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Mennyit szennyezünk? 

http://www.lelegzet.hu/archivum/2001/11/2425.hpp.html 

Egy új honlap segítségével a Világhálón most kiszámíthatjuk, mennyire 
járulunk hozzá az éghajlat változását okozó gázok kibocsátásához egy-
egy repülőúttal. Igaz, e cikk írásakor egyelőre csak a nagy befogadó-
képességű Boeing 747-es (Jumbo Jet) repülőgéptípusra vonatkozó 
számítások voltak elérhetők. Két példát vizsgáltunk meg. 

Először egy Budapest—New York menettérti utat tápláltunk be az 
interaktív térkép segítségével. A számítógépre letöltött algoritmus, mely a 
legrövidebb útvonal kiszámításával meghatározza az üzemanyag-
fogyasztást, figyelembe vette az általunk beállított kihasználtsági mutatót 
is. Nos, a 30 százalékos kihasználtsága mellett egy 7597 kilométeres úton 
a Jumbo teljes üzemanyag-felhasználása fejenként 1478 kg kerozin. Ez 13 
787 kg szén-dioxid kibocsátásának felel meg! 

Az oldal arra is választ ad, hogy egy ilyen menettérti repülés alkalmával az 
utasonként elhasznált kerozin és annak légkört melegítő hatása 
tulajdonképpen mit is jelent az éghajlat számára. Megdöbbentő adatokat 
kaptunk: ezt a sok üzemanyagot elégetve annyi energia szabadul fel, 
amennyiből 38 darab 60 W-os izzót égethetnénk folyamatosan egy évig, 
vagy amennyi 19 ember étkezéséből felszabaduló energiával egyenlő. A 
fejenkénti üzemanyag-mennyiség annyi szenet tartalmaz, mint amennyi 
egy 803 négyzetméter alapterületű légoszlopban, vagy egy átlagos, 23 
méter magas fában van. Ha ezen kerozinfogyasztás után ugyanannyi adót 
kellene fizetni, mint amennyit Angliában egy gépkocsi 
benzinfelhasználására, akkor az 1117 angol font, azaz 465 ezer forint 
többletköltséget jelentene! Ez a jelenlegi repülőjegy-árak 4—5-szöröse, 
hétvégi New Yorkban tartózkodás mellett (a MALÉV díjszabása szerint). 

Ha figyelembe vesszük, hogy a MALÉV interkontinentális járatokon 
használt repülőgépei csak két sugárhajtóművel rendelkeznek, akkor az 
üzemanyag-felhasználás ennél kevesebb, és a kihasználtság is valószínűleg 
30 százalék feletti. 

A másik példában egy Budapest—Brüsszel repülőúton 50 százalékos 
kihasználtság mellett az első osztályon megtett út hatásait vizsgáltuk. (Az 
első osztályon tágasabbak és így nehezebbek az ülések, és a kiszolgáló 
berendezések is súlyosabbak, ezért itt egy főre magasabb üzemanyag-
fogyasztás jön ki.) Irányonként 1011 kilométert repülve, a gép 125 kg 
kerozint fogyaszt utasonként, ami 1168 kg szén-dioxid kibocsátását jelenti. 
Ez az éghajlatváltozás szempontjából 3 darab 60 W-os izzó éves 
fogyasztásával, vagy két ember éves tápláléka által hordozott energiával 
egyenlő. Ilyenkor egy 10 méter magas fában, vagy egy 68 négyzetméter 
alapterületű légoszlopban megtalálható szén ég el. Nagy-Britanniában 
ennyi benzin után kb. 40 ezer forintnak megfelelő adót kellene fizetni. Egy 
első osztályú menettérti repülőgépjegy árához képest (amikor nem 
tartózkodik az utas szombat este Brüsszelben) ez 2001. októberi árszinten 
20 százalékos többletköltséget jelentene. 

Vizsgáljuk meg, hogy az utóbbi esetben mit jelent ez globális 
összefüggésben! Nos, jelenleg a tüzelőanyagok elégetéséből származó 
szén-dioxid-kibocsátás mennyisége egy főre számítva (világátlagban) 
évente közel négy tonna. (Ez több, mint amit az óceánok és fák el tudnak 
nyelni. A honlap szerint a CO2 -kibocsátást 60 százalékkal kellene 
csökkenteni a légköri szén-dioxid mennyiségének stabilizálásához.) Ez 
alapján a honlap algoritmusa kiszámolta, hogy egy Budapest—Brüsszel 
menettérti úton — a megadott kihasználtsági szintnél — az utasonként 
elhasznált üzemanyagból keletkező szén-dioxid az átlagember negyedéves 
szén-dioxid-keretével egyenlő, beleértve a fűtést, főzést, világítást, 
közlekedési igényeket stb. Ez csak a CO 2 melegítő hatása, azonban a 
honlap szerkesztői megjegyzik, hogy a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok és a 

http://www.lelegzet.hu/archivum/2001/11/2425.hpp.html
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vízpára együttes melegítő hatása ennek körülbelül háromszorosa! (Sajnos 
az nitrogénoxidok és a vízpára kibocsátására vonatkozóan nem közölnek 
konkrét adatokat.) 

Aki maga is szeretné a számításokat kipróbálni, az látogassa meg az 
Choose Climate honlapot: http://chooseclimate.org/flying/index.html 

A konkrét számításokat tartalmazó térkép pedig itt található: 
http://chooseclimate.org/flying/mapcalc.html 

A városok koordinátáinak megadásával lehet a távolságot kiszámoltatni. A 
fenti példák a térkép kis mérete miatt néhány százalékos hibalehetőséget 
tartalmazhatnak. 

Joó Ferenc   2001. november 

A chemtrailhívők sokkot kapnak ettől az 
animációtól 

 

2018. szeptember. 11. hvg.hu TECH 

A chemtrailhívők sokkot kapnak ettől az animációtól: 200 ezernél is több 
gép volt a levegőben 

A Flightradar24 közzétette, melyek voltak az év eddigi legzsúfoltabb 
napjai a polgári légi közlekedés számára. Animációt is mutattak ezekről. 

Amikor 1914. január 1-jén a világ első, menetrend szerint közlekedő 
repülőgépe felszállt, hogy egyetlen utasát körbevigye Florida felett, még 
senki sem gondolta, hová fejlődik a polgári légi közlekedés. Mára ott 
tartunk, hogy naponta több mint 100 ezer repülőgép indul útnak 
világszerte, nemrég pedig minden eddigi rekordot megdöntött ez a szám. 

A Flightradar24 beszámolója szerint 2018. június 29-e az eddigi legsűrűbb 
nap volt a légi közlekedésben azóta, hogy a szolgáltatás nyomon követi a 
járatokat. Egész pontosan 202 157 repülőgépet regisztráltak Péter/Pál 
napján. Hogy ez a szám mit jelent, azt az általuk közölt gif érzékelteti a 
legjobban. 

