmintából vagy 
szövetbiopsziából mindössze 10 perc leforgása alatt mutatja ki, 
vannak-e rákos sejtek szervezetünkben vagy sem. A módszerről 
az azt kidolgozó kutatócsoport egyik tagját kérdeztük. 

Csapatunk valamennyi tagja rendkívül eltökélten harcolt azért, 
hogy javítsunk a daganatos betegségekben szenvedők túlélési 
esélyein– nyilatkozta az Origónak Matt Trau professzor, a 
Queensland-i Egyetem munkatársa, aki részt vett az eljárás 
kifejlesztésében. 

A rák a legkomplikáltabb, legváltozatosabb betegségek közé 
tartozik, kimutatása tehát nem egyszerű feladat. Bonyolultsága 
abban rejlik, hogy mostanáig nem igen tudtak olyan egyszerű 
jellegzetességet találni, ami alapvetően megkülönbözteti a 
daganatsejtet az egészségestől.Létezik ugyanakkor egy extrém 
kicsi, alig nanoméretű szerkezetkülönbség a sejtek DNS-ei között, 
amik leleplezik a szervezetben rejtőzködő rettegett kórt. 

A szokatlan DNS-struktúra az eddigi eredmények alapján 
valamennyi ráktípusra jellemző lehet. A kutatók mell-, prosztata, 
vastagbélrákos, valamint limfómás pácienseket is vizsgáltak, 
mindegyiküknél kimutatták a keresett speciális molekuláris 
mintázatot. 

 

Egy ráksejt számítógépes illusztrációja FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/KATERYNA KON/ 

A metilcsoportok rendellenes tömörülése elárulja a ráksejteket 

A módszer kulcsát a DNS által hordozott génekhez kapcsolódó 
apró molekulák, a metilcsoportok,egészen pontosan azok 
metilációs szintje és mintázata jelenti.A metilcsoportok (-CH3) 
szabályozzák a sejtek génjeinek ki- és bekapcsolódását, 
valamint kontrollálják a génkifejeződés (génexpresszió) mértékét.. 

Egészséges embereknél a metilcsoportok a sejtek genomjában 
egyenletesen oszlanak el. A ráksejteknél azonban más a helyzet, 
ott ezek az esszenciális molekulák specifikus helyeken 
csoportosulnak, hatalmas klaszterekké állva össze. E tömörülés 
szerencsére egyszerű eszközökkel észlelhető. 
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A DNS bizonyos helyeihez kapcsolódó metilcsoportok megléte 
vagy hiánya befolyásolhatja a génkifejeződést FORRÁS: NSP / 
SCIENCE PHOTO LIBRARY 

Egyszerű módszer, melynek eredményét még a mobilra is fel 
lehet tölteni 

Miután a ráksejtek elpusztultak, örökítőanyaguk a vérplazmába 
kerül, amiket aztán ki lehetett „halászni” a mintákból. A 
szakértőknek sikerült megfigyelnie, hogy a hatalmas metilcsoport-
halmazokat egy különleges oldatba helyezve a DNS-töredékek 
egyedi, háromdimenziós nanoszerkezetekbe rendeződtek. Ezeket 

szilárd felülethez, jelen esetben aranyhoz kötötték és azt találták, 
hogy - mivel a normál szerkezetű DNS-hez viszonyítva jóval 
erősebben kötődtek - a nemesfém szemcséinek színe azonnal 
megváltozott, jelezve, hogy a tumor DNS-ére jellemző molekulák 
jelen vannak a szervezetben. 

Ez az egész egy nagyon egyszerű folyamat, és a legjobb, hogy 
szabad szemmel, vagy szimplább, akár hordozható felszereléssel 
is detektálni lehet, ráadásul az eredmények hétköznapi 
mobiltelefonokra is feltölthetők– ecsetelte a technika 
nagyszerűségét Trau. 

A metódust több mint száz vér- és szövetmintán tesztelték, 
közülük 72 rosszindulatú daganattal küzdő rákbeteg, 31 pedig 
egészséges emberből származott. Egészen lenyűgöző, 90 
százalékos pontossággal sikerült meghatározni, kiben találhatóak 
meg daganatsejtek. 

Mindez költséghatékony, hiszen jóval olcsóbb, mintha az egész 
genetikai állományt szekvenálnánk– mondta Trau. 

 

Illusztráció FORRÁS: BSIP/ASTIER / BSIP/ASTIER 
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A rákdiagnosztika szent grálja vagy csak az első lépés? 

Természetesen jelen pillanatban még nem lehet egyértelműen 
kijelenteni, hogy megtalálták-e a rákdiagnosztika szent grálját, az 
azonban bizonyossá vált, hogy a tumoros megbetegedéseknek 
létezik egy univerzális jellemzője, ami szerényebb eszközökkel 
ugyancsak kimutatható. 

A legnagyobb probléma jelenleg az, hogy bár a ráksejtek 
észrevehetővé váltak, az orvosok nem képesek még megállapítani 
belőlük, a beteg milyen ráktípustól szenved, és éppen milyen 
stádiumban van. 

„Mindehhez további markerek (jelzőmolekulák – a szerk.) 
kimutatására vagy kiegészítő tesztekre lenne szükség – ez viszont 
nem témája a jelenlegi tanulmányunknak” – fejtette ki Trau. 

Az új rákdiagnosztikai módszer még nem elérhető a szélesebb 
közönség számára; először szigorú klinikai próbákon kell átmennie, 
hivatalosan csak ezt követően kezdődhet meg az engedélyeztetési 
procedúra. 

A publikáció a Nature Communications című nagy presztízsű 
tudományos folyóirat legfrissebb számában jelent meg. 

Kettős csapást mér a daganatra az új rákölő vírus 

ORIGO 2018.11.24.  

A mesterségesen szerkesztett tumorgyilkos adenovírusok most 
már nem csak a daganatsejteket, hanem az őket védő és 
támogató kötőszöveti sejteket is célba veszik. 

Akaratlanul válnak cinkostárssá a tumorsejtek megvédésében 

A daganatok sosem csupán daganatsejtekből állnak: minden 
tumornak vannak például erei, amelyek táplálják, és ahogy a 
valódi szervek, úgy a daganatok is kötőszövetes váz köré épülnek 
fel. 

 

Daganatsejtet (fehér) támadó sejtölő T-sejtek (vörös) egy hamis 
színes elektronmikroszkópos felvételen 
 FORRÁS: FLICKR/NIH IMAGE GALLERY/RITA ELENA 
SERDA, DUNCAN COMPREHENSIVE CANCER CENTER AT BAYLOR 
COLLEGE OF MEDICINE, NATIONAL CANCER INSTITUTE, NATIONAL 
INSTITUTES OF HEALTH 

Bár a rák kötőszöveti állományát többé-kevésbé ép, legalábbis 
nem daganatosan elfajult sejtek alkotják, e jóindulatú kötőszöveti 
sejtek – hivatalos nevükön: fibroblasztok – 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-07214-w
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mégis akaratlanul cinkostársakká válnak a daganat 
növekedésében:a rákos sejtek által kibocsátott jelmolekulák 
hatására működésük úgy módosul, hogy megvédik a tumort a 
gyógyszerek és az immunrendszer támadásaitól. 

 

Ráksejt és T-sejt illusztrációja FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/ROGER HARRIS/ 

Oxfordi tudósoknak most első alkalommal sikerült olyan vírust 
szerkeszteniük, amely nemcsak a ráksejteket pusztítja el, hanem 
egy beléjuttatott fehérje segítségével a daganatot oltalmazó 
fibroblasztokat is kiszolgáltatja az immunrendszer 
ítéletvégrehajtóinak, az ölő T-sejteknek. 

 

Különböző tumortípusok összehasonlító táblázata
 FORRÁS: NATURE 

A brit Medical Research Council és a Cancer Research UK által 
támogatott kutatás vezetői abban bíznak, hogy ha a hátralévő 
biztonságossági vizsgálatok is kedvező eredménnyel zárulnak, az 
eddig csak emberi daganatmintákban és egereken tesztelt „kétélű” 
vírus akár már a jövő évben emberi klinikai vizsgálatba kerülhet. 

Pozitív genetikai utasításokat kódolnak a vírusokba 

Jelenleg valamennyi olyan terápiás próbálkozás, amely a daganat 
által „átprogramozott” fibroblasztok elpusztítására irányul, 
egyben a szervezet összes egészséges fibroblasztját is támadja, s 
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ez egyebek mellett a csontvelő és a bőr károsításán keresztül 
súlyos toxikus mellékhatásokkal jár. 

 

A vírusok nem csupán súlyos fenyegetést jelenthetnek, hanem 
védekező eszközként is bevethetők ( a kép illusztráció)
 FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA 
KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO 
LIBRA 

A Cancer Research folyóiratban közölt mostani tanulmány 
főszereplője az enadenotucirev névre keresztelt, mesterségesen 
módosított vírus, amelyek egyes karcinómák kezelésére már 
klinikai kipróbálás alatt áll. 

A karcinómák, más néven hám-eredetű daganatok a rák 
leggyakoribb formái, és a bőrből vagy a belső szerveket bélelő 
hámszövetekből indulnak ki. Ilyen belső hámok találhatók 
egyebek mellett a hasnyálmirigyben, a vastagbélben, a tüdőben, 
az emlőben, a petefészekben vagy a prosztatában. 

 

Ráksejtek illusztrációja FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/ROGER HARRIS/ 

Az enadenotucirevet úgy szerkesztették, hogy csak a rákos 
sejteket fertőzi meg, közben az ép sejteket megkíméli. 

Ezen felül a vírusokba olyan genetikai utasítást csomagoltak, 
amely az általuk megfertőzött daganatsejteket egy speciális 
fehérje, az ún. bispecifikus T-sejt-aktiváló termelésére kényszeríti. 

 

Ráksejtet támadó T-sejtek illusztrációja FORRÁS: 
SCIENCE PHOTO LIBRARY/SCIENCE ARTWORK/ 
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Ezt a fehérjét arra tervezték, hogy két különböző sejttípust 
összekössön. 

Ebben az esetben a fehérje egyik fogó vége a fibroblasztokhoz, a 
másik a T-sejtekhez tapad. A szoros kapcsolódás beindítja a T-
sejtek ölő programját, ami a helyzetből adódóan a fibroblasztok 
ellen irányul. 

Mostanáig nem volt kettős élű eszköz a tumor elleni harchoz 

„Oly módon használjuk ki a vírus masinériáját, hogy a T-sejt-
aktiváló fehérje csak a megfertőzött daganatsejtekben 
termelődjék, sehol másutt a szervezetben – magyarázza Dr. 
Joshua Freedman, az Oxfordi Egyetem Onkológia Tanszékének 
munkatársa, a cikk szerzője. 

A T-sejt-aktiváló olyan erőteljes ingert jelent, amely mozgósítani 
képes a daganatban tartózkodó, de a tumorsejtek által gátolt 
immunsejteket, s ezek így megtámadják a fibroblasztokat. 

 

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

A kutatást irányító Dr. Kerry Fisher, aki szintén az oxfordi 
Onkológiai Tanszéken dolgozik, hozzátette: „Még ha a 
daganatsejtek legtöbbjét elpusztítjuk is egy karcinómában, a 
fibroblasztok akkor is védik a megmaradtakat, és segítenek nekik 
helyrejönni és újra szaporodni. Mostanáig semmilyen mód nem 
volt arra, hogy a rákos sejteket és az őket támogató 
fibroblasztokat egyszerre pusztítsuk anélkül, hogy a szervezet 
többi részének kárt okoznánk.” 

 

Ráksejt FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/SCIENCE ARTWORK/ 

„Ez az új technika, amely a ráksejtek támadásával egyidejűleg a 
fibroblasztokat is célba veszi, fontos lépés lehet a karcinómákban 
tapasztalható immunválasz-elnyomás feloldása felé, és 
beindíthatja a normális immunfolyamatokat” – folytatta Fisher. 
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Minden tumornak vannak például erei, amelyek táplálják, és 
ahogy a valódi szervek, úgy a daganatok is kötőszövetes váz köré 
épülnek fel. FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/ALFRED 
PASIEKA/ 

– Mivel a kiinduláskét használt vírusok már emberi kipróbálás alatt 
állnak, abban reménykedünk, hogy a mi módosított vírusaink akár 
már jövőre klinikai vizsgálatba kerülhetnek, ahol kiderülne, 
biztonságosan és hatékonyan használhatók-e a daganatos 
betegek gyógyítására.” 

Forradalmi eszközzé válhat az új daganatgyógyászati 
megközelítés 

A kutatók sikeresen tesztelték a terápiát friss emberi 
daganatmintákon, amelyek a kísérlethez beleegyezésüket adó 
daganatos betegektől származtak. 

A minták egy része prosztata-daganatokból került eltávolításra, 
így szerkezetében tükrözi a daganatok valódi szöveti 
komplexitását. 

 

Prosztataráksejtek számítógépes grafikán FORRÁS: 
SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/ 

Kontrollként egészséges emberi csontvelőn is kipróbálták a vírust, 
és megnyugtató módon nem tapasztaltak sejtpusztulást vagy 
nemkívánatos T-sejt-aktivációt. Dr. Nathan Richardson, a Medical 
Research Council molekuláris és sejtes medicínáért felelős 
vezetője így nyilatkozott: 
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Ráksejtek tenyészetben FORRÁS: UNIVERSITY OF TORONTO 

„Az immunterápia egy most feltörekvő, izgalmas 
daganatgyógyászati megközelítés. Ezen belül ez az újszerű vírus-
alapú tumorcélzás, amely egyszerre támadja a rákot és a 
ráksejteket körülvevő, nekik védelmet nyújtó szövetet, javíthat 
azoknak a betegeknek a gyógyulási esélyein, akik a ma használatos 
kezelésekre nem reagálnak.” 

Kulcsfontosságú az immunreakciók pontos feltérképezése 

Kulcsfontosságú lesz a klinikai kísérletekben annak bizonyítása, 
hogy a beteg immunrendszerének stimulálása nem jár 
szándékolatlan következményekkel. 

 

Rákos mellszövet-sejt a NASA bioreaktorában történt 49 napos 
növesztés után FORRÁS: NASA 

Hasonlóan vélekedett Dr. Michelle Lockley, a Cancer Research UK 
immunterápia-szakértője: 

„Egyre több munka foglalkozik azzal, miként lehet a test saját 
immunrendszerének erejét a rák ellen fordítani. Ez az emberi 
daganatmintákon végzett munka mindenképpen biztató, de a 
gyakorlatba való átültetése során várhatók még bonyodalmak. 

 

FORRÁS: NASA 

- Az immunterápiában az egyik legnehezebb dolog annak 
megjóslása, hogy egy kísérleti eljárás mennyire működik majd 
megfelelően a betegek tényleges immunrendszerével, és milyen 
lehetséges mellékhatások merülhetnek fel. A következő állomás 
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tehát a klinikai vizsgálat, ami megmutatja az eljárás 
biztonságosságát és hatékonyságát a valódi rákbetegekben.” 

Óriásvírusokat találtak tudósok a talajban 

ORIGO 2018.11.30.  

A vírusok a legkisebb önmásoló biológiai gépezetek, de a törpék 
között is akadnak óriások. A „szokásos" vírusoknál több 
százszorta nagyobb óriásvírusokat eddig ritkaságnak tartották, 
de a jelek szerint közönségesebbek, mint gondoltuk. 

A vírusokat a tudomány úgy szokta jellemezni, mint a legkisebb – 
nemcsak az emberi sejteknél, de a tipikus baktériumsejteknél is 
jóval parányibb – fertőző ágenseket. Képzelhetjük hát Jeff 
Blanchard biológus és doktorandusz hallgatója, Lauren Alteio 
meglepődését, amikor a petershami (Massachusetts, USA) 
Harvard-erdő talajmintáiban egyszerre 16 különböző óriásvírusra 
akadtak, amelyek méretben körülbelül úgy viszonylanak a 
szokásos vírusokhoz, mint egy hőlégballon a vidámparki lufihoz. 

16 új óriásvírus akadt horogra 

Egyáltalán nem óriásvírusokat kerestünk– meséli Blanchard, a 
Massachusetts-i Egyetem munkatársa, aki az USA Energiaügyi 
Minisztériumának genomkutató intézetével (U. S. Department of 
Energy Joint Genome Institute, DOE JGI) együttműködésben 
dolgozik. – Azért indultunk, hogy közvetlenül a természetből 
baktériumokat izoláljunk, mert a mikrobiális közösségek 
talajfelmelegedésre bekövetkező változásait szeretnénk 
megérteni." Ehhez a munkához a kutatók a talajból származó 

mikrobiális sejteket enyhe detergens-hatású oldatban vették fel, 
és egy nem mérgező DNS-kötő fluoreszcens festék hozzáadása 
után egy fluoreszcencia-aktiválta sejtleválogatóban 
(fluorescence-activated cell sorter, vagy FACS-berendezés) 
válogatták szét az egyedi sejteket. S mivel az óriásvírusok a többi 
vírushoz képest több százszoros méretűek és hatalmas genetikai 
állománnyal bírnak, ezzel a módszerrel vizsgálva a 
baktériumsejtek mellett ők is fennakadtak a rostán. 

A JGI Walnut Creek-i (Kalifornia) intézetében dolgozó Tanja 
Woyke javaslatára a leválogatott sejteket – s köztük a vírusokat – 
egy új stratégiával, egyfajta mini-metagenomikai módszerrel 
azonosították: nem egyenként elemezték őket, hanem kis 
csoportokba fogták őket össze, mielőtt megszekvenálták és 
számítógéppel összeillesztették a genomjaikat.Ennek 
eredményeként több mint 2000 egyedi sejt, illetve vírusrészecske 
DNS-szekvenciáját tudták rövid idő alatt és költséghatékonyan 
meghatározni.A teljes mintában összesen 16 új óriásvírust 
fedeztek fel, ami – Blanchard szavaival élve – „csodás meglepetés 
és roppant izgalmas új tudományos eredmény" volt. 
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Illusztráció egy óriásvírusról FORRÁS: ELLA MARU STUDIO/JOINT 
GENOME INSTITUTE 

Kincsesláda az erdő mélyén 

A Nature Communications folyóiratban megjelent cikk 
társszerzője és a JGI bioinformatikusa, Frederik Schulz segített 
Alteiónak a mini-metagenomikai adatok értelmezésében, az új 
baktérium- és ősbaktérium-fajok, valamint a vírusok 
azonosításában. „Különösen azért volt meglepő, hogy ezeket az 
óriásvírus-genomokat egy talajmintában találtuk meg, mert a 
korábban leírt óriásvírusok többségét vízi élőhelyeken fedezték fel 
– mondta el Schulz. – Ez az egy mintavételi helyről származó 
metagenomikai adathalmaz egymagában jóval több óriásvírus-
genomot tartalmaz, mint bármelyik másik, amit eddig láttam." 

A kutatásaink általában a talaj felmelegedésének hatásaira 
irányulnak, de most, hogy ezzel a mini-metagenomikai 
megközelítéssel a virális és bakteriális biodiverzitás valóságos 

kincsesládája nyílt meg előttünk, benne olyan fajcsoportokkal, 
amiket rendszerint nem a talajhoz kapcsolunk, nyilván egy sor 
titoknak fogunk a nyomába eredni"– tette hozzá Blanchard. 

A most felfedezett 16 új faj több mint 20 százalékkal szélesíti az 
óriásvírusok eddig ismert törzsfáját, mivel az egyes fajok a 
leszármazási fa egymástól távoli ágain ülnek. „Ebben a 
tanulmányban 16 különböző óriásvírus-genomot tártunk fel, de 
még mindig csak a felszínt kapargatjuk. Ha ugyanerről a 
mintavételi helyről több mintát hozunk el, ez a szám könnyen 
megkétszereződhetett, vagy akár három-négyszeresére 
emelkedhetett volna" – állítja Schulz. A szerzők kiemelik: ez az 
eredmény jól illusztrálja, hogy az új módszerek használata 
kulcsfontosságú felfedezésekhez nyithatja meg az utat. 

Az óriásvírusok felfedezése a Massachusetts-i Egyetem amhursti 
kampuszától mintegy 45 kilométerre északkeletre, az egyetem 
kutatóerdejében történt, ahol hosszú évek óta zajlanak a 
talajmelegedést vizsgáló kísérletek. Kijelölt területeken az erdő 
talajfelszíne alatt 10 centiméteres mélységben fűtőszálak futnak – 
ahhoz hasonlóak, amilyenekkel a sportpályák lefagyását 
megakadályozzák –, s e fűtőszálak a környezetnél 5 fokkal 
melegebbre állítják be a talaj hőmérsékletét.Ezzel a tudósok 
tulajdonképpen egy nyíltszíni laboratóriumot hoztak létre, ahol a 
klímaváltozás várható hatásai mesterségesen modellezhetők. 



Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 12. szám 

  

 

 

31. oldal 

 

A kutatócsoport munka közben FORRÁS: HARVARD 
FOREST/ANDREW MCDEVITT 

Egy marék föld elég volt a csodához 

Az óriásvírusok kutatása rendszerint úgy zajlik, hogy 
laboratóriumban a vírusok fertőzésére fogékony egysejtűeket – 
például amőbákat – tenyésztenek, ami elég munkaigényes 
művelet. „Meglehetősen nehéz ezekkel az egysejtű-
tenyészetekkel dolgozni, ráadásul csak azokat a vírusokat tudjuk 
így fenntartani, amelyek az adott gazdaszervezetben szaporodnak 
– jegyzi meg Blanchard. – Millióféle lehetséges gazdaszervezet van, 
úgyhogy ezt a fajta megközelítést lehetetlenség volna 
mindegyikükkel végigpróbálgatni. Ezzel szemben ha közvetlenül a 
természetből izoláljuk a vírusokat, és mini-metagenomikával 
azonosítjuk őket, sokkal alacsonyabb költség mellett jutunk 
genomikai adatokhoz." 

„Tanja híres arról, hogy laboratóriumban nehezen tenyészthető 
organizmusok genomjait környezeti mintákból szekvenálja, és 
neki volt az a megérzése, hogy ha ezt a módszert követjük, az élet 
egészen új ágait fogjuk felderíteni – mondta el a kutató. – S bár 
ezzel az eljárással nem tudtuk meg, hogyan is néznek ki az 
óriásvírusaink, a jövőben bárki megismételheti a kísérletünket úgy, 
hogy a leválogatás után mikroszkópi képeket készít a 
vírusrészecskékről." 

A mikrobiológus kiemelte:nem egyszerűen az történt, hogy 
felfedeztek egy sor új óriásvírust, hanem hogy mindehhez csupán 
egy maréknyi talajra volt szükségük.Blanchard egyelőre nemigen 
látja a végét ennek a projektnek: „Csodás lenne őket egyenként 
végigjellemezgetni – gyönyörű, rengeteg ügyességet és 
hozzáértést igénylő munka volna. Csakhogy hosszú évekig 
eltartana. Nekünk még tizenhatot egyszerre felfedezni is kicsit túl 
sok egyszerre, mert ahány, annyi féle. És akkor most képzeljük el, 
mennyi talaj van a világon, és hogy egyetlen grammnyi talajban 10 
ezer különféle baktériumfaj is élhet. Vajon hány új óriásvírusra 
számíthatunk még?" 

A kutatók olyan neveket kerestek a frissen felfedezett 
vírusfajoknak, amelyek valamiképpen tükrözik azok erdei 
eredetét: Dasovirus a görögül erdőt jelentő dasos¬-ból, 
Solumvirus a latinul talajt jelentő solum-ból – sőt, a Harvard-erdő 
tiszteletére a Harvovirus nevet is javasolják az egyik új faj számára. 
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A Google durván oldalba rúgta az egészségügyi 
weboldalakat 

 

HANULA ZSOLT 2018.11.14. index.hu 

A Google keresője mögött működő program alighanem a világ 
egyik legbonyolultabb és legértékesebb algoritmusa; 
programozók egész légiója dolgozik rajta, hogy minden keresésre 
a lehető legrelevánsabb találati listát adja, a lehető leggyorsabban. 
Az algoritmust folyamatosan frissítik, finomítják, az 
átlagfelhasználó sokszor észre sem veszi a változtatásokat. Idén 
októberben egy nagyobb frissítésnél nem ez történt. 

Ez a grafikon a két legnagyobb magyar egészségügyi weboldal, a 
Házipatika és a Webbeteg hivatalos, auditált látogatottságát 
mutatja: 

 

(Forrás: DKT-Gemius közönségmérés) 

Jól látszik, hogy október elején valami eltört: a nyáron 200-250 
ezer napi olvasó között mozgó Házipatika tartósan bezuhant 200 
ezer alá, és olykor a 150 ezret is alig ugorja meg; a Webbeteg a 
100-150 ezer közti sávból esett bőven 100 ezer alá, néhanapján az 
50 ezres szintet is megközelítve. Hasonló jelenségről számolnak be 
orvosi rendelők, patikák, orvosi blogok, egészségportálok, 
magánorvosok, és úgy általában véve mindenféle egészségügyi 
témával foglalkozó weboldal fenntartói. 

KIVÉVE AZ ÁLHÍREKKEL OPERÁLÓ ALTERNATÍVMEDICINA-
OLDALAKAT, KURUZSLÓKAT, SZÜRKEZÓNÁS 
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ-WEBSHOPOKAT ÉS HASONLÓKAT. 