 

 

https://www.flightradar24.com/  

http://chooseclimate.org/flying/index.html
http://chooseclimate.org/flying/mapcalc.html
http://hvg.hu/tudomany
https://twitter.com/flightradar24/status/1013088775973556224
https://twitter.com/flightradar24/status/1013088775973556224
https://t.co/krDfUYSbzK
https://twitter.com/flightradar24/status/1013088775973556224
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Bár első ránézésre az egész olyan, mint egy zsongó méhkas, 
megfigyelhetők bizonyos minták. Például az, hogy hajnaltól kezdve 
jelentősen megemelkedik az induló járatok száma az Egyesült Államok felé, 
míg napnyugta után lecsökken az Ausztráliába érkező, vagy onnan induló 
repülőgépek száma. 

A Fligtradar24 szerint egyébként három nap volt a nyáron, amikor egyetlen 
nap alatt több mint 200 ezer repülőgép indult útnak: június 29., július 12. 
és július 13. Ez utóbbi napon 205 468 gép szállt fel. 

 

 

https://www.flightradar24.com/blog/the-busy-summer-skies-continuing-
to-break-flight-tracking-records/ … 

Az abszolút csúcsot végül július 19-e jelentette, ekkor 209 752 darab gép 
kelt útnak. 

Mindez viszont arra is rámutat, milyen sok tényezőből tevődik össze az 
éghajlatváltozást előidéző üvegházhatású gázok kibocsátása. Az Egyesült 
Államokban például a közlekedés által termelt üvegházhatású gázok 11 
százaléka származik a repülőgépektől. 

Egy lépésre vagyunk attól, hogy pokoli 
üvegházzá váljon a Föld 

ORIGO 2018.08.07.  

Fennáll a kockázata annak, hogy a Föld tartósan és visszafordíthatatlanul 
üvegházzá válik, még akkor is, ha a szén-dioxid-kibocsátást sikerül a 
párizsi klímaegyezményben megfogalmazott korlátok (1,5-2 Celsius-
fokos felmelegedés) között tartani – figyelmeztetett egy nemzetközi 
kutatócsoport az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) 
megjelent új tanulmányban. 

Az „üvegház Föld” klíma hosszú távon rögzül, globálisan 4-5 Celsius-fokkal 
lesz magasabb az átlaghőmérséklet az iparosodás előtti időszakhoz képest, 
a tengerszint 10-60 méterrel lesz magasabb, mint napjainkban – olvasható 
a tanulmányban, amelynek szerzői arra a következtetésre jutnak, hogy 
jelentősen fel kell gyorsítani az átmenetet egy emissziómentes 
világgazdaság felé. 

Az ember okozta üvegházhatású gázkibocsátás a Földön uralkodó 
hőmérséklet nem egyedüli meghatározója. Tanulmányunk azt vetíti előre, 
hogy az ember előidézte 2 Celsius-fokos globális felmelegedés hatással van 
a Föld más rendszereire is, ami további felmelegedést generál, még akkor 
is, ha leállítjuk az üvegházhatású gázkibocsátást– mondta Will Steffent, az 
Ausztrál Nemzeti Egyetem és a Stockholmi Egyetem kutatója. 

https://twitter.com/flightradar24/status/1018260113814061057
https://twitter.com/flightradar24/status/1018260113814061057
https://t.co/sevtHsxfgb
https://t.co/sevtHsxfgb
https://twitter.com/flightradar24/status/1018260113814061057
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„Hogy elkerüljük ezt a forgatókönyvet, szükség van arra, hogy az emberi 
tevékenység a bolygónk kizsákmányolásától a jó sáfárkodás irányába 
mozduljon” – hangsúlyozta. Jelenleg a globális átlaghőmérséklet egy 
Celsius-fokkal magasabb az iparosodás előtti időszakhoz képest, és 0,17 
Celsius-fokkal növekszik évtizedenként – emlékeztetett a Stockholmi 
Egyetem közleménye. 

Végzetes dominóhatás 

Az ausztrál, svéd, dán, belga, német, amerikai, brit és holland kutatók tíz 
természeti folyamat – az örökké fagyott talaj olvadása, az óceánfenékről a 
metánhidrát elvesztése, a talaj és az óceán szénelnyelő képességének 
csökkenése, az óceánokban a bakteriális légzés növekedése, az Amazonas 
esőerdőinek, az északi erdőknek a pusztulása, az északi félteke 
hótakarójának csökkenése, az északi-sarki nyári tengeri jég elvesztése és 
az Antarktisz körüli tengeri jég és jégmezők csökkenése – hatásait 
vizsgáltak. 

Aggodalomra ad okot, hogy ezek az elemek dominóhatást idézhetnek 
elő.Ha az egyik elem eldől, továbblöki a többit. Nagyon nehéz lesz, vagy 
lehetetlen megállítani azt, hogy az egész dominósor ne dőljön össze. 
Lakhatatlanná válnak helyek a Földön, ha az »üvegház Föld« valósággá 
válik” – hangoztatta Johan Rockström svéd kutató. 

„Bemutattuk, hogy az ipari kor üvegházhatású gázkibocsátása hogyan 
billenti ki egyensúlyából időjárásunkat és a Föld rendszereit. Konkrétan 
rámutattunk a Föld gépezetét felborító elemekre, amelyek ha 
meghaladnak egy bizonyos stressz-szintet egyenként, alapvetően, gyorsan 
és valószínűleg visszafordíthatatlanul megváltoznak.Az események ezen 
láncolata a Föld egész rendszerét egy új működési folyamatba taszítja– 
figyelmeztetett Hans Joachim, a potsdami Klímakutató Intézet igazgatója. 

 

FORRÁS: MTI 

Az eddigi erőfeszítések nem elegendőek 

A tanulmány szerzői szerint hogy el lehessen kerülni ezt az állapotot, 
többre van szükség, mint az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére. 
Javítani kell például az erdő-, a mezőgazdaság és a talajgazdálkodást, a 
biológiai sokszínűség megőrzését, olyan technológiákra van szükség, 
amelyek lehetővé teszik a szén-dioxid kivonását a légkörből, és föld alatti 
tárolásukat. 

(MTI) 
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Apokaliptikus pusztítást végzett a Nap 

ORIGO 2018.07.30.  

A Naprendszer ifjúkorából, 4,5 milliárd évvel ez előttről ránk maradt 
meteoritok parányi kék kristályzárványai arról tanúskodnak, hogy a 
gyermek Napnak gyakoriak lehettek a dühkitörései. 

Napunk keletkezésének pontos részleteit mindmáig homály fedi. Annyi 
biztos, hogy 4,6 milliárd évvel ezelőtt született, nagyjából 50 millió évvel a 
Föld létrejötte előtt.Mivel a Nap idősebb Földünknél, itt a közvetlen 
házunk táján nehéz olyan fizikai objektumokat találni, amelyek 
mesélhetnének nekünk a Nap létezésének legkorábbi időszakáról – olyan 
anyagokat, amelyek magukon viselik a korai Nap kémiai 
ujjlenyomatát.Azonban a Nature Astronomy c. folyóirat most olyan, 
meteoritokba zárt ősi kék kristályokról számol be, amelyek sokat elárulnak 
a gyermek Nap természetéről – amely a jelek szerint nem volt éppen békés. 