„A Google-frissítés következtében jelentősen változott a találati 
listák sorrendje. Saját kutatásaink szerint a korábban hitelesnek 
minősített weboldalak – tehát azok, amelyek mögött orvosi háttér, 
valódi szakmai tudás, átláthatóság áll – hátrább sorolódtak, és 
előtérbe sokszor kétes háttérrel rendelkező oldalak kerültek” 
– erősítette meg információinkat a Hiteles Egészség-
kommunikációért Egyesület, ami nyílt levelet is írt az ügyben a 
Google-nek. 

https://e-kommando.hu/2018/11/03/nyilt-level-a-hiteles-egeszsegugyi-tartalmakert-vedd-magad-az-arto-tartalmaktol/
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Minden érintett egyöntetűen állítja, a Google-keresésekből 
érkező forgalma zuhant hatalmasat. Van, aki azt mondja, a bevétel 
oldalán inkább csak kellemetlen a hatás, de nem tragikus, mások 
milliós nagyságrendű bevételcsökkenésről beszélnek, de a 
legjellemzőbb az, hogy igazából meg sem lehet becsülni a 
közvetett hatások nagyságát – az viszont biztos, hogy az átlag 
internetező rosszul járt, hiszen sokkal kevésbé megbízható 
információkat kap az online kereséseire egészségügyi témákban. 
Nem mintha olyan jó lett volna eddig a helyzet ilyen téren. 

A dolog ott kezd igazán érdekessé válni, hogy a jelenség csak 
magyar nyelvterületen érezhető – pontosabban fogalmazzunk 
úgy, hogy a web legnagyobb részét kitevő angol nyelvű oldalak 
között nem. Ott még augusztusban állt a bál egy Google-
frissítésnél (ami keresőoptimalizáló körökben meg is kapta a 
Medic Update becenevet), de ellenkező előjellel. A változtatások 
az úgynevezett YMYL-univerzumot célozták (Your Money, Your 
Life – egészségügyi vagy pénzügyi információkkal vagy 
termékekkel foglalkozó weboldalak), és több-kevesebb sikerrel a 
hiteles információkat terítő oldalakat sorolták előre, az elsősorban 
értékesítéssel foglalkozókat meg hátra. Az októberi frissítés, 
aminek az időpontja gyanúsan egybeesik a grafikonon is látható 
bezuhanással, a Birthday update kódnevet kapta, és a nemzetközi 
SEO-fórumok tanúsága szerint nem vert különösebb hullámokat, 
csak apróbb változtatásokat, optimalizálásokat tartalmazott. 
Kivéve nálunk. 

A Google nem segít sokat, hogy megértsük, mi is történt; 
kérdéseinkre a cég ennyit válaszolt: 

Bár megértjük, hogy a kereső változtatásai kérdéseket vethetnek 
fel, vagy kellemetlenséget okozhatnak webmestereknek, nem 
kommentáljuk az algoritmus hatását specifikus weboldalakra. 
Évente több száz változtatást teszünk az algoritmuson, és több 
ezerrel kísérletezünk. Lehetetlen lenne külön tárgyalnunk minden 
egyes frissítés hatását a web több mint egytrillió oldalára. 

Mondjuk még ezzel is jobban jártunk, mint a Webbeteg és a 
Házipatika, amik közösen keresték meg a Google-t még október 
közepén, de azóta sem kaptak semmilyen reakciót. 

Apokalipszis most 

De ha a hiteles tartalmak hátrébb szorultak a találati listákon, 
miket dob fel a kereső helyettük? A „hpv oltás” keresésre például 
egy oltásellenes oldal cikkét dobja ki az első helyen a Google. A 
„reflux” egy papajakivonatot árusító webshopot. 
A „viagra” illegális gyógyszer-kereskedelemmel foglalkozó 
oldalakat. A „hüvelygomba” a Blikk, az Nlcafé, a Femina 
cikkeit. „Nincs gond ezekkel az oldalakkal, kifejezetten félrevezető 
információkat nem szoktak írni a női magazinok. Mégis 
elgondolkodtató, hogy egyetlen olyan cikk sem fért fel, amit egy 
nőgyógyász írt volna egy egészségportálra. Azért nem totális 
atomtámadás történt, vannak olyan keresőszavak, ahol továbbra 
is mi vagyunk elöl, vagy a Házipatika, esetleg a 
semmelweis.hu. Azaz lehet találni ellenpéldákat, de a tendencia 
mégis látványos. Nagyon nem mindegy, hogy a találatok 25-30 
vagy 60-70 százaléka minősíthető hiteles tartalomnak” – mondja 
Sztankó Péter, a Webbeteg ügyvezető igazgatója. 

https://index.hu/tudomany/2014/11/17/lassuk_ma_eppen_mi_gyogyitja_a_rakot/
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Mindezt úgy, hogy a Google hivatalos irányelvei szerint az 
egészségügyi tartalmaknál kiemelten fontos, hogy orvos, vagy 
valamilyen igazi szakember legyen a szerző vagy szaklektor, legyen 
hivatkozás, forráslink, és úgy egyáltalán: szakmailag megalapozott 
legyen a tartalom. 

Ezzel a mostani változtatás egyenesen szembe megy. Néha 
egészen abszurd módon. „Nálunk változatlan maradt vagy 
egyenesen megnőtt a forgalom, ha egy tartalomnál nincs szakértő 
szerző vagy forrásmegjelölés (pl. látogatói tartalmak), vagy ha 
kifejezetten rövid, 2-3 mondatnyi információt tartalmaz az oldal 
(pl. kalkulátorok). Ezzel szemben garantált volt a visszaesés, ha a 
tartalom egyedi, egészségügyi végzettségű személy jegyzi és az 
átlagosnál hosszabb terjedelmű, alaposabb, összetettebb 
felépítésű” – festi le a helyzet abszurditását Sztankó Péter. 
Elmesélte azt is, hogy a Webbetegen-csoporton belül októberben 
egyik napról a másikra több mint 50 százalékkal megnőtt a 

kamaszpanasz.hu aloldal keresőforgalma. Itt orvosi lektorálás 
után és szakértői felügyelet mellett, de mégis csak tizenéves 
szerkesztőktől, tizenéveseknek szóló feldolgozásban olvashatóak 
életmódtanácsok. „Örültünk ennek a változásnak, mégis azt kell 
mondjam, hogy valami nincs rendben, ha a találati listában egy 
szakorvos által írt cikk elé kerül egy olyan írás, amit ennek a 
másodfelhasználásával egy középiskolás diák fogalmazott meg.” 

Hasonlókról számolt be Lukács Katalin, a Centrál-csoport 
egészségportfóliójának vezetője is: „A Házipatikán belül 
rovatszinten is látunk eltéréseket. A visszaesést az egyedi, 
szerkesztett, magas minőségű, szakértő újságírók, orvosok, 
egészségügyi szakemberek által előállított anyagok esetén 
érzékeljük.” 

A dolog annál is érthetetlenebb, mert az egészségportálok a 
Google szempontjából elég értékes médiafelületek: kimondottan 
drága és jó átkattintási arányokat produkáló AdSense-reklámokat 
lehet (és szokás) ezeken megjeleníteni. Ha a keresőből érkező 
forgalmat lecsökkenti a cég, azzal tulajdonképpen a saját kezébe 
harap: a kevesebb látogató kevesebb reklámmegjelenéssel, 
kevesebb kattintással és végső soron kevesebb jutalékkal is jár. 
Ráadásul egy csomó esetben webshopok vagy konkrét termékek, 
gyártók oldalai emelkedtek a találati listák élére, amiknél a Google 
érdeke az lenne, hogy ne simán a keresőből találják meg azokat az 
emberek, hanem futtassanak hirdetéseket (a Google AdSense-
ben, nyilván), és azokon keresztül. 

Ami a nagyobb oldalaknak csak kellemetlenség, a kisebbeknek 
már súlyos gondokat okozhat. „A Google továbbra is az egyik 

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/insidesearch/howsearchworks/assets/searchqualityevaluatorguidelines.pdf
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legjelentősebb forgalmi forrásunk, de több lábon állunk, éves 
szinten nem számolunk nagyobb kieséssel, az oldal teljes 
forgalmát ez hosszú távon nem fogja érinteni. Mi a profi 
szakembergárdánkkal menedzselni tudjuk a változásokat, és a 
tartalmainkat más csatornákon keresztül eljuttatjuk az olvasókhoz, 
de a kisebb oldalak és egészségügyi szolgáltatók, például optikák, 
fogászatok, e-kereskedelmi vállalkozások nagy részének 
egyszerűen nem lesz erre lehetősége – mondja Lukács 
Katalin. – Az olvasók szempontjából viszont drámainak látom a 
változást. Eddig a kereső fejlesztése egyértelműen a hiteles, 
modern, minőségi tartalmaknak kedvezett, amihez hozzászoktak 
a felhasználók, kialakult egyfajta bizalom az internetes 
tartalmakkal szemben. Ezért ha most valaki rákattint az első 
találatra, joggal gondolhatja, hogy a legjobb minőségű tartalmat 
kattintotta le. Az illegális szereket áruló, vagy orvosilag 
megalapozatlan tanácsokat adó oldalak pedig sokszor egy laikus 
számára felismerhetetlenek. Ismerve a lakosság online 
egészségügyi tartalmakhoz való viszonyulását, az internet 
meghatározó szerepét a tájékozódásban, 

KOMOLYAN GONDOLOM, HOGY A FRISSÍTÉS AKÁR EMBERI 
ÉLETEKET IS VESZÉLYEZTETHET.” 

De mi a fene történhetett? 

Mivel a Google hallgatásba burkolózik, csak találgathatunk. Sima 
programhibánál valószínűleg többről van szó – ha csak valahol 
elgépelt volna egy programozó egy pontosvesszőt, azt egy hónap 
alatt csak javították volna, bármennyire is kicsi a cég 
szemszögéből az érintett magyar piac. A hazai SEO-s körökben 

szárnyra kapott összeesküvés-elméletet (a Google így próbálja a 
keresőhirdetések felé tolni a fizetőképes oldalakat) is elvethetjük, 
feleslegesen bonyolult és kockázatos manőver lenne, amin szinte 
biztos hogy többet bukna a cég, mint amennyit nyer – józan ésszel 
ilyesmibe senki nem menne bele. 

Valószínűbb, hogy valamilyen globális piacra tervezett változást 
kaptak meg a magyar nyelvű találati listák is, ami a speciális piac 
és nyelv miatt balul sült el – erre utal az is, hogy látványosan 
megszaporodtak az angol nyelvű oldalak is a magyar nyelvű 
keresésekre. Több szakértő említette tippként, hogy magyar 
nyelven sokkal kevesebb a minőségi tartalom, mint mondjuk 
angolon, így kevesebb felé mutatnak a linkek a cikkekben (SEO-ul 
ezt úgy mondják, nem eléggé diverzifikált a linkprofil), amit 
esetleg spamként értékel az új algoritmus, és bünteti. 

De ezek mind csak feltételezések. Ahogy Szabó György, a Centrál 
SEO-csapatának vezetője mondja: „Be kell látnunk, a frissítés 
titkos összetevőiről, mozgatórugóiról nincsenek ismereteink. Még 
a legnagyobb nemzetközi szaktekintélyek sem értenek egyet a 
kérdésben és a SEO-fórumokban is parázs vita kerekedett arról, 
vajon milyen szándék állhat a Google-frissítés hátterében.” 

A triviális tanulságot – nem szerencsés egy online bizniszt 
túlságosan is olyan külső tényezőre (tipikusan a Google-ből, vagy 
a Facebookról érkező forgalom) építeni, amire az égvilágon semmi 
hatása nincs az embernek – most tegyük félre, láttunk már 
erre véresebb példákat és facebookos algoritmus-csiszolásaiba 
belehalt oldalak hulláit. 

https://www.adweek.com/digital/facebook-killed-viral-star-upworthys-traffic-plummets-news-feed-tweaks/
https://digiday.com/media/viral-publishers-see-sharp-engagement-drops-facebook/
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Az igazi kérdés az, hogy egy mamutcégnek, ami csak online 
reklámokból évi százmilliárd dollárt tesz zsebre (Magyarország 
GDP-je kb. 140 milliárd), számít-e annyira egy ennyire apró, szinte 
jelentéktelen piac, hogy egyáltalán vegyék a fáradságot, hogy 
kijavítsanak egy ilyen hibát. Ami egy csomó piaci szereplőnek kicsit 
vagy nagyon kellemetlen, de azért túléli – csak hát közben az 
egyszeri internetezők járnak elég rosszul. Az, hogy nagyjából egy 
hónapon át nem történt az égvilágon semmi, elég aggasztó ebből 
a szempontból. 

Még a végén erőt kell venni magunkon, és átállni Bingre. 

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index) 

Nem fogja elhinni, honnan indulhat ki a 
Parkinson-kór 

ORIGO 2018.11.05.  

Egy amerikai kutatás arra jutott, hogy kapcsolat van a Parkinson-
kór megjelenése és a vakbél között. 

A tekintélyes számú, összesen 1,7 millió résztvevőt magába 
foglaló vizsgálat azt találta, hogy ha a vakbélhez csatlakozó 
féregnyúlványt eltávolították, 25 százalékkal csökkent a betegség 
kialakulásának esélye – írja a Science Alert tudományos portál. 

Nem ez volt az egyetlen felfedezés: azokra a 
fehérjefelhalmozódásokra is rábukkantak a szervben és az 
emésztőszervrendszer más részeiben, amik összefüggnek a kór 
megjelenésével. 