Akár egy hároméves gyerek 

„A Nap e korai életszakaszában rendkívül aktív volt, több kitöréssel, és a 
töltött részecskék intenzívebb kiáramlásával. Ha a hároméves fiamra 
gondolok, nos, hát ő hasonlóan aktív – meséli Philipp Heck, a Field 
Museum (Chicago, USA) kurátora és a Chicagói Egyetem tanára, a most 
megjelent cikk egyik írója. – Szinte alig akad valami a Naprendszerben, ami 
elég öreg lenne ahhoz, hogy tanúskodjon a korai Nap tevékenységéről, de 
a Field Museum gyűjteményében őrzött meteoritok kristályai pont ilyenek. 
Valószínűleg ezek a Naprendszerben elsőként keletkezett ásványok." 

A Heck és munkatársai által mikroszkóp alatt vizsgált jeges kék színű 
kristályok neve hibonit, és összetételük őrzi azoknak a kémiai reakcióknak 
a nyomát, amelyek csak úgy történhettek, ha a korai Nap bőségesen 
bocsátotta ki a nagyenergiájú részecskéket. „Ezek a kristályok több mint 

4,5 milliárd évvel ezelőtt jöttek létre, és mindmáig magukban hordozzák a 
Naprendszer legkorábbi eseményeinek emlékét.Bár aprók – sokan közülük 
a 100 mikronos átmérőt sem érik el –, képesek voltak csapdába ejteni 
azokat az illékony nemesgázokat, amelyek a fiatal Nap sugárzása hatására 
az idők mélyén keletkeztek– magyarázza Levke Kööp, a cikk főszerzője, aki 
a Chicagói Egyetem posztdoktori kutatója és a Field Museum munkatársa. 

A kezdetekkor, a bolygók kialakulása előtt a Naprendszerben a Nap körül 
csupán egy gázból és porból álló gigantikus spirálkorong keringett, 
melynek Naphoz közel eső régiója igen forró – 1500°C-nál is magasabb 
hőmérsékletű – volt. (Összehasonlításképpen: a mai Naprendszer 
legforróbb bolygóján, a Vénuszon, melynek felszínén megolvadna az ólom, 
a csúcshőmérséklet mindössze 470°C körül alakul.)Ahogy a korong hűlni 
kezdett, úgy alakultak ki az első ásványok – és a kék hibonit ezek között 
volt. 

 

FORRÁS: © FIELD MUSEUM, UNIVERSITY OF CHICAGO, NASA, ESA, AND E. 
FEILD (STSCL). 
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Hogyan keletkezett a kék hibonit? 

Az ősi meteoritokban talált ásványi szemcsék közül a nagyobbak mérete is 
csupán a hajszál átmérőjének néhányszorosa. Amikor a mikroszkóp alatt 
vizsgáljuk az ásványszemcsék együtteseit, az apró, világoskék színű 
hibonitszemcsék szépségükkel rögtön feltűnnek"– meséli a cikkben szintén 
közreműködő Andy Davis. 

A hibonitkristályok egyebek között kalciumot és alumíniumot 
tartalmaznak. Képződésük idején a fiatal Nap még folytonosan szórta 
magából a nagyenergiájú protonokat és egyéb szubatomi részecskéket, 
amelyek a formálódó hibonitkristályokat is bombázták. Amikor egy 
nagyenergiájú proton épp a kristály kalcium- vagy alumíniumatomjait 
találta el, előfordult, hogy az atommagot több kisebb magra – neonra és 
héliumra – hasította. Ezek a nemesgázok aztán csapdába ejtve maradtak a 
kristály belsejében a rákövetkező évmilliárdokra, maguk a kristályok pedig 
olyan űrbéli kövekbe épültek be, amelyek meteoritként a Földre zuhantak, 
ahol a Heckhez, Kööphöz és Davishez hasonló kutatók hozzájuk férhetnek. 

 

HibonitFORRÁS: (C) ANDY DAVIS, UNIVERSITY OF CHICAGO 

A tudósok egy ideje már keresik a korai Nap aktivitására utaló nyomokat a 
meteoritokban, de eddig nem bukkantak rá semmire. Kööp megjegyzi:Az, 
hogy az emberek nem látták ezt korábban, nem jelenti azt, hogy nem is 
volt ott, legfeljebb hogy nem voltak elég érzékeny műszereik ahhoz, hogy 
megtalálják." 

Új műszer vezette nyomra a kutatókat 

A kutatócsoport most egy egyedülálló, a mai kor csúcstechnológiáját 
képviselő tömegspektrométerrel vizsgálta a kristályokat. A Svájcban 
működő, garázs méretű berendezés rendkívüli pontossággal képes 
meghatározni egy objektum vegyi összetételét. A tömegspektrométer 
bemeneténél egy lézersugár olvasztott meg egy meteoritból származó 
parányi hibonitkristályt, amelyből így felszabadult, és észlelhetővé vált a 
benne foglyul ejtett hélium és neon.Meglepően nagy jelet kaptunk, ami 
egyértelműen mutatta a hélium és a neon jelenlétét. Le voltunk 
nyűgözve"– emlékszik vissza Kööp. 

A hélium és neon nyomai szolgáltatják az első konkrét bizonyítékot a Nap 
régóta sejtett korai tevékenységéről. „Olyan ez, mintha valakit nyugodt, 
megfontolt felnőttként ismernénk meg. Nyilván okkal gyanítanánk, hogy 
gyereknek aktívabb volt, de nem tudnánk mivel igazolni a sejtésünket. 
Aztán egy nap feltévednénk a padlására, ahol rábukkannánk az összetört 
régi játékokra meg a kitépett lapú könyvekre. Így már bizonyíték lenne a 
kezünkben arra nézve, hogy az illető ugyancsak heves volt kiskorában" – 
bontotta ki a hasonlatot Heck. 
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Levke Kööp, a tanulmány első szerzőjeFORRÁS: (C) FIELD MUSEUM 

A Nap korai aktivitására utaló egyéb bizonyítékokkal ellentétben ezt 
sehogy másként nem lehet értelmezni: a kristályok összetételére ez az 
egyetlen elfogadható magyarázat. „Mindig öröm, ha az ember tisztán 
értelmezhető eredményeket kap – fűzte hozzá Heck. – Minél egyszerűbb 
egy magyarázat, annál nagyobb lehet benne a bizodalmunk." 

„Nemcsak világos bizonyítékot találtunk arra a meteoritokban, hogy a Nap 
körüli korong anyagait közvetlen nagyenergiájú sugárzás érte, hanem az 
eredmények azt is megmutatják, hogy a Naprendszer legősibb anyagai a 
besugárzásnak egy olyan fázisán mentek keresztül, amelyet a fiatalabb 
anyagok már nem tapasztaltak.Szerintünk ez azt jelenti, hogy a hibonitok 
kialakulása után valami lényeges változásnak kellett végbemennie a 
születő Naprendszerben.Lehet, hogy a Nap aktivitása esett vissza, de az is 
elképzelhető, hogy a később keletkezett anyagok nem voltak képesek 
eljutni a korongnak abba a zónájába, ahol érhette volna őket a sugárzás" 
– ismerteti a hipotéziseket Kööp. 

„Számomra ebben a legizgalmasabb, hogy megtudhattunk valamit a 
Naprendszer legkorábbi időszakában uralkodó viszonyokról, és végre 
megerősíthettünk egy régóta fennálló gyanút – foglalta össze Heck. – Ha 
jobban értjük a múltat, jobban megértjük a természetes világ fizikáját és 
kémiáját is." 

40 millió ember él a világ legnagyobb 
méregtartálya körül 

 

NYG 2018.08.05. index.hu 

A világ legnagyobb halott víztömege. Nem csak halott, de mérgező is – 
ehhez képest milliók élnek körülötte és belőle, turisták százezrei látogatják, 
talán ön is fürdött már benne. Ez az apokaliptikus víztömeg nem más, mint 
a Fekete-tenger. 
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Fekete-tenger 

Már hogy lenne a Fekete-tenger halott? 

Valóban, aki járt már ott, láthatott benne medúzákat, rákokat, halakat – 
még macskacápa is előfordul benne –, sőt, delfineket. Különben is, az ókori 
görögöket is a halbőség vonzotta a 430 ezer négyzetkilométeres Fekete-
tengerhez. Hát akkor már a földrajzba is betört a fakenews? Nos, valóban, 
van benne élet, de csak az 1-2 ezer méter mély víz felső 100-150 méteres 
rétegében. 

Az 550 ezer köbkilométernyi víz 90 százalékban viszont csak anaerob 
baktériumok élnek meg, semmi más. 

Ez két dolog miatt van így: először is a Fekete-tenger épp csak tenger. 
Többször előfordult vele, hogy tó volt, mondjuk akkor tényleg eléggé óriási, 
összeérve a nála nem sokkal kisebb Kaszpi-tengerrel. Ma a Kaszpi-tenger 
magában álló sós tó, a Fekete-tenger viszont, mindössze 8 ezer éve újra 
kijáratot talált a Boszporuszon át a Földközi-tengerhez. Sótartalma ekkor 
hirtelen megnőtt, az édesebb vízhez szokott élővilág gyors elhalását 
okozva. A viszonylag rövid idő alatt aláhullott tetemek voltak a Fekete-
tenger halott víztömegének első forrásai, hogy miként, arról kicsit később. 

A másik ok, hogy a nem túl nagy és szinte zárt medencébe sok folyó ömlik. 
A Földközi-tenger medencéje hatszor nagyobb, de csak a Nílus, a Tiszánál 
nem sokkal nagyobb Rhone és az ugyanekkora Pó táplálja. Ehhez képest a 
Fekete-tenger megkapja a Duna összes vizét - ez a torkolatnál 6800 
köbméter másodpercenként, míg a Földközi-tenger említett három folyója 
összesen ad 6000-et –, és ott van még a Don, a Dnyeper, a Dnyeszter és a 
Kubán – összesen másodpercenként még bő 3000 köbméteres hozammal. 
(Mini-maistanultamvalamit: két nap alatt egy Balatonnyi vizet hozó öt 
folyóból négy nevében ott a "d.n" gyök. Ez indoeurópai eredetű szóra utal, 
az oszétoknál – jászoknál – is létezik a don szó, ami egyszerűen azt jelenti, 
folyó.) 

 

Fotó: Wikipedia 

Ez a több mint másfélszer nagyobb vízhozam ennyivel több szerves 
anyagot is jelent – egy hatodakkora medencébe, mint a Földközi-
tengeré. Ez nem lenne baj, hiszen a vízben élő baktériumok lebontják a 
tengerbe érkező szerves anyagokat, felhasználva ehhez a vízben oldott 
oxigént. Csakhogy a Fekete-tengerbe rengeteg szerves anyag érkezik, több, 
mint amennyi oldott oxigén rendelkezésre áll a lebontásukhoz. Ekkor a 
baktériumok a szerves anyagok feldolgozásához a vízben lévő 
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szulfátionokból vonják ki az oxigént: a melléktermék a mérgező, 
záptojásszagú kénhidrogén. 

Miért fekete? 

A Fekete-tenger nem különösebben sötét, a sósabb tengerek 
sötétkékebbek, így ilyen egyszerű magyarázattal nem ússzuk meg. 
Azonban minden nyelven így hívják, nem csak a távol élők, de a 
partmentiek is, a töröktől a grúzon, oroszon, ukránon, bolgáron át a 
románig. 

A görögök viszont nem, hiszen ők Barátságos-tengernek hívták: Pontosz 
Euxeinosz. Előtte viszont barátságtalannak, Pontosz Axeinosznak. Az 
időszámításunk kezdete körül élt Sztrabón ezt azzal magyarázta, hogy a 
tengeren nehéz navigálni és a térséget barátságtalan népek lakják. 
Csakhogy az axeinosz valószínűleg népi etimológia volt, egyszerűen az 
azonos hangzás miatt került a görögbe, a tenger óperzsa neve ugyanis az 
axsaina szóból származott, ami sötét színűt jelent. 

Egyes értelmezések szerint ez a színes elnevezés egyszerűen az északi 
fekvésre utal – a dél a vörös, a nyugat a fehér, a kelet a zöld színt kapta – 
és a név az Óperzsa Birodalomtól jött, a Kr. előtti 6. században, amikor a 
Fekete-tenger a birodalom északkeleti csücskét jelentette. Innen terjedt 
tovább és ezt használták a szkíta népek is, noha tőlük a Fekete-tenger már 
délre esett. 

Egy másik elképzelés szerint a feketét nagyon is szó szerint kell érteni: víz 
mélyébe eresztett fémtárgyak ugyanis megfeketednek a tengerben, 
méghozzá épp a kénhidrogén miatt. És ha ez olykor tényleg kiszabadul, 
akkor a szárazföldön is befeketíti mindent, ami ólmozott festékkel van 
befestve vagy egyszerűen fémből van. 

A Thetys-tenger egyik maradványként kialakult Fekete-tenger 
medencéjének mélyén így az évmilliók során a kénhidrogén 

felhalmozódott és ez nem változott azután sem, hogy része lett a 
világtengereknek: a Boszporuszon keresztül ugyanis csak felszíni, kevésbé 
sós rétegű víz áramlik a Földközi-tengerbe, miközben onnan a mélyben sós 
víz ömlik a Fekete-tengerbe. Így a Fekete-tengerben a két vízréteg között 
a különbség stabilan magas: az alsó, sósabb – bár az óceánok 3,5 
százalékos arányánál enyhébb, 2,2 százalékos sótartalmú –, tehát sűrűbb, 
ezért nem keveredik a felső réteg 1,7 százalékos sótartalmú vizével. 

 

A Boszporusz műholdképe 
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A mérgező kénhidrogén így a mélyben gyarapodik, és lent marad. 
Általában. „Ebből juthat a felszínre például az odesszai öbölben akkor, 
amikor északi-északnyugati szél fúj. Ez eltolja a víz felső rétegét, utat nyitva 
az alsóbb rétegnek, így akár a kénhidrogénnek. Nem kellemes, ha sokáig a 
parton vagyunk, mérgezés érhet ilyenkor” – mondta egy 2006-os 
dokumentumfilmben Igor Csumak, a hosszú és furcsa nevű Odesszai 
Hidegintézet egykori professzora. 

Úgy tűnik azonban, hogy nem csak a tetemek lebomlásából származik a 
növekvő kénhidrogén-készlet. A medence alján lévő repedésekből 
is szivároghat a kéreg alól kénhidrogén. 