Már korábban is egyre több bizonyíték gyűlt össze azzal 
kapcsolatban, hogy a Parkinson-kór a bélrendszerből indul ki, és a 
bolygóidegen keresztülutazva feljut az agyba. E vélekedés alapján 
talán nem is számít meglepőnek, hogy a betegség egyik korai 
tünete a székrekedés. 

Kapcsolat a bélrendszer és az agyat támadó betegség között 

A szóban forgó, abnormálisan felhalmozódó fehérje az alfa-
synuclein nevet viseli. Mivel a protein akkor gyülemlik fel, ha 
méreganyagok vagy baktériumok immunválaszt váltanak ki a 
szervezetben és a vakbél féregnyúlványa egyfajta óvóhelyként 
szolgál a bélben lakó mikroorganizmusok számára, a kutatók 
szerint logikusnak tűnt itt keresni a betegség egyik forrását. 

Annak ellenére, hogy a köztudatban nagyrészt haszontalan 
képződményként van jelen, a vakbél nagy szerepet játszik az 
immunrendszer működésében azzal, hogy szabályozza a bélflóra 
összetételét, és ahogy az eredményeink mutatják, a Parkinson-kór 
megjelenését is befolyásolja"– nyilatkozta a The Guardian 
magazinnak a tanulmány első szerzője, Viviane Labrie, a michigani 
Van Andel Research Institute munkatársa. 

https://www.sciencealert.com/fresh-evidence-links-appendix-with-parkinsons-disease
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FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON 

A génhiba mellett valaminek még lennie kell 

A Parkinson-kór lefolyása eléggé lassú. Éveket vesz igénybe, míg a 
dopamintermelő agysejtek annyira degradálódnak, hogy a test el 
nem kezd ennek megfelelő szimptómákat produkálni; remegést, 
izommerevséget és különböző, automatikus jellegű mozgások 
elvesztését. 

Az agysejtek fokozatos leépülését az alfa-synuclein fehérjék 
rendellenes felhalmozódása váltja ki.A protein szerkezetét egy 
gén szabja meg, amelynek mutálódása hibás fehérjestruktúra 
létrejöttéhez vezet. 

Azonban az is egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy önmagában a 
gén mutációi még nem magyarázzák a fehérjék akkumulációját, 
így a bélrendszer-agy kapcsolat is egyre inkább gyanússá vált. El is 
kezdték hát vizsgálni. 

A Parkinson-kór lassú lefolyása ugyanakkor rendkívül megnehezíti 
a betegség mélyebb tanulmányozását. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/JOHAN SWANEPOEL  

Azért még ne műttessük meg magunkat 

A kutatócsoport évtizedekre visszamenőleg követte végig a 
betegregisztrációs adatokat, és megvizsgálta, miként alakult 
annak esélye, hogy a vakbélműtéten átesetteknél kialakult-e a 
Parkinson-kór. Az adatok azt mutatták, hogy az operációkon 
átesetteknél több mint 20 százalékkal kisebb eséllyel jelent meg 
az agyat érintő kór. Szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet 
arra, hogy ezzel a rejtély még nincs megoldva, számos további 
kérdés vár megválaszolásra, tehát nem lenne bölcs dolog egyből 
az orvoshoz rohanni, és kiműttetni a féregnyúlványunkat. 

Korábbi kutatásokból az is kiderült, hogy a falvakban élőknél 
kisebb eséllyel alakult ki Parkinson-kór, mint azoknál, akik 
nagyvárosokban laktak. Ennek hátterét sem sikerült még teljesen 



Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 12. szám 

  

 

 

38. oldal 

felderíteni, de valószínűleg a kemikáliáknak való kitettség volt 
kisebb a vidéken élőknél. 

Az új eredményeket ismertető publikáció a Science Translational 
Medicine szaklapban jelent meg. 

Rövid hírek, érdekességek 

Új labortechnológia segíthet az élővilág 
sokféleségének megmentésében 

ORIGO 2018.11.05.  

Termékenységi laboratóriumokban kikísérletezett úttörő 
technológiával megőrzött növények jelenthetik a biztosítékot a 
természetben veszélyeztetett növényfajok fennmaradásában. 

A kutatást ismertető BBC emlékeztet, hogy világszerte példátlan 
mértékben halnak ki növényfajok: minden ötödik vadon élő 
növényt veszélyezteti a kipusztulás. 

John Dickie, a nyugat-sussexi Wakehurstben működő Kew's 
Millennium Magbank tudósa szerint az új módszer biztosítékot 
nyújthat a vadon élő növények megőrzésére. A magbank bomba-, 
áradás- és sugárzásbiztos tárolást nyújt a növényfajoknak. Egy 
kitűzött cél szerint 2020-ig a veszélyeztetett növényfajok 75 
százalékát akarják elhelyezni a bankban, ám az előrejelzések 
szerint ez valószínűleg nem teljesül, mivel sok magot nem lehet a 
megszokott módon tárolni. 

A Nature Plant folyóiratban közölt tanulmány szerint a 
növényfajok 36 százaléka esik ebbe a kategóriába, ebből 33 

százalékot tesznek ki a fák és 10 százalékot a 
gyógynövények."Nem minden növény szárított magja tárolható 
fagyasztóban, a többi növényhez hasonlóan. Például a tölgyeknek 
és a gesztenyének olyan érzékeny magja van, hogy ha ezt 
kiszárítjuk, el is pusztul a növény - mutatott rá Daniel Ballesteros, 
a Millennium Magbank krioprezervációs (fagyasztva tárolt) 
rendszerének munkatársa. 

A mélyhűtéses megőrzés során kiemelik a növény embrióját a 
magból, majd folyékony nitrogénben hűtik le nagyon alacsony 
hőmérsékletre. Ez lehetővé teszi, hogy az olyan fákat is, mint a 
tölgy, megőrizzék a jövő számára.A kutatók szerint azonban 
további beruházásokra van szükség ahhoz, hogy a hagyományos 
magbankok mellett tökéletesítsék az új mélyhűtéses technológiát, 
és kialakítsák a megfelelő létesítményeket tároláshoz. 

A Millennium Magbank jelenleg mintegy 40 ezer vadon élő 
növényfajt tárol szárítva, mínusz 20 Celsius fokon. 

(MTI) 

Évente 33 ezer embert ölnek meg a 
szuperbaktériumok Európában 

ORIGO 2018.11.06.  

Évente mintegy 33 ezer ember hal meg Európában olyan 
fertőzésekben, amelyeket a több antibiotikumnak ellenálló 
úgynevezett szuperbaktériumok okoznak. 

A fertőzések okozta anyagi terhek az influenza, a tuberkulózis és a 
HIV együttes költségeivel vetekszenek - állapította meg egy friss 
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jelentés, melyet az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) hétfőn hozott nyilvánosságra. 

Az elemzés szerint a szuperbaktérium-fertőzések száma és 
jelentősége is növekedett 2007 óta. Különösen aggasztó, hogy a 
legerősebb, "végső lehetőségként" alkalmazott 
antibiotikumoknak - köztük a karbapenemeknek - ellenálló 
baktériumfertőzések száma is nőtt. 

Ezek az antibiotikumok a rendelkezésre álló utolsó kezelési 
lehetőséget jelentik. Ha már ezek sem hatásosak, akkor rendkívül 
nehéz, sok esetben lehetetlen a fertőzés gyógyítása"- olvasható az 
ECDC közleményében. 

Szakértői becslések szerint a fertőzést okozó baktériumok 
nagyjából 70 százaléka már most is rezisztens legalább egy, a 
kezelésére általánosan használt antibiotikumra.A tanulmány 
szerint az egy vagy több antibiotikumra rezisztens 
szuperbaktériumok evolúciója az egyik legnagyobb fenyegetés, 
amivel az orvostudománynak szembe kell néznie. 

 

Az MRSA (Meticillin-rezisztens Staphylococus aureus, a felvételen 
sárgával jelölve) talán a legismertebb szuperbaktérium. Többek 
között bőrbetegségeket és tüdőgyulladást okozhat
 FORRÁS: WIKIMEDIACOMMONS 

A Lancet Infectious Diseases című orvosi szaklapban közzétett 
jelentés öt olyan fertőzéstípust vizsgált, amelyet 
antibiotikumrezisztens baktériumok okoztak az Európai Unió és az 
Európai Gazdasági Térség országaiban. A kutatók megállapították, 
hogy a szuperbaktérium-fertőzések nagyjából 75 százaléka 
kórházi eredetű, ezeket nevezik egészségügyi ellátással 
kapcsolatos fertőzéseknek (HAI). 

Az antibiotikumokra rezisztens baktériumok fertőzéseinek 
megelőzéséhez európai és globális koordinációra van szükség. A 
megelőzési intézkedéseket az egyes országokra kell szabni az 
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esetszámok és a baktériumok eltérései miatt"- olvasható a 
jelentésben. 

 (MTI/Reuters) 

Magyar kutatók innovációja az ellenanyag-
termelésben 

MTI 2018.11.06.  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóközpont startup cége, az ImmunoGenes 
génmódosított állatok ellenanyag-termelésével foglalkozó 
projektje is bekerült a száz legérdekesebb magyar innováció 
közzé - mondta a kutatócsoport vezetője az M1 aktuális 
csatornán kedden. 

Kacskovics Imre elmondta: a 2007-ben kifejlesztet eljárással 
jelentősen lehet növelni az ellenanyag-termelés hatékonyságát 
genetikailag módosított állatokban. 

Egy génmódosított állat hagyományos társaihoz képest 
gyorsabban és többfajta antitestet termel, amelyeket átalakítás 
után emberi terápiára, tumor vagy krónikus gyulladások 
kezelésére is lehet használni - hangsúlyozta a kutató. 

Hozzátette: a felfedezés véletlenül történt és mára 
világszabadalom lett. 

A közelmúltban megjelent A 100 legérdekesebb magyar innováció 
című könyv a szeptemberben, a Teret adunk az innovációnak 
címmel indított magyar innovációs program részeként jelent meg. 

A daganatsejteket ragyogóra színező anyag 
segítheti a sebészeket 

ORIGO 2018.11.05.  

Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a 
gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag 
egy új kutatás alapján. 

A BBC hírportálja arról számolt be, hogy a tudósok 5-
aminolevulinsav (5-ALA) nevű vegyületet tartalmazó italt adtak 99 
páciensnek, akiknek a gyanú szerint gyorsan növekedő gliómájuk 
(agydaganatuk) volt. 

Korábbi kutatások kimutatták, hogy az 5-ALA felhalmozódik a 
gyorsan növekvő daganatsejtekben, mert nincs meg bennük az az 
enzim, ami lebontaná a vegyületet. 

 

Műtét közben rózsaszínen világít a daganat FORRÁS: 
BRISTOLI EGYETEM 
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A sebészek mikroszkóppal keresték a fluoreszkáló szövetet, 
miközben a tumort eltávolították a betegek agyából. A 99 közül 85 
páciensnél látták a rózsaszínben ragyogó anyagot. 

A 85 közül 81 esetben igazolták a vizsgálatok, hogy a betegnek 
gyorsan növekedő daganata van, egy esetben a kór enyhébb fokát 
állapították meg, négynél nem tudtak értékelést készíteni. 

A 14 beteg közül, akiknél a sebészek nem látták a fluoreszkáló 
anyagot, hétnél úgynevezett alacsony grádusú, lassan növekvő 
daganatot találtak, három esetben nem tudták értékelni. 

"Sürgősen szükség volt olyan anyagra, ami segít a sebésznek 
megtalálni a legagresszívebb tumorrészeket. A 5-ALA szépsége, 
hogy műtét közben mutatja meg ezeket" - mondta el Kathreena 
Kurian, a Bristoli Egyetem agykutatója, a kutatás vezetője a BBC-
nek. 

A következő lépés a tudósok szerint az lenne, hogy agydaganatos 
gyerekeknél teszteljék az anyagot, valamint olyan felnőtteknél, 
akiknek a korábbi kezelés után újult ki a daganata. 

A kutatás eredményeit a napokban Glasgow-ban folyó brit 
rákkutatási konferencián mutatták be. 

A pacsirta nőknél kisebb eséllyel alakul ki 
mellrák 

ORIGO 2018.11.06.  

A korán kelő nőknél kisebb eséllyel alakul ki mellrák - idézte a 
BBC hírportálja egy új brit kutatás megállapítását. 

A tanulmány szerzői, a Bristoli Egyetem kutatói a napokban folyó 
glasgow-i brit rákkutatási konferencián elmondták, egyelőre nem 
tudni, milyen mechanizmus áll az összefüggés hátterében. 

Minden embernek van biológiai órája, amely a szervezet 
működését irányítja nagyjából 24 órás ciklusokban, ezt hívják 
cirkadián ritmusnak, ez befolyásolja az alvásidőt, a hangulatot, 
még a szívroham kockázatát is. 

Azonban az egyes emberek biológiai órái "nem ugyanazt az időt 
mutatják". 

 

Mellrák számítógépes illusztrációja FORRÁS: SKE / SCIENCE 
PHOTO LIBRARY 

A "pacsirták" az első napsugárra kinyitják a szemüket, a nap 
folyamán korábban jutnak el teljesítményük csúcspontjára, este 
korábban álmosodnak el. 
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A "baglyoknak" nehezebb a kora reggeli felkelés, produktívabbak 
a nap vége felé és később alszanak el. 

A kutatók megvizsgáltak 341 DNS-részletet, amelyek az embert 
pacsirtának, vagy bagolynak "programozzák". 

Ezután elemezték több mint 180 ezer nő adatait a UK Biobank 
nevű projekt adatbázisából, valamint majdnem 230 ezer nő 
adatait a Breast Cancer Association Consortium nevű rákkutató 
intézet tanulmányából. 

Kiderült, hogy akik genetikailag pacsirták, azoknak kisebb az 
esélyük a mellrákra, mint azoknak, akiket a génjeik bagolynak 
programoztak. 

Mivel a szóban forgó génszakaszokat születésétől hordozza az 
ember, és nem függnek össze a rák más ismert okával, például az 
elhízással, ezért a kutatók okkal vélik, hogy a biológiai óra szerepet 
játszik a rák kialakulásában. 

Minden hetedik brit nőnél alakul ki mellrák élete során, a kutatás 
pedig csak egy rövid, nyolcéves szakaszt vizsgált. Ebben a 
szakaszban száz "bagolyból" kettőnél, száz "pacsirtából" egynél 
alakult ki tumor. 

Az életkor és a családi hajlam a mellrák fő kockázati tényezői. A 
Brit Rákkutató Intézet szerint az esetek nagyjából negyedét 
lehetne megelőzni. 

Egyértelmű alvási tanácsot azonban korai lenne adni, mivel 
további kutatásoknak "fel kell még deríteni, milyen okok miatt 

nagyobb a mellrák kockázata a bagoly típusúaknál, mint a 
pacsirtáknál" - mondta Richmond. 

Egy-két év múlva már ebből épülhetnek a házak: 
elkészült az emberi vizeletből gyártott tégla 

MTI / hvg.hu 2018.11.06. 

 

A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek 
téglát laboratóriumi körülmények között kutatók a Dél-afrikai 
Köztársaságban. 

A szürke színű, szagtalan téglák nyolc nap alatt készülnek el a 
laboratóriumban vizelet, kalcium, homok és baktériumok 
felhasználásával. Az eljárás során műtrágyát is előállítanak a 
szakemberek. 

A téglákat a vizeletben természetes módon előforduló 
karbamidból (urea) készítik. Ez a vegyület mesterségesen is 
előállítható. Szintetikus változatát világszerte műtrágya 
készítésére használják. Az Egyesült Államokban már tesztelték a 
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módszert, amellyel téglát lehet előállítani mesterséges 
karbamidból, ám a dél-afrikai kutatóknak most emberi vizelet 
felhasználásával sikerült ezt megvalósítaniuk. 

 

© University of Cape Town 

A Fokvárosi Egyetem munkatársaként dolgozó Dyllon Randall és 
kollégái a korallzátonyok képződésének természetes folyamatára 
hasonlító eljárással állítják elő a biotéglákat. 

A vizeletből készített tégla nagy előnye, hogy szobahőmérsékleten 
készül, vagyis előállítása nem jár együtt szén-dioxid-kibocsátással, 
mint a hagyományos, égetett téglák esetében. A tömeggyártás 
egyetlen akadálya, hogy mindössze egyetlen biotéglához 
nagyjából 20 liter vizeletre van szükség, ami egy átlagos felnőtt 
több heti vizeletmennyisége. A kutatásban részt vevő Suzanne 
Lambert szerint a következő egy-két évtizedben biztosan 
kereskedelmi forgalomba kerül a termék, de addig még rengeteg 
munka vár rá és kollégáira a laboratóriumban. 

 

Hihetetlen, de ez a női betegség a férfiakat is 
fenyegeti 

ORIGO 2018.11.14.  

A férfiak és a mellek kapcsolata egy örök téma, de kifejezetten 
keveset lehet hallani a férfiak és a melldaganat viszonyáról. 
Pedig van miről beszélni, hiszen az erősebbik nem életét is 
veszélyezteti ez a betegség. Sőt, mivel nem is nagyon gondolnak 
rá, ezért gyakran már túl későn kerül felfedezésre. Dr Riedl 
Erikával, a Margit Medical Center radiológus főorvosával 
beszélgettünk a férfi mellrákról. 

November van, ez az a hónap, amikor a Movember kampány 
keretén belül férfitársaink leteszik a borotvájukat és bajuszt 
növesztenek. Teszik ezt egyrészt azért, hogy felhívják a figyelmet 
a prosztatarákra, másrészt pedig azért, hogy erre a hónapra kicsit 
előtérbe kerüljön a férfiak egészsége. Beszéljünk hát róla, 
mégpedig egy olyan témára rávilágítva, amiről sajnos túl 
kevésszer esik szó. 

https://youtu.be/Q3A3cDoWgKE
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Daganat a mellben 

Van egy rákfajta, amivel kapcsolatban rendre megfeledkezünk az 
urakról, arról nem is beszélve, hogy ők maguk sem gondolnak 
nagyon rá: ez az emlődaganat. Igen, mellrák esetében mindenki 
azonnal a nőkre gondol, pedig ha kisebb mértékben is, de mindkét 
nemet érinti a probléma. „Sokkal ritkábban, de az urak esetében 
is előfordul a betegség. A statisztikák szerint 100 női 
emlődaganatra jut 1 férfi emlődaganat" - mondja a 
doktornő.Bármikor, akár fiatal korban is jelentkezhet.A tünetek 
nem különböznek a nők emlődaganatának jellemzőitől, ezekkel 
azonban az urak kevésbé vannak tisztában. „Minden olyan jelre 
figyelni kell, ami újdonság. Ez lehet bőrelváltozás (narancsbőr 
tünet, bőrbehúzódás), bimbóváladékozás, véres váladék, bimbó 
udvaron lévő nem gyógyuló seb, tapintható elváltozás a mellben, 
hónaljban, bőrpír. A fájdalom nem utal daganatra" - figyelmeztet 
Dr. Riedl Erika. 

Kiket veszélyeztet? 

Egyelőre nem ismert, mi állhat a férfiak mellrákjának kialakulása 
mögött. Növeli a kockázati tényezőt az, ha valamelyik szülőnél 
már jelen volt a mellrák, de befolyásolhatja a magas 
ösztrogénszint is, mely normál esetben a férfiakban jóval 
alacsonyabban van jelen, mint a nőknél.És itt jön be az elhízás 
jelentősége, mivel az elhízás megemeli az ösztrogénszintet, ezért 
megemelheti az emlődaganat kialakulásának rizikófaktorát is. 

Bizonyos tanulmányok szerint azok a férfiak, akik az átlagosnál 
magasabb hőmérsékletű helyen dolgoznak – például kemence 
mellett, vagy akár gépkocsikat előállító üzemben – nagyobb 

eséllyel betegszenek meg emlőrákban, mint a normál, 
szobahőmérsékleten dolgozó társaik.E mögött az állítás mögött 
azt sejtik, hogy a magas hőmérséklet károsítja a heréket, ami az 
ösztrogénszint emelkedésével jár.Kialakulásában szerepe lehet a 
túlzott alkoholfogyasztásnak is. 

A szűrés fontossága 

Mivel férfiak esetében nincs kialakult szűrőrendszer, ezért hiába 
ritkább a betegség, sokszor későn kerül felismerésre. Ha pedig 
már előrehaladott állapotban diagnosztizálják, a gyógyulás esélye 
is kisebb lehet, hiszen ilyenkorra már más szerveken is áttétek 
alakulhatnak ki. A betegség azonosítása az urak esetében is 
mammográfiával, emlő UV vizsgálattal és szöveti mintavétellel 
történik. Mindkét nemnek javasolt az emlők önvizsgálata minden 
hónapban. 

Nők, vagy férfiak? Mindegy! Az időben észrevett melldaganatot a 
korszerű kezelések következtében túl lehet élni, de ehhez 
folyamatosan résen kell lennünk, figyelnünk testünk változásaira 
és érdemes rendszeresen szűrővizsgálatokra is eljárni.Így az ősz 
nem komor, hanem egy színekkel teli, bajszos évszak lesz 
mindenkinek! 

Forrás: Margit Medical Center, purecom 

Végre itt az áttörés: már gyártják az 
akkumulátorok új generációját 

VAFFLER DÁNIEL  2018.11.22. origo.hu 
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Egy ideje már halljuk, hogy a jelenleg használt lítiumion-
akkumulátorokat leváltó következő generációs technológia, a 
szilárdtest-akkumulátor hozhatja el hosszú évek után az igazi 
áttörést. Úgy tűnik, egy kis kínai cég beelőzött mindenkit a 
forradalommal, és már gyártják is az újfajta akksikat, ami 
alaposan megváltoztathatja, ahogy az elektromos autókról vagy 
akár az okostelefonokról gondolkozunk. 

A technológia megvalósításán egyébként olyan nagyvállalatok 
dolgoznak évek óta, mint a BMW, a Volskwagen, a Dyson vagy a 
Toyota, de még az elektromos autók gyártásában nagyon járatos 
utóbbi cég is csak körülbelül 2020-ra becsülte, hogy az első 
szilárdtest-akkumulátorokat ténylegesen el tudja készíteni. 

Éppen ezért meglepő, hogy a látszólag semmiből feltűnő kínai 
startup cég, az Energy Development Co. ma bejelentette, hogy 
megoldották a szilárdtest-akkumulátorok kifejlesztésével 
kapcsolatos problémákat, és már el is indították a 
gyártást.Ráadásul a meglepetés másik része, hogy ezt a kis céget 
a Csinghua Egyetem alapította, és mindössze 144 millió dolláros 
befektetésből sikerült elérniük az áttörést. 

Persze, arra egyelőre nem kell számítani, hogy a szilárdtest-
akkumulátorok hirtelen elöntik majd a piacot. A vállalat jelenleg 
évente körülbelül 0,1 gigawattórának megfelelő tárolókapacitású 
akkumulátort tud előállítani, ami körülbelül 2000 elektromos 
autónak lenne elég (vagy 100 millió LED-lámpát tudna működtetni 
egy évig). 

A termelést azonban fokozatosan futtatják majd fel, így 2020-ra 
már 0,7 gigawattórát ígérnek, ami már elég lehet ahhoz, hogy egy-

egy nagyobb autógyártó is szerződjön velük (állítólag már zajlanak 
is a tárgyalások). A Qing Tao mindenesetre közölte, hogy az általuk 
gyártott szilárdtest-akkumulátorok először speciális ipari 
felszereléseket működtetnek majd, illetve a felsőkategóriás, 
kifejezetten drága digitális eszközökbe kerülhetnek be. 

 

FORRÁS: FIRST POST 

De miért lesz ez jó nekünk? 

A szilárdtest-akkumulátorok a nevüknek megfelelően szilárd 
elektrolitokkal és elektródákkal váltják ki a jelenlegi akksikban 
használt folyékony lítiumot. Ezzel a tervezők számos egyéb 
változtatást is el tudnak végezni az akkumulátor felépítésében, 
aminek a végeredménye egy kisebb, könnyebb és hatékonyabb 
egység. 

Már önmagában ez is hatalmas előrelépés lenne, de a szilárdtest-
akkumulátorok ezek mellett akár kétszer tovább is bírhatják, jóval 
gyorsabban tölthetők, és az élettartamuk is sokkal nagyobb.De ha 
ez még nem lenne elég, akkor a szilárdtest-akkumulátorok 
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emellett jóval kevésbé sérülékenyek, és ha meg is sérülnek, nem 
hajlamosak kigyulladni, mint lítiumionos társaik, ráadásul 
flexibilisebb csomagokban gyárthatók. 

Mindez tehát különösen alkalmassá teszi őket az elektromos 
autókban való használatra, hiszen nemcsak hogy a jelenlegi 20-30 
perces gyorstöltés helyett mindössze néhány perc alatt 
feltölthetőek, de jóval nagyobb hatótávot tesznek lehetővé,és egy 
balesetben is sokkal biztonságosabbak, hiszen nem kapnak lángra 
sérülés esetén. 

És persze pontosan ugyanezek az előnyök érvényesülhetnek majd 
mindenhol, kezdve az okostelefonoktól a tableteken át a 
laptopokig, melyek mindegyike jóval hosszabb üzemidőt és 
gyorsabb tölthetőséget kaphat az új akksiknak köszönhetően, 
ráadásul könnyebbé is válhatnak. 

Találtak 500 millió olyan embert, akinek nincs 
személyazonossága 

ORIGO 2018.11.06.  

Az afrikai kontinensen nagyjából 1,2 milliárd ember él. A 
Világbank friss jelentése szerint közülük majdnem 500 millióan 
úgy, hogy nem rendelkeznek születési anyakönyvi kivonattal, így 
- jogi szempontból legalábbis - egész személyazonosságuk 
kérdéses. 