Akár a földkéreg alól jön közvetlenül, akár a folyók felőli szerves anyag 
feldolgozása biztosítja a kén-hidrogén utánpótlását, mi ezzel a baj, ha 
évezredekkel ezelőtt is így volt? A válasz egyszerű: a '60-as évektől 
látványosan megnőtt a műtrágyahasználat a termőföldeken, így a folyók 
egyre több nitrátot és foszfátot szállítanak a tengerbe. Itt nagy mértékben 
nőtt a növényi plankton állománya, rothadásuk miatt már a sekélyebb 
vizekben is csökken az oxigénszint. 

Akkor a mérgező kénhidrogén előbuggyan? 

A kilencvenes években voltak apokaliptikus jelentések arról, hogy a 
tengerből előtörhet a mérgező gáz – ahogyan az afrikai Nyos-tóból 1986-
ban a szén-dioxid, ezrek halálát okozva  – és ezt arra alapozták, hogy 30 
méterrel magasabbra jött az élettelen víz rétege. Ekkora ingadozást 
azonban a 20. század folyamán már többször megfigyeltek, ebből tehát 
még nem lehet arra következtetni, hogy felszínre tör annyi kénhidrogén, 
amennyi a lakott területeken katasztrófát okozna. Valóban, emberek még 
nem haltak meg ettől a Fekete-tengernél – halak olykor annál inkább, 
amiket a túlhalászás is fenyeget. 

 

A Nyos-tó a szén-dioxid kitörés után Fotó: Eric BOUVET / Getty 
Images Hungary 

Még az 1927-es nagy földrengés sem szabadított fel nagy mennyiségben 
kénhidrogént. Igaz, felszínre lökött valami mást: a földrengéskor 500 
méterre emelkedő lángcsóvákat láttak a szemtanúk az 1990-es években 
hozzáférhetővé tett, addig titkos iratok szerint. Ez minden bizonnyal a 
földkéreg alól előtörő metán volt. Egyes elképzelések szerint ilyen 
metánkitörések gyulladás nélkül is hajók, sőt , alacsonyan szálló repülők 
katasztrófáit is okozhatták a tengeren, bár erre az elvi lehetőségnél 
kézzelfoghatóbb bizonyíték nincs. Az üvegházhatású metán 
kiszivárgásának legfőbb forrása azonban északon, az éghajlatváltozás 
miatt olvadásnak induló permafroszt vidékén van, nem a Fekete-
tengerben. Ellentétben a kénhidrogénnel, amely itt halmozódott fel a 
legnagyobb mértékben – bár a Balti-tengeren és Peru partvidékén is 
akadnak ilyen halálzónák. Halpusztulást okoztak már, de emberek 
tömeges halálát még nem. 

A szakemberek szerint nem valószínű, hogy a mérgező gáz már most 
bármelyik pillanatban előtörhet. De az apokaliptikus természeti 

https://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20160805/1019269971.html
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/08/21/nyos-to_kitores_szen-dioxid_halal_1986/
https://index.hu/tudomany/2017/03/23/csunya_dolgok_rejtoznek_a_sziberiai_jeg_alatt/
https://index.hu/tudomany/2014/04/01/tizszeres_lett_a_balti-tenger_halalzonaja/
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katasztrófa veszélyét igazán azzal lehetne elhárítani, ha a tengert tápláló 
folyók szennyezését jelentősen csökkentenék. Egyelőre azért fenti tíz 
százalékban még jó ideig elúszkálhat a halászat csökkentésével 
gyarapodásnak indult halállomány és a rengeteg fürdőző is. 

 

Strandolók a Fekete-tenger partján a grúziai Ureki egyik üdülőjében
 Fotó: Zurab Kurcikidze / MTI / EPA 

Felhasznált források: 

Alekszandr Gorodnyickij: Tajni i mifi nauki, dokumentumfilm-sorozat, 2006 

Neal Ascherson: A Fekete-tenger (Európa Könyvkiadó, 2000) 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy búvárhajóban a krími 
Szevasztopol kikötõvárosban 2015. augusztus 18-án. Putyin egy elsüllyedt 
õsi kereskedõhajó május végén megtalált roncsait tekinti meg a Fekete-
tengerben. (MTI/EPA/Pool/Ria Novosztyi/Kreml/Alekszej Nikolszkij) 

Amerika: nem érdemes friss levegőért a nemzeti 
parkokba látogatni 

2018. július 28. ~ innoportal.hu 

 

Az Egyesült Államok nemzeti parkjaiban ugyanolyan magas a levegő 
ózonszennyezettsége, mint az ország több nagyvárosában – derült ki a 
Science Advances című folyóiratban megjelent új tanulmányból. 

Ivan Rudik, az ithacai Cornell Egyetem munkatársa, a tanulmány 
társszerzője szerint az eredmények fontos egészségi kérdéseket vetnek fel 
a parkok látogatóira vonatkozóan. Az ózonszennyezettségnek való 
kitettség ugyanis irritálhatja az ember orrát, torkát, mellkasi fájdalomhoz 
vezethet, és felerősítheti például az asztma tüneteit – írta a nature.com. 

Az ózon fő forrásai az iparból és közlekedésből származó gázok. UV-
sugárzás hatására a nitrogén-oxidok és a szénhidrogén ózonná alakulnak. 

http://www.innoportal.hu/author/zoli
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A földközeli rétegekben az ózon az emberi egészségre és az 
ökoszisztémára is káros hatással van. A troposzférában, azaz a légkör 
legalsó rétegében üvegházhatású gázként működik. Ha már létrejött, 
hatása akár hetekig is megmarad, a szél pedig nagy távolságokra is 
elszállítja. 

Rudik és kollégái az Egyesült Államok 33 nemzeti parkjára és húsz 
nagyvárosára kiterjedően hasonlították össze az ózonkoncentrációt az 
1990 és 2014 közötti időszakot vizsgálva. Az olyan befolyásoló tényezők, 
mint az időjárás és az adott évszak figyelembevételével a kutatók arra 
jutottak, hogy a parkokban és a városokban hasonló mértékű a levegő 
szennyezettsége. 

A 2000-es év előtt az ózonkoncentráció nyaranta növekedett a parkokban, 
mielőtt csökkeni kezdett. A kutatók szerint azonban a csökkenés mértéke 
kifejezetten szerény volt a városokban tapasztalthoz képest. A 
szakemberek nem tudják, hogy mi állhat ennek a hátterében. 

“Ez olyasvalami, amire egyáltalán nem számítottam” – mondta Rudik 
utalva arra, hogy az úgynevezett Tiszta Levegő Törvény (Clean Air Act) 
1970-es módosításának hatására általánosságban véve tisztább lett a 
levegő szerte az országban. Noha az amerikai nemzeti parkokat felügyelő 
kormányhivatal (National Park Service) 2008 óta követi nyomon a nemzeti 
parkok feletti ózonkoncentrációt, a mostani tanulmány eredményeit nem 
kommentálta. 

Rövid hírek, érdekességek 

Drámai a helyzet, fuldoklik a Balti-tenger 
partvidéke 

ORIGO 2018.07.07.  