Az érintett, mintegy 500 millió ember döntő többsége, 494 millió, 
a Szaharától délre fekvő, úgynevezett szubszaharai térségben él. 
A Világbank-csoport vezérigazgatója, Krisztalina 

Georgieva szerint ők mind olyanok, akik nem rendelkeznek 
semmiféle hivatalos dokumentummal, igazolvánnyal 
személyazonosságukat illetően. 

Ez az arányokat tekintve azt jelenti, hogy az ebben a térségben 
élők közül minden másodiknak kérdéses az azonosíthatósága. 

Ez pedig - túlmutatva a jogi vonatkozásokon - végső soron a 
személyes identitások erősségének, illetve gyengeségüknek 
kérdését is felveti. 

 

Tammari asszony agyagháza előtt, Beninben: a Szaharától délre 
fekvő régióban több száz millió személynek nincsenek rendben a 
személyazonosító dokumentumai FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

A jelentés arra is rámutat, hogy mély szakadék húzódik férfiak és 
nők között a sajátos kérdésben. Előbbieknél jóval kisebb a 

https://www.ecofinagency.com/public-management/0210-39020-more-than-500-million-africans-have-no-legal-identity-world-bank
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személyazonosítóval nem rendelkezők aránya, mint a nők 
körében. 

Az UNICEF (az ENSZ gyermekjóléti szervezete) pedig arra hívja fel 
a figyelmet, a probléma egyáltalán nem a felnőttekhez köthető, 
sőt, gyökerei a gyermekkora nyúlnak vissza. Jelzésük szerint 
ugyanis,az öt éven aluli afrikai gyerekek kétharmadának nincs 
születési anyakönyvi kivonata. 

Nyilvánvaló, hogy ez jelentősen megnehezíti hozzáférésüket az 
egészségügyi, oktatási ellátórendszerek, majd később a pénzügyi 
szektor szolgáltatásaihoz, a továbbiakban pedig bonyodalmakat 
okozhat személyi és politikai jogaik gyakorlásában, például 
választásokon való részvételnél. 

 

Illusztráció FORRÁS: AFP/RAIGO PAJULA 

A probléma megoldása érdekében, a Világbank támogatásával, 
kontinensszerte programokat indítottak a lakosság körében, az 
országok államigazgatásainak együttműködésével. Ezeknek a 
kampányoknak a célja, hogy a hiányos személyazonossággal 
rendelkező polgárokat regisztrálják, és helyzetüket már ne is 
papíralapon, hanem digitális technológiák alkalmazásával 
rendezzék. 

 

Halászok Dél-Afrika partjainál FORRÁS: AFP/FLORENT 
VERGNES 

Mindez széleskörű együttműködést kíván az állami és a civil szféra, 
de még a cégek részéről is az egyes régiókban. 

A megvalósításra a szervezet szerint 6 milliárd dollárt, azaz több 
mint 1600 milliárd forintot kell költeni- számol be arról 
az Africanews. 

http://www.africanews.com/2018/11/01/more-than-500-million-africans-have-no-birth-certificates/
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A Világbank-csoport vezetője azt mondta, megbízható digitális 
személyazonosító rendszerekkel kívánják megoldani a problémát, 
ezzel segítve, hogy "új gazdasági lehetőségek váljanak elérhetővé 
a világ legelesettebb emberei számára". 

A digitális személyazonosításra vonatkozó kezdeményezések már 
jelenleg is futnak, 1 milliárd dolláros induló ráfordítással, 
világszerte 30 országban, melyből 23 Afrikában van. 

Megdőlt egy tévhit az ősemberről: mégsem volt 
olyan esetlen, mint eddig hittük 

MTI / hvg.hu  TECH 2018. november. 06 

 

A neandervölgyi ember gerincének és bordakosarának 
háromdimenziós rekonstrukciója alapján izraeli kutatók 
megállapították, hogy az ősi emberek nem voltak olyan hajlottan 
járók és olyan esetlenek, mint azt eddig vélték. 

A neandervölgyiek az ősemberek mintegy 400 ezer éve megjelent, 
majd 30 ezer éve kihalt faja. Főként Európában és Nyugat-
Ázsiában éltek, és a mai Izrael területe volt elterjedési területük 

déli határvonala. Gyűjtögető-vadászó életmódot éltek. 
Barlangokba húzódtak, tüzet raktak, kőeszközöket készítettek és 
több jégkorszakot is túléltek. 

A Bar-Ilan Egyetem és az Ono Academic College kutatói 
elkészítették egy észak-izraeli barlangban talált neandervölgyi 
csontváz háromdimenziós modelljét a fosszilizálódott csontok CT-
felvételei alapján. 

 

Neandervölgyi ember mellkasa (balra), a mai ember mellkasa 
(közpéen) és a kettő szuperpozíciója (jobbra) © Gómez-
Olivencia et al. 
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Az eredményeikről a Nature Communications tudományos lapban 
beszámoló szakértők szerint amit találtak, az arra utal, hogy a 
neandervölgyi ember felemelkedve járt, nagy mellkasa volt és 
főként a rekeszizom segítségével lélegzett. 

A tanulmány szerint a neandervölgyi bordáinak iránya sokkal 
horizontálisabb volt, mint a modern emberé. A horizontális 
bordák és a nagy rekeszizom kombinációja arra utal, hogy a 
neandervölgyi ember a légzésben elsősorban a rekeszizomra 
támaszkodott, miközben a modern ember a rekeszizom 
munkájának és a bordák mozgásának együttműködésére. 

 

A mellkas szerkezetének ismerete segít megérteni, hogyan 
illeszkedett be környezetébe a neandervölgyi ember, mivel a 
mellkas szerkezete jelzi, hogyan mozgott, lélegzett és milyenek 
voltak az egyensúlyozási képességei. Annak megértése pedig, 
hogyan alkalmazkodott környezetéhez a neandervölgyi, segíti az 
evolúció jobb megértését is. 

Megdöbbentő számok, fontosabb az 
állattenyésztés, mint eddig hitték 

ORIGO 2018.11.05.  

Új tanulmányt jelentettek meg az ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) szakértői az állattenyésztés 
jelentőségéről és a fenntartható fejlődésben játszott szerepéről. 
Ebben kifejtik, hogy az milyen rendkívüli szerepet tölt be 
nélkülözők millióinak életében, kiemelve azonban, hogy komoly 
gyakorlati és szabályozási változásokra lenne szükség a területen. 

A FAO globális állattenyésztést vizsgáló jelentése szerint a szektor 
körül folyó viták eddig túlnyomóan a keresletvezérelt 
termelésnövekedésre és a negatív környezeti hatások 
minimalizására koncentráltak. 

A szervezet szerint ugyanakkor – egy tágabb megközelítés 
alapján – számos előnnyel járna, ha a szektort összekapcsolnánk a 
világszervezet fenntartható fejlődési céljaival. 

Ezek közé tartozik az élelmezésbiztonság és a táplálkozás javulása, 
az energiához való hozzáférés, a nemek közti egyenlőség, a jobb 
környezetgazdálkodás, valamint a béke és stabilitás. 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06803-z
http://www.fao.org/3/CA1201EN/ca1201en.pdf
https://youtu.be/9xMCI0dx-54
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Illusztráció FORRÁS: GETTY 
IMAGES/ISTOCKPHOTO/123DUCU 

A szektor „tartós jelentőségét” bizonyítja, hogy „még a 
legmodernebb posztindusztriális társadalmak táplálkozása is az 
állati eredetű élelmiszerekre épül” – mondta a FAO főigazgatója 
Jose Graziano da Silva. 

Emellett „kulcsszerepet játszhat milliók életének javításában”, 
azáltal, hogy táplálékot, megélhetést, jövedelmet és 
ellenállóképességet ad. 

„Mielőtt mindez megtörténne, foglalkozni kell számos komplex 
összefüggéssel” köztük, „a földterület takarmánytermelésre való 
használatával, ami korlátozza az élelmiszerek előállításához 
szükséges erőforrásokat", valamint – jegyezte meg –, „az ágazaton 
belüli verseny támogatása a piaci koncentráció erősítésével 
akadályozhatja a kistermelők piachoz jutását.” 

Tények és adatok az állattenyésztésről és jelentőségéről 

Jelenleg az állattenyésztés: 

• Világszerte legalább 1,3 milliárd embernek ad munkát. 

• 600 millió háztartásnak jelentenek a haszonállatok 
alapvető jövedelemforrást. 

• 2000 és 2014 között a globális hústermelés 39 
százalékkal, a tejtermelés 38 százalékkal bővült. 

• A hústermelés 2030-ra várhatóan további 19 százalékkal, 
a tejtermelés pedig 33 százalékkal fog nőni. 

• Az állattenyésztés a mezőgazdasági kibocsátás 40 
százalékáért felel a fejlett országokban, 20 százalékért a 
fejlődő országokban. 

Mindezek mellett, az állatok megmaradtak fontos 
energiaforrásnak is. 

 

Illusztráció FORRÁS: GETTY 
IMAGES/ISTOCKPHOTO/GELNER TIVADAR/STEEVY84 

Indiában például az ország mezőgazdasági művelésben lévő 
területeinek kétharmadát állatokkal szántják,az áruszállítás 15 
százalékát 14 millió, állatok által húzott kocsival oldják meg. 
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A fejlettebb genetika, takarmányozási rendszerek, 
állategészségügyi ellenőrzések és más technológiák bevezetése az 
elmúlt negyven évben lehetővé tették, hogyaz iparosodott 
országok 20 százalékkal csökkentsék az állattartás földigényét és 
megduplázzák hústermelésüket. 

A takarmányozás, állategészség és -tenyésztés, valamint a trágya 
kezelésében már létező gyakorlatok és technológiák szélesebb 
körű használatával akár 30 százalékkal is csökkenthető lenne az 
állattenyésztés káros üvegházhatású gázkibocsátása. 

A kihívásokkal való megküzdéshez az országoknak meg kell 
vizsgálniuk állattenyésztési ágazatukat, és a helyi körülményekhez 
igazodó stratégiát kidolgozni, melyek elősegítik a méltányos 
növekedést. 

 

Kínai farmerek ökrösszekéren: nagy jelentősége van az állatoknak 
a szállítmányozásban is FORRÁS: AFP/IMAGINECHINA/LIU 
ZHONGCAN 

A fejlődő országokban nagy kihvást jelent az ágazat erős 
töredezettsége, a munkaerő termelékenységének különbözősége 
a termelésben és a feldolgozásban, valamint a termelésen belül a 
nagyüzemi és kisgazdálkodók között. 

Olyan szabályozásokat és gyakorlatokat kellene szorgalmazni, 
amelyek növelik az állattenyésztési ágazat hatékonyságát, 
alacsonyabb környezetterhelés mellett. Például, a FAO becslése 
szerint a takarmányozási, állategészségügyi, állattenyésztési 
valamint a trágyázási jógyakorlatok és modern technológiák – 
beleértve a jelenleg kevésbé elterjedt technológiákat, mint a 
biogáz-generátorok – szélesebb körű alkalmazása révénakár 30 
százalékkal is csökkenhet globálisan az állattenyésztésből 
származó üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. 

 

Fenntartható állattartás nélkül nemcsak az élelem lenne kevés, 
hanem sokkal többeket sújtana a szegénység isFORRÁS: 
AFP/PETER PARKS 
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A jelentés arra is felhívja a figyelmet: 2030-ra nemcsak a világ 
népessége fog nagyjából 1 milliárd fővel, mintegy 8,6 millárdra 
növekedni 2017-hez képest,hanem a globálisan megtermelt GDP-
ből is eltérő arányban részesülnek majd az országok. 

A számítások szerint, az olyan nagy térségek illetve országok, mint 
az USA vagy az euróövezeti államok, illetve a fejlett Japán, mind 
veszítenek részesedésükből néhány százalékot. A fejlődő országok 
viszont – ahol a legnagyobb arányú népességnövekedés várható, 
így az élelemezési kérdés is fokozattan jelentkezik ott – néhány 
százalékos növekményre tesznek szert. Például India most a 
globális GDP 7 százalékát adja, bő egy évtized múlva már 
várhatóan a 11 százalékát fogja. 

Tönkreteszi az emberiség a földet 

A SZAKÉRTŐK SZERINT SORSDÖNTŐ LEHET A KÖVETKEZŐ KÉT ÉV 
A BOLYGÓNK TÚLÉLÉSE SZEMPONTJÁBÓL 

Magyar Idők 2018.11.06. 

Rémisztő adatok láttak napvilágot a Föld állapotáról a 
Természetvédelmi Világalap Élő bolygó jelentésében, amelyet a 
szervezet a napokban tett közzé. Ebből kiderült, hogy a gerinces 
fajok populációi drasztikusan zsugorodtak, csakúgy mint a vizes 
élőhelyek és az erdők. A szakemberek azonnali megoldást 
sürgetnek bolygónk megmentése érdekében. 

Közel 45 év alatt, 1970 és 2014 között 60 százalékkal zsugorodtak 
a gerinces állatok populációi, A fajok hanyatlása a trópusokon, 
Dél- és Közép-Amerikában volt a legsúlyosabb, 89 százalékos – 

egyebek mellett erre mutatott rá legfrissebb, lesújtó Élő bolygó 
jelentésében a Természetvédelmi Világalap (WWF). A helyzet 
súlyosságáról árulkodik az is, hogy például a tengeri madarak több 
mint 90 százalékának gyomrában található műanyag. Kiemelték, 
hogy az élőhelyek eredeti biodiverzitása 1970-ben még 81,6 
százalék volt, 2014-ben pedig már csak 78,6 százalék. 

– Az eltelt évtizedek alatt Amazónia húsz százaléka, globálisan a 
vizes élőhelyek 35 százaléka tűnt el, miközben a Föld sekély vizű 
korallállományának csaknem fele odaveszett az elmúlt három 
évtizedben. Emellett 1990 és 2015 között 129 millió hektárnyi 
erdőt taroltak le – tették hozzá. 

A szakemberek szerint a drasztikus veszteség legfőbb oka az 
emberi tevékenység. 

– Földünket elsősorban olyan tevékenységek vagy azok 
következményei veszélyeztetik, mint az élőhelyek pusztulása, a 
fajok kizsákmányolása, a túlhasználat, a környezetszennyezés, az 
éghajlatváltozás, valamint az invazív fajok és betegségek – 
jelentették ki. A jelentésben azt hangsúlyozták, hogy a következő 
két év a szükséges lépések megtétele szempontjából sorsdöntő 
időszak lesz az emberiség történetében. 
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A WWF jelentéséből kiderült: katasztrofális állapotba került a 
környezetünk 
Fotó: 123RF 

A szakértők szerint hosszú út áll előttünk, ha javítani akarunk a 
Föld állapotán, azonban összefogással, tudatossággal, 
következetességgel és azonnali lépésekkel ez nem lehetetlen. 
Leszögezték: fontos, hogy a természetes élőhelyek 
zsugorodásának jelenlegi mértékét 2020-ra megfelezzük, majd 
lehetőség szerint megállítsuk. A veszélyeztetett fajok további 
pusztulását is meg kell gátolni. 

– 2020-ban a világ vezetői újabb célokat határoznak majd meg a 
biológiai sokféleség védelmében. Az addig vezető út lehetőséget 
ad arra, hogy utoljára észbe kapjunk, és a tetteinket és 
célkitűzéseinket a megfelelő ambícióval a jó irányba tereljük – 
fogalmaztak a dokumentumban. 

A jelentésben emlékeztettek arra, hogy a bolygó állapotának 
romló tendenciája nem véletlen, hiszen 1800 óta hétszeresére 
nőtt a népesség. Ma már több mint 7,6 milliárd ember él a Földön, 
miközben a világgazdaság termelése a harmincszorosára 
emelkedett. 

A WWF a jelentésében ezzel együtt megállapítja, hogy a természet 
még így is sokat tesz az emberiségért, az általa nyújtott 
szolgáltatások értéke évente 125 billió amerikai dollár. Kiemelték 
azt is, hogy az élelmiszer-termelésünk 35 százaléka függ a 
beporzástól, a világ 10-12 százalékának nyújt megélhetést a 
halászat és haltenyésztés. Sőt, a hal 4,3 milliárd ember 
elengedhetetlen fehérjeforrása, emiatt is kell kiemelten vigyázni a 
természetes élőhelyekre. 

Rohamosan gyógyul a Föld sérült ózonrétege 

ORIGO 2018.11.05.  

Egy ma közzétett ENSZ jelentés szerint gyógyul a Földet védő 
ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az 
aeroszolos spray-k és hűtőgázok. 

A század derekára az Antarktisz felett is bezáródhat a lyuk 

A Földet körülvevő ózonréteg az 1970-es években kezdett el 
vékonyodni. A tudósok világszerte megkongatták a vészharangot, 
hogy felhívják a figyelmet egyes vegyi anyagok ózonkárosító 
hatására. Az ennek nyomán megtett intézkedések 
eredményeként az északi félteke fölötti égbolton 2030-ra teljesen 
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helyreállhat az ózonréteg, az Antarktisz fölül pedig 2060-ra szintén 
eltűnhet az ózonlyuk. 

 

Rekordméretű ózonlyuk az Antarktisz fölött 2006-ban. A lila és kék 
színek jelzik, hol volt a legalacsonyabb az ózon koncentrációja
 FORRÁS: NASA 

A déli félteke fölötti ózonréteg a század közepére gyógyulhat be- 
hangzott el hétfőn egy quitói konferencián. 

 

Az ózonlyu az, Északi-sark felett, 2011-benFORRÁS: NASA 
GODDARD INTÉZET 

Az ENSZ jelentését társelnökként jegyző Paul Newman, a NASA 
Goddard Űrrepülési Központjának vezető Föld-tudósa 
hangsúlyozta: ha tovább folytatódott volna az ózont károsító 
anyagok légkörbe jutása, annak komoly következményei lettek 
volna, de ezt sikerült megállítani. 

Az 1990-es években volt a legnagyobb az ózonlyuk 

A földi légkör felső rétegében az ózonpajzs védi a bolygót a Napból 
érkező ultraibolya-sugárzástól, amely számos problémát okoz, így 
többek között bőrrákot vált ki, és károsítja a terményeket. 
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A Napból érkező és az élő szervezetekre veszélyes UV-sugárzás 
zömét az ózonpajzs fogja fel FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/MARK GARLICK/SCIENCE  

Az ózonréteget az ember által előállított klór-fluór-karbon (CFC) 
vegyületek pusztítják. 

A világ országai 1987-ben, a montreali jegyzőkönyvben foglalt 
egyezményben állapodtak meg arról, hogy kivonják ezeket a káros 
anyagokat az ipari termelésből és mással helyettesítik őket. 

 

Hosszú ideig a légkondícionáló berendezéseket is az ózonréteget 
károsító CFC vegyületeket tartalmazó anyaggal töltötték fe
 lFORRÁS: BELGA/AFP/PATRICK LEFEVRE 

Az egyezmény hatását négyévenként vizsgálják fölül egy 
konferencián, amelyet ezúttal Equadorban rendeztek meg. 

Az ózonréteg károsodása a kilencvenes években ért a tetőfokára, 
amikor a teljes ózonpajzs 10 százaléka eltűnt. 2000 óta azonban 
évtizedenként 1-3 százalékkal ismét gyarapodik - közölte Newman. 

Egészen a sztratoszféra tetejéig nyúlik fel a pajzs 
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Idén a Déli-sark fölött csaknem 25 millió négyzetkilométernyi 
ózonlyuk tátongott, ám 2006-ban ez a lyuk még majdnem 30 millió 
négyzetkilométeres volt. 

 

Az ózonlyukkiterjedésének változása az Antarktisz felett
 FORRÁS: NASA 

A lyuk szeptemberben és októberben tágul a legnagyobbra, és 
december végén tűnik el egészen az északi féltekén beköszöntő 
tavaszig. 

Az ózonréteg, amelyet három oxigénatomból álló instabil, 
színtelen molekulák alkotnak, a Föld felszíne fölött tíz kilométerrel 
kezdődik és majdnem 40 kilométeres magasságig húzódik. 

 

Az ózonatom szerkezete FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Mint Newman megjegyezte: ha semmit sem tettek volna az 
ózonréteg elvékonyodása ellen, akkor 2065-re a réteg 
kétharmada elpusztult volna. 

Kelet-Ázsiában növekszik az ózonkárosító anyagok kibocsátása 

Brian Toon, a Coloradói Egyetem tudósa azonban figyelmeztetett 
arra, hogy az ózonréteg javulása még nem teljes sikertörténet: 
szerinte még csak ahhoz a ponthoz érünk el, ahonnan a gyógyulás 
elkezdődhet. 
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Az ózonpajzs egészen a sztratoszféra felső határáig, 40 
kilométeres magasságig nyúlik felFORRÁS: U.S. AIR FORCE PHOTO 

A jelentés kiemelte, hogy Kelet-Ázsiában 2012 óta a betiltott klór-
fluór-karbon-kibocsátás növekedését mérik, bár a kibocsátó 
országot vagy országokat egyelőre nem sikerült azonosítani. 

 

A Távol-Keleten még mindig aggasztóan magas a 
légszennyezésFORRÁS: MTI/EPA/VU HONG 

Közben a CFC vegyületeket helyettesítő anyagokat is le kell 
cserélni, mert azok a globális felmelegedést fokozzák. Newman 
szerint 2060 előtt nem lehet teljes sikerről beszámolni, mint 
mondta: "azt majd legfeljebb az unokáink tehetik meg". 

(Forrás: MTI) 

Megtaláltak egy eddig csak leírásokból ismert 
ókori görög várost 

-BD- 2018.11.14. index.hu 

Immár régészeti leletek is bizonyítják, hogy létezett az eddig csak 
ősi szövegekből ismert Tenea görög város, amelyet az ókori 
leírások szerint trójai hadifoglyok alapítottak az időszámításunk 
előtti 12. vagy 13. században – jelentette be kedden a görög 
kulturális minisztérium. 

 

A görög kulturális minisztérium által 2018. november 13-án 
közreadott, keltezetlen kép falmaradványokról az ókori Tenea 
romvárosban, a Peloponnészoszi-félszigeten, a jelenkori 
Khiliomodi falu közelében. Régészek 2018 kora őszén tárták fel az 

mailto:bolcsod@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/tortenelem/2018/11/14/megtalaltak_egy_eddig_csak_leirasokbol_ismert_okori_gorog_varost/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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eddig csak ősi szövegekből ismert várost, amelyet az ókori leírások 
szerint trójai hadifoglyok alapítottak a Kr.e. 12-13. században. 

A tárca közleménye szerint a Peloponnészoszi-félszigeten, 
Khiliomodi falu közelében szeptember és október elején végzett 
ásatások felszínre hozták az első tárgyi bizonyítékokat a gazdag 
Tenea város létezésére, ráadásul azon a helyen, ahol a fekvését 
feltételezték – írja az MTI. 

Pauszaniasz II. századi görög utazó és geográfus szerint Teneát a 
trójai háború túlélői alapíthatták, olyan trójai hadifoglyok, akiket 
Agamemnón, a közeli Mükéné királya ejtett foglyul. Említést tesz 
a városról Sztrabón (i.e. 64 - i.sz. 23) ókori utazó, földrajzi író is. 

Khilimodi mellett 2013 óta folynak ásatások, de a közelmúltig csak 
temetőkben ástak, a kora őszi ásatások során bukkantak magának 
a településnek a maradványaira, házfalakra, ajtónyílásokra, 
márvány padozatokra, kövezett utakra, cserépedényekre az i.e. 4. 
századtól a késő római korig terjedő időszakból. Találtak 2000 
ritka pénzérmét is, ami arra utal, hogy gazdag városról volt szó. 

Gazdag város lehetett 

A Teneát övező temetőkben eddig feltárt sírok bővelkednek 
kerámiákban, arany-, réz- és csontékszerekben. A leletek közt 
szerepel egy aranypénz, amelyet azért raktak a halott mellé, hogy 
kifizethesse a túlvilágra szállítást. Egy vasgyűrű pecsétje Szerápisz 
görög istent ábrázolja a trónon ülve, mellette Kerberosz, a 
háromfejű mitikus kutya, az alvilág őrzője látható. (A temetők 
egyikében sírrablók 2010-ben két fiatal férfi i.e. 6. századból 

származó pompás szobrát ásták ki, a leleteket 10 millió euróért 
akarták eladni.) 

Az egyik épület alapjai között egy cserépedényben két magzat 
maradványaira bukkantak. Ez szokatlan, mert a régi görögök 
rendszerint a városfalakon kívül temetőkben földelték el 
halottaikat. Egy sírban egy nő és egy gyermek csontvázát találták 
meg. 

Eleni Korka ásatásvezető szerint az elveszett város polgárai 
feltűnően jómódúak voltak, Tenea valószínűleg jól megélt a 
kereskedelemből, mert kulcsfontosságú ponton helyezkedett el 
olyan nagy városok között, mint Korinthosz és Argosz. 

A régész szerint a kelettel és a nyugattal egyaránt kapcsolatot 
ápoló Teneának sajátos mintázatú, keleti hatást tükröző 
cseréptárgyai voltak, és megvolt a saját gondolkodásmódja is, 
amely vélhetően tükröződött a politikáján is. 

Tenea túlélte a szomszédos Korinthosz rómaiak általi 
lerombolását i.e. 146-ban, és prosperált a római uralom alatt. A 
késő 4. századi gót invázióban megrongálódhatott, két 
évszázaddal később, a szláv betörések alkalmával pedig teljesen 
elnéptelenedhetett. 

A mitikus város és temetőinek feltárását az elkövetkező években 
is folytatják – mondta Eleni Korka. 