Ezerötszáz éve nem tapasztalt oxigénhiány alakult ki a Balti-tenger 
partjainál az elmúlt évszázadban. 

A Balti-tengerben található a világ legnagyobb holt zónái közül több is: 
ezeken a területeken olyannyira oxigénhiányos a víz, hogy a legtöbb 
tengeri állat nem élne itt meg. Bár a tenger több része hosszú ideje 
szenved az oxigénhiánytól, a tengerparti területeken az elmúlt 1500 évben 
nem volt tapasztalható ilyen mértékű oxigénhiány - állapították meg finn 
és német kutatók. Eredményeiket az Európai Földtudományi Unió (EGU) 
Biogeosciences című tudományos lapjában mutatták be. 

Trágyát és szennyvizet engedtek a tengerbe 

A kutatók szerint az ember okozta szennyezés, a Balti-tengert körülvevő 
országokból származó trágya és szennyvíz a fő oka a régió part menti vizei 
oxigénhiányának. Az alacsony oxigéntartalmú területek terjedésének 
végzetes következményei lehetnek: csökkenthet a halhozamot és a 
tengeri élővilág erőteljes pusztulásához vezethet. 

Tom Jilbert, a Helsinki Egyetem kutatója szerint a 20. században a Balti-
tengerbe nagy mennyiségben került emberi tápanyag, melynek hatása mai 
napig érezhető.Annak ellenére, hogy a legutóbbi mérések szerint csökkent 
az efféle szennyező anyagok kibocsátása, az új tanulmány alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy „nincs nyoma a javulásnak” a Finnország és 
Svédország közötti partvidéki tengeri régióban, az Archipelago-tengerben. 

Klímaváltozás miatt nincs gyógyulás 

Ennek oka a tudósok szerint a klímaváltozás. A melegebb víz ugyanis 
kevésbé képes megtartani az oxigént, így a globális felmelegedés 
súlyosbítja az oxigénhiányt - fejtette ki Sami Jokinen, a finnországi Turku 
Egyetem kutatója, a tanulmány első szerzője.Nem a klímaváltozás volt a 
nagy holt zónák kialakulásának oka, de ez a gyógyulás késleltetésének 
fontos tényezője- tette hozzá. 



Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 9-10. szám 

  

 

 

14. oldal 

Annak kiderítésére, hogy mi erősítheti az oxigénhiányt és milyen szerepet 
játszik ebben a klímaváltozás, a kutatócsoport az Archipelago-tenger 
fenekéről egy négy méter hosszú üledékmagot fúrt ki és vizsgált meg. 
Most először tudták megfigyelni, hogyan változott az oxigénszint az elmúlt 
1500 évben. 

A partvidéki régiókban az oxigénhiány különösen súlyossá a modern 
korban vált – emelte ki Jilbert. A kutatócsoport az megfigyelte, hogy az 
oxigénszint a 900-1350 közötti, az úgynevezett középkori éghajlati 
anomália idején is alacsony volt, dea jelenlegi oxigénhiány ahhoz képest is 
példátlanul súlyos mértékű.Az adatok szerint ez az oxigénhiány az 1900-as 
évek végén kezdődött, évtizedekkel korábban, mint azt eddig hitték, és 
korábban, mint a vízminőség-ellenőrzések kezdete. 

A Balti-tenger földlemeze emelkedik, mióta a jégkorszak végén eltűnt róla 
a súlyos jég; ez pedig még hajlamosabbá tesz néhány part menti területet 
az oxigénhiányra. Az emberi tevékenységből származó szennyezőanyagok 
ráadásul a 20. század fordulóján tovább növelték az oxigénhányt. Ezen 
szennyezőanyagok vízbe kerülésének hosszú távú hatása van, nehezebben 
állítható meg a szerepük a holt zónák terjedésében. A Balti-tenger 
partvonalánál lévő folyók ilyen anyagokat szállítanak a tengerbe, 
elősegítve ezzel az algavirágzást. Amikor az algák meghalnak, lemerülnek 
a tengerfenékre, ott a baktériumok lebontják őket, ehhez pedig oxigént 
használnak fel. 

Ha csökken a vízbe kerülő trágya és egyéb szennyezőanyagok mennyisége, 
várhatóan csökken az algavirágzás mértéke és csökken a holt zónák 
kiterjedése- véli Jilbert. A holt zónában azonban a lebomló algák több 
foszfort bocsátanak ki, amely visszaáramlik a felszíni vízrétegekbe, ahol a 
cianobaktériumok növekedését támogatja, melyek nitrogént vesznek fel a 
légkörből. 

 

FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Szerencsére van biztató fejlemény is 

„Ennek eredményeképpen ezeknek a tápanyagoknak – foszfornak és a 
nitrogénnek – a mennyisége azt követően is magas marad, hogy csökkent 
az emberi tevékenység hatása. Ez egy önmagát fenntartó ördögi kör, 
megállításához évtizedekre van szükség” – fejtette ki Jilbert. 

A jó hír az, hogy a Balti-térségben több ország is lépéseket tett ezen 
anyagok kibocsátásának csökkentésére és néhány tengerparti területen 
már látható fejlődés – summázta a szakértő. 

(MTI) 

Klímaváltozást is okoz a műanyag szemét 
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TÓTH BALÁZS 2018.08.02. index.hu 

 Az elmúlt hónapokban ráirányult a figyelem a folyókba és tengerekbe 
került elképesztő mennyiségű műanyag hulladékra, és hawaii kutatók még 
egy érvet felhoztak a szemeteléssel szemben. Nem elég, hogy a műanyag 
elrondítja a partokat, apró darabokra szakadva bekerül a táplálékláncba, 
és mérgező anyagok szivárognak belőle, mert mindezeken túl még a 
globális felmelegedéshez is hozzájárulnak a bomlásukkor keletkező 
üvegházhatást okozó gázokkal. 

A PLOS One tudományos lapban publikált tanulmányban vizsgált 
műanyagok közül hét - a polikarbonát, az akril, a polipropilén, a polietilén-
tereftalát (PET), a polisztirén, valamint politetilén nagy és kis sűrűségű 
változata (HPDE és LPDE) a legnépszerűbb és a legkárosabb műanyagok is 
egyben. 

Ezek közül az LPDE, vagyis a  kis sűrűségű  polietilén állítja elő a legtöbb 
gázt, és sajnos világszerte ebből kerül a legtöbb a szemétbe. Ez olcsó anyag, 

ilyenből készül például a zöldségeket védő hálós csomagolóanyag, a 
műanyag palackok és a játszótéren lévő játékok is. 

A VILÁG IDÉN VÁRHATÓAN 99,6 MILLIÓ TONNA POLIETILÉNT FOG 
FELHASZNÁLNI A FREEDONIA GROUP PIACELEMZŐ CÉG JELENTÉSE 
SZERINT, AMI 4 SZÁZALÉKKAL TÖBB, MINT TAVALY. 

A műanyagok a klímát befolyásoló gázok forrásai, és egyre nagyobb 
hatásuk lesz a környezetre, ahogy egyre több műanyag terméket állítanak 
elő - foglalta össze a helyzetet David Karl, a Hawaii Egyetem óceánkutató 
munkatársa. (Inverse) 

Borítókép: Műanyag hulladékkal borított vízből levegőért felszínre jövő 
bálnákat ábrázoló installáció a római Pantheon előtt 2018. július 5-én. A 
Greenpeace környezetvédő szervezet a szoborral a tengeri élőlényeknek a 
világóceán szennyezettsége okozta szenvedésére hívja fel a figyelmet. 
(MTI/AP/Simone Somekh) 

Vízben oldódó, környezetbarát nejlonzacskót 
fejlesztettek 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2018.07.25. index.hu 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FPolietil%25C3%25A9n%23Oszt%25C3%25A1lyoz%25C3%25A1sa
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.inverse.com%2Farticle%2F47667-greenhouse-gas-degrading-plastic-polyethylene
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Két chilei mérnök, Roberto Astete és Christian Olivares bemutatta 
legújabb fejlesztésüket: egy vízben oldódó, olajszármazékoktól mentes 
műanyag bevásárlószatyrot. Az anyag akár egy főzőedényben vagy 
mosógépben is lebontható. 

Astete és Olivares a chilei Solubags vezetői. A santiagói 
sajtóértekezletükön elmondták, hogy a zacskó titka az, hogy 
megváltoztatták a vízben oldódó polivinil-alkohol (C2H4O)x kémiai 
képletét. A sajtótájékoztatón bemutatott, a környezetet egyáltalán nem 
szennyező zacskó nem tartalmaz káros anyagokat, így a szatyor 
elterjedése hozzájárulhat a vízszennyezés megállításához. 

A nagy különbség a hagyományos műanyag zacskók és az általunk 
előállított között az, hogy míg az előbbi 150-500 évig megmaradhat a 
természetben, addig a mienk öt perc alatt lebomlik. 

– mondta Astete. 

 

Roberto Astete és Christian Olivares Fotó: Claudio Reyes / AFP 

A cégnek van egy kínai gyártója, de az illetékesek szerint a környezetbarát 
zacskó bárhol előállítható. A gyártás októberben kezdődik Chilében. Több 
latin-amerikai ország érdeklődik már az új termék iránt. 

Cukorbetegséghez vezethet a gluténmentes 
diéta 

ORIGO 2018.08.15.  

A gluténmentes étrend növelheti a 2-es típusú cukorbetegség 
kialakulásának kockázatát - állapították meg kínai kutatók. 

A Sanghaji Biológiai Tudományok Intézetének munkatársai arra az 
eredményre jutottak, hogy a vizsgálatban résztvevők közül a legkevesebb, 
napi négy gramm alatti mennyiségű glutént fogyasztóknál13 százalékkal 
nagyobb kockázata volt a 2-es típusú cukorbetegség 
kialakulásánakazokhoz képest, akik a legtöbb glutént, napi 12 grammot 
fogyasztották. 

A glutén a búzában, árpában, rozsban lévő fontos fehérjeforrás. A világ 
népességének 1 százaléka küzd gluténérzékenységgel, a vékonybél 
krónikus, felszívódási zavarokkal járó megbetegedésével. Számukra 
hatékony terápia a gluténmentes diéta. 

Az utóbbi években azonban a gluténmentes táplálkozás a fitnesz hívei 
körében is nagyon népszerű lett, mivel segíthet megőrizni a testsúlyt. 

Ugyanakkor korábbi tanulmányok megállapították, hogy a viszonylag 
magas - akár napi 60-100 grammnyi - gluténbevitel nem okoz mellékhatást 
egészséges embereknél, és a 60-80 grammos gluténfogyasztás 
éppenséggel csökkentheti a vér zsírtartalmát és a vérnyomást. 
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liszt glutén FORRÁS: AFP/GREG BAKER 

A Diabetologia című folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője, 
Cung Keng szerint a gabonarostokban és teljes kiőrlésű gabonákban 
található alapvető tápanyagok használnak az egészségnek. 

A kínai kutatás csaknem 200 ezer amerikai adatait használta fel, akiknek 
éttrendjét 22-28 évig kísérték figyelemmel. A résztvevők az étkezésükkel 
kapcsolatos hitelesített kérdőíveket töltöttek ki 2-4 évenként, a válaszok 
alapján becsülték meg gluténbevitelüket. 

(MTI) 

Ügyes trükkel fordították vissza az öregedést 

STVORECZ ADRIÁN 2018.08.13. origo.hu 

Az örök fiatalság elérése az emberiség egyik régi nagy álma. Ugyan még 
nem sikerült elérni, egy újabb lépéssel azért közelebb jutottunk hozzá: 
emberi sejteket sikerült visszafiatalítani laboratóriumi körülmények 
között. Az eljárás a jövőben újfajta gyógyszerek kifejlesztését is lehetővé 
teheti. 

Az öregedésre úgy tekinthetünk, mint a testi funkciók progresszív 
leromlására. Ahogy telnek-múlnak az évek, egyre több nyavaja fogja 
kínozni szervezetünket, a gyakori öregkori megbetegedések közé tartozik 
többek között a rák, a diabétesz vagy a kognitív képességek hanyatlása is. 

A probléma egyik fő forrása, hogy az elöregedett, és így minden hasznos 
funkciót elvesztő, osztódásra képtelen sejtek felhalmozódnak a 
szövetekben, szervekben, emiatt pedig azok nem képesek ellátni 
feladatukat. 

Az eddigi próbálkozások ezeknek az elhasználódott sejteknek az 
eltávolítását tűzték ki célul. Részsikereket már el tudtak érni a tudósok, 
állatmodelleknél például ilyen módon képesek voltak az öregedéssel 
jelentkező katarakta (szürke hályog) megjelenését elodázni. 

Még nem teljesen tisztázott, hogy az idő múltával miért roncsolódnak 
sejtjeink. Több elmélet is napvilágot látott már ezzel kapcsolatban, így a 
DNS-károsodást, a gyulladásos folyamatokat, valamint a kromoszómák 
végén elhelyezkedő védő molekulák – a telomérák – kopását is a 
lehetséges okok között tartják számon. 

A legújabb feltételezések alapján viszont az is szerepet játszhat a sejtek 
elhasználódásában, hogy elvesztik azon funkciójukat, hogy bizonyos 
géneket a megfelelő időben ki- vagy bekapcsoljanak. 
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Osztódásra képtelen, elöregedett sejtek FORRÁS: LORNA 
HARRIES/MATT WHITEMAN 

Egy gén, többfajta üzenet 

Az öregedés során a gének szabályozása egyre inkább kicsúszik a szervezet 
irányítása alól. Sejtjeink tartalmazzák az összes olyan információt, ami az 
élethez nélkülözhetetlen, azonban nem minden gén van bekapcsolva a 
szövetekben, nagyon sok inaktív és csak bizonyos körülmények között 
aktiválódik. Példának okáért ezért is különböznek egymástól a 
szívizomsejtek és a vesesejtek, annak ellenére, hogy ugyanazokat a 
géneket foglalják magukba. 

Ha a gén egy sejten belülről vagy kívülről érkező kémiai szignál hatására 
aktiválódik, akkor molekuláris üzenetet gyárt le (RNS), amely alapján 
lezajlik a sejt számára szükséges fehérje termelése. 