Eldőlt: megváltozik a kilogramm definíciója 

BOLCSÓ DÁNIEL 2018.11.16. index.hu 
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60 országból gyűltek össze a tudósok pénteken Versailles-ban, az 
Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián, és ellenszavazat 
nélkül megszavazták a kilogramm definíciójának megváltoztatását 
– írja az Independent. 

AZ ÚJ DEFINÍCIÓ EZENTÚL AZ ELEKTROMOS ÁRAMHOZ KÖTI A 
TÖMEG MÉRTÉKEGYSÉGÉT. 

 

Le Grand Kilo Fotó: Social Media 

A kilogramm az eddigi hivatalos definíciója szerint az a tömeg, 
amelyet egy párizsi széfben őrzött platina-iridium ötvözetből 
készült, Le Grand Kilo nevű henger nyom. Ezzel a definícióval az a 
baj, hogy nem egy állandó tényezőhöz, hanem egy fizikailag létező 
tárgyhoz köti a mértékegységet, ezért az idővel változhat, 
bármennyire is vigyáznak rá. Ráadásul az etalonnak számító 
párizsi tömbről készült hivatalos másolatok között, amelyeket 
világszerte használnak, szintén kialakulhatnak eltérések. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

A kilogramm etalonja egyszer lefogyott 0,05 milligrammot, és 
senki nem tudja, miért 

Tudja, mennyi egy kiló? Amennyit a párizsi széfben őrzött 
platinatömb nyom. Amit viszont csak 50 évente mérnek meg. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fscience%2Fkilogram-definition-change-scientists-vote-weight-grand-k-paris-versailles-a8636871.html
https://index.hu/tudomany/til/2018/10/17/a_kilogramm_etalonja_egyszer_lefogyott_0_05_milligrammot_es_senki_nem_tudja_miert/
https://index.hu/tudomany/til/2018/10/17/a_kilogramm_etalonja_egyszer_lefogyott_0_05_milligrammot_es_senki_nem_tudja_miert/
https://index.hu/tudomany/til/2018/10/17/a_kilogramm_etalonja_egyszer_lefogyott_0_05_milligrammot_es_senki_nem_tudja_miert/
https://index.hu/tudomany/til/2018/10/17/a_kilogramm_etalonja_egyszer_lefogyott_0_05_milligrammot_es_senki_nem_tudja_miert/
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Márpedig ez a pontatlanság nem túl tudományos, nem csoda, 
hogy a kilogramm volt az utolsó SI-mértékegység, amelynek ilyen 
bizonytalan definíciója volt. A méterrúd is sokáig tartotta magát, 
de azt először 1960-ban váltották le, és kötötték univerzális fizikai 
állandókhoz a méter definícióját (a mai definícióját egy újabb 
változás után, 1983-ban kapta meg: az a távolság, amit a fény 
vákuumban a másodperc 1 / 299 792 458 része alatt tesz meg). 

MOST ELJÖTT AZ IDŐ A GRAND KILO LEVÁLTÁSÁRA IS. 

Az új definíció a tömeg és az elektromos áram összefüggésén 
alapul. Az elektromágnesek erőt generálnak, ez az erő emeli fel a 
mágnes alá helyezett fémeket. Ennek az erőnek a nagysága, így az 
is, hogy mekkora tömeget képes megmozgatni, attól függ, hogy 
milyen nagyságú elektromos áram halad át a mágnes tekercseiben. 
A kilogramm tehát meghatározható az elektromos áram 
viszonylatában – írja a BBC. 

A tömeg és az elektromosság kapcsolatának meghatározására 
létezik egy mérőszám is, ez az úgynevezett Planck-állandó. Ez 
viszont egy nagyon kicsi szám, ezért nagyon nehéz pontos 
méréseket végezni vele. Egy Bryan Kibble nevű tudós viszont 
épített egy szerkezetet, amely minden eddiginél pontosabb 
mérést tesz lehetővé. Ez a korábban Watt-mérlegként 
ismert Kibble-mérleg. (Arról, hogy magyar kutatóknak milyen 
szerepe volt mindebben, itt írtunk korábban.) 

KAPCSOLÓDÓ 

Megújul a kilogramm, és ehhez magyar kutatóknak is van némi 
közük 

A kiló az SI-rendszer utolsó alap mértékegysége, aminél a 
tudomány túllép fizikailag létező prototípus használatán. 

A legnagyobb figyelmet ugyan a kilogramm kapta a konferencián, 
hiszen itt alapvető változtatásról van szó, de három másik 
mértékegység is finomodott: az amperé, a kelviné és a mólé. A 
mindennapokra se a kilogramm, se ezek változása nem lesz 
hatással. A kilogramm elszakítása az eddigi fizikai mintájától 
viszont a tudomány számára forradalmi lépés, amely sokkal 
pontosabb számításokat tesz majd lehetővé. 

AZ ÚJ DEFINÍCIÓ 2019 MÁJUSÁTÓL LÉP ÉLETBE. 

A globális klímaváltozás már a világgazdaságot is 
érinti 

MTI 2018.11.24. origo.hu 

A klímaváltozás már hatást gyakorol az amerikai és a 
világgazdaságra is - állítja az a több amerikai minisztérium és 
kormányzati szervezet által készített jelentés, amelyet pénteken 
hoztak nyilvánosságra. A Fehér Ház pontatlannak minősítette az 
anyagot. 

Aránytalanul jobban sújtja a szegény régiókat 

A jelentés szerint a klímaváltozás az évszázad végéig kártékonyan 
érinti majd az egészségügytől az infrastruktúráig az amerikai 
gazdaság valamennyi ágazatát. A kongresszus felkérésére több 
mint egy tucat minisztérium és kormányzati szervezet 
munkatársai, köztük tudósok által összeállított anyag 
megállapítja:az üvegházhatást kiváltó, és a globális felmelegedést 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46143399
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlanck-%25C3%25A1lland%25C3%25B3
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKibble_balance
https://index.hu/tudomany/2017/11/02/megujul_a_kilogramm_es_ehhez_magyar_kutatoknak_is_van_nemi_koze/
https://index.hu/tudomany/2017/11/02/megujul_a_kilogramm_es_ehhez_magyar_kutatoknak_is_van_nemi_koze/
https://index.hu/tudomany/2017/11/02/megujul_a_kilogramm_es_ehhez_magyar_kutatoknak_is_van_nemi_koze/
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gyorsító gázok változatlan kibocsátása „történelmi mértékű”, a 
globális felmelegedés nagymértékben megváltoztatja majd az 
emberi élet körülményeit.Csökkenti a vízkészleteket és a vízhez 
történő hozzáférés lehetőségeit, megváltoztatja a tenger menti 
partvidékeket, megemeli az ipar és a mezőgazdaság termelési 
költségeit is. 

 

FORRÁS: WWF 

Nem utolsósorban pedig árt az emberi egészségnek, „aránytalanul” 
sújtva a szegényebb társadalmi rétegeket. 

A jelentés szerint egyes drámai hatások már most is érezhetők 

A jelentés szerint az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását 
radikálisan csökkenteni kell, alkalmazkodva a már megtörtént 
változásokhoz is. A klímaváltozás káros hatásai közül sok már most 
is érzékelhető szerte az Egyesült Államokban – állapították meg a 
szakemberek. 

 

FORRÁS: MTI/UJVÁRI SÁNDOR 

A klímaváltozás első közvetlenül is tapasztalható jeleiként az 
eddigieknél gyakrabban előforduló pusztító viharokat, a 
szárazságokat, és az árvizeket jelölték meg. 

 

FORRÁS: AFP/PEDRO ARMESTRE 
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Konkrét példákat is felhoztak megállapításaik alátámasztására: 

az esőzéseket és az áradásokat alig bíró gátszakadásokat Dél-
Karolinában, a Sziklás-hegység és a Mississippi-medence közötti 
Nagy-síkság agrárvidékein a termések apadását, valamint a 
rovarok okozta megbetegedéseket Floridában. 

A globális felmelegedés tény, ám az okokat vitatják 

„Az éghajlatváltozás jövőbeni kockázatai a most hozott 
intézkedésektől függnek” - figyelmeztetett a jelentés, 
hangsúlyozva, hogy azonnali intézkedések nélkül a gazdasági 
növekedés fokozódó mértékű csökkenésével kell számolni. 

A Fehér Ház egyik szóvivője, Lindsay Walters visszautasította a 
jelentés megállapításait. Mint fogalmazott: ezek „a 
legszélsőségesebb jelenségeken alapulnak”. 

 

Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni 
Fehér Házban FORRÁS: MTI/EPA/ERIK S. LESSER 

Donald Trump elnök még októberben a Fox News hírtelevíziónak 
adott interjújában azt hangoztatta: nincs róla meggyőződve, hogy 
a globális felmelegedést emberi tevékenység okozza, és azt 
állította, hogy a klímaváltozásra figyelmeztető tudósoknak 
„politikai céljaik” vannak. 

A termőföldek menthetik meg a méheket 

MTI 2018.11.23.  

Újfajta mezőgazdasági stratégiát javasol a méhek és egyéb 
beporzók populációi hanyatlásának megállítására egy 
kutatócsoport, amely elképzeléseit a gyakorlatban is sikerre 
vitte Üzbegisztánban és Marokkóban. 

Ez a módszer nem csak a méheknek lenne hasznos 

Stefanie Christmann a száraz térségek mezőgazdasági kutatásai 
nemzetközi központjának szakmbere az egyiptomi Sarm-es-
Sejkben folyó ENSZ biodiverzitási konferencián fogja bemutatni új, 
gazdabarát mezőgazdasági gyakorlatának eredményeit, amelyek 
arról tanúskodnak, hogy a termőföldek egynegyedének virágzó 
növényekkel - fűszerekkel, takarmánynövényekkel - való 
benépesítése nemcsak a gazdák bevételét növeli jelentősen, 
hanem a gazdagítja a biodiverzitást is. 

Az ENSZ-konferencián már folyik a vita a méhek és egyéb 
beporzókra vonatkozó új irányelvekről, amelyek között szerepel a 
rovarirtók használatának csökkentése, fokozatos kivezetése. 
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Christmann tanulmánya szerint ezt meg lehet valósítani oly 
módon, hogy a gazdák ne szenvedjenek anyagi károsodást és 
terméskiesést. 

Világszerte súlyos veszélybe került a méhpopuláció 

A változás szükségessége nyilvánvaló: az élelmiszernövények több 
mint 80 százalékának szüksége van a beporzásra, ám az elmúlt 
években jelentős hanyatlásnak indultak a beporzó-populációk 
világszerte. 

Németországban 75 százalékkal, Puerto Ricóban még nagyobb 
arányban csökkentek a populációk az elmúlt 25 évben. A 
kormányok különböző módon reagáltak erre, az Európai Unió 
tagállamaiban például betiltották a széles körben használt 
neonikotinoid hatóanyagú rovarölőket, míg Brazíliában, a világ 
egyik legnagyobb élelmiszerexportáló államában feloldották a 
rovarirtók használatát. 

 

méh FORRÁS: ORIGO 

Christmann öt éven át tette próbára "alternatív beporzókkal való 
gazdálkodás" nevű gyakorlatát. 

Ennek lényege, hogy a termőföldeken minden negyedik művelt 
sávban virágzó növényeket neveltek. A beporzók megtelepedését 
pedig segítették például oly módon, hogy a földben fészkelő 
méheknek öreg fákat helyeztek el, vagy üreget vájtak a földbe. 

 

Ha kihalnak a méhek, kihal az emberiség? FORRÁS: 
THINKSTOCK 

A közelben napraforgót is vetettek, egyfajta szélfogóként. 



Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 12. szám 

  

 

 

64. oldal 

 

Poszméh FORRÁS: ORIGO 

Ez még a legszegényebb országokban is megvalósítható 

"Még a legszegényebb országban is meg lehet ezt valósítani. 

Nem kell hozzá semmilyen felszerelés, technológia, csak a 
vetőmagokba kell befektetni. Nagyon könnyű. Akár egy 
mobiltelefonon továbbított képekkel be lehet mutatni, hogyan 
kell csinálni" - idézte a kutatót a The Guardian brit napilap 
honlapja. A tiszta monokulturális földekkel szemben,ez a 
gyakorlat meglepő eredményeket hozott a gazdáknak és növelte 
a térség biodiverzitását.A termőnövényeket jóval hatékonyabban 
porozták be a méhek, kevesebb volt a kártevő, és mennyiségben 
és minőségben is növekedett a termés. 

A félsivatagi területeken a legnagyobb a növekedés 

Négy különféle klímájú területen végezték el a próbát, és 
mindenhol növekedett a gazdák bevétele. A legnagyobb 
növekedést a félsivatagi területen érték el, ahol a tök 
terméshozama 561 százalékkal, a padlizsáné 364, a disznóbabé 
177 százalékkal, a dinnyéé 56 százalékkal nőtt. 

 

FORRÁS: JEREMY T. KERR 

A csapadékosabb térségekben a paradicsomtermés 
megduplázódott, a padlizsán 250 százalékkal nőtt. A 
hegyvidékeken a cukkinitermés háromszoros lett, a töké 
megduplázódott. 