Egy közelmúltbéli tanulmány szerint génjeink több mint 95 százaléka 
többféle üzenetet is képes „megfogalmazni”, annak alapján, hogy a 
sejtnek éppen mire van szüksége.Azt, hogy egy adott időben milyen típusú 
üzenet jöjjön létre, egy nagyjából 300 fehérjét magába foglaló csoport 
dönti el, amit „splicing” (magyarul hasító) faktoroknak nevezünk. 

Ahogy öregszünk, úgy romlik a splicing faktorok előállításának képessége. 
Ez azt is jelenti egyúttal, hogy az idősödő sejtek nem tudják ki- és 
bekapcsolni azokat a géneket, amikre az adott viszonyok között szükség 
lenne. Mindez rontja a változó környezethez való alkalmazkodás készségét 
is. 

A fontos szabályozó faktorok szintjének hanyatlását mind idős emberek 
vérében, mind a különböző szövetekből izolált öregedő humán sejtekben 
is kimutatták. 

 

Illusztráció  FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/LAGUNA 
DESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY/LAGUNA DESIGN/SCIENCE PHOTO LIBR 

A régi sejtek megújítása 
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Az Exeteri Egyetem két kutatója, Lorna Harries és Matt Whiteman a 
splicing faktorok helyreállítására tett kísérletet. A munka során az öreg 
sejteket olyan kémiai anyaggal kezelték, aminek hatására kis 
mennyiségben kén-hidrogén szabadult fel.A vegyület megnövelte a 
splicing faktorok szintjét a sejtekben, ezáltal „megfiatalítva” azokat. 

A kén-hidrogén természetes körülmények között is megtalálható 
testünkben, és már kimutatták, hogy állatok esetében lehet vele kezelni 
bizonyos öregséggel összefüggő betegségeket. Nagyobb mennyiségben 
viszont toxikus a szervezet számára, éppen ezért meg kell találni annak 
módját, hogy biztonságosan célba lehessen juttatni a sejt megfelelő 
részébe. 

Ezt sikerült most elérnie az egyetem kutatóinak egy új módszerrel - 
úgynevezett „molekuláris irányítószámmal” (angolul molecular postcode) 
-, aminek segítségével a molekulát megfelelő mennyiségben közvetlenül a 
mitokondriumba, vagyis az energiatermelő sejtszervecskébe szállították. 

Azt persze a kutatók is megjegyzik, hogy technikájukkal egyelőre az emberi 
szervezetben nem lehet hasonló trükköt megvalósítani, de az eljárás 
mindenképpen egy jelentős lépés az elhasználódott sejtek megújításának 
irányába. 

Forrás: PubMed, The Conversation 

Megmérték, milyen gyors a halál, meg fog 
lepődni 

STVORECZ ADRIÁN 2018.08.12. origo.hu 

Először sikerült megmérni a „halál sebességét”, vagyis azt, hogy egy sejt 
milyen gyorsan pusztul el. Kiderült, hogy a folyamat hullámszerűen 
terjed 30 mikrométer per perces sebességgel. 

A többsejtű organizmusoknál természetes, hogy a sejtek feláldozzák 
magukat a szervezet egészséges működésének fenntartása érdekében. A 
sejt maga indítja be saját pusztulását, ami rendszerint annak szétesésével 
végződik. A programozott sejthalál már magzati korban is megvan – így 
válnak el például ujjaink az anyaméhben –, de a kifejlett élőlényeknél is 
nélkülözhetetlen a „celluláris harakiri” a daganatképződés 
megakadályozása, vagy a vírusok inváziójának megfékezése érdekében. 

Az eddig is világos volt, hogy ha a programozott sejthalál beindul, a szignál 
gyorsan terjed a sejten belül– mondta James Ferrell, a kaliforniai Stanford 
Egyetem kutatója. –Azt azonban eddig senki sem vizsgálta, pontosan 
hogyan is burjánzik a jel. 

 

Az apoptózis, azaz a programozott sejthalál korai fázisának illusztrációja
 FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30026406
https://theconversation.com/ageing-in-human-cells-successfully-reversed-in-the-lab-101214
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Hullámként terjed a halál 

A kutatók kimutatták, hogy ahelyett, hogy valamilyen kémiai szignál lassan 
keresztüldiffundálna a sejten,a sejthalál úgynevezett „triggerhullámként” 
terjed,vagyis a sejt egyik részének önmegsemmisítése kiváltja az azt 
követő rész önpusztítását. Triggerhullámra példa még az ingerület 
idegsejtek általi továbbítása vagy az erdőtüzek terjedése is. 

A tudósok erre úgy jöttek rá, hogy a citoplazmát – azaz a sejteket kitöltő 
folyadékot – kinyerték békák petesejtjeiből, és egy vékony csőbe töltötték. 
A citoplazma olyan fehérjéket tartalmazott, amik apró pontokként, zölden 
világítottak a csőben. 

Ezt követően a cső egyik végét olyan sejtkivonatba helyezték, ami már 
keresztülment a programozott sejthalál folyamatán, ezen kívül vörös 
festéket is tartalmazott. 

A fehérjék megsemmisülésével a zöld pöttyök eltűntek, ez pedig elárulta, 
hogy milyen gyorsan játszódik le a sejthalál. Az eltűnő pöttyök hulláma 
sokkal gyorsabban terjedt a vörös festéknél, ami csak lassacskán szivárgott 
a csőbe. Az alábbi videó jól szemlélteti a kísérletet. 

Nem csak a sejt pusztulása zajlik így 

Ferrell és kollégái a folyamatot egy intakt petesejten is tesztelték, az 
eredményeket sikerült lefilmezni. Jól látható, hogy a pusztulási folyamat 
során miként változik meg a külső membrán színe. 

 

Egy korábbi kutatás során Ferrell azt is bizonyította, hogy a sejtosztódás 
folyamata is triggerhullámként terjed keresztül a sejten. 

A felfedezést a Science magazinban ismertették a szakemberek. 

Forrás: New Scientist, Eurekalert 

Veszélyes gének szállnak a levegőben 

ORIGO 2018.08.10.  

A világ 19 városa levegőjének elemzésekor kínai kutatók harminc 
különböző antibiotikumnak ellenálló gént (ARGs) mutattak ki, amelyek 
veszélyt jelentetnek az ember egészségére. 

A Pekingi Egyetem vezetésével végzett kutatásban levegőmintákat 
gyűjtöttek 13 ország 19 városában és molekuláris technológiával 
elemezték a szálló port (PM). 

Kimutattak a mintákban 30 különböző olyan géntípust, amelyek hétféle 
antibiotikumnak állnak ellen.Hat város levegőjében találtak olyan 
rezisztens géneket, amelyek ellenállnak az egyik leghatásosabb 
antibiotikumnak, a vancomycinnek is. 

https://www.newscientist.com/article/2176397-we-have-measured-the-speed-of-death-and-its-2-millimetres-an-hour/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-08/sm-iac080618.php
https://d1o50x50snmhul.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/08/09130952/movies10_eggwave.gif
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Az antibiotikum-rezisztencia az antibiotikum túlzott használata miatt 
alakul ki, amikor sok baktérium ellenállóvá válik a mindennapokban 
használt antibiotikumokkal szemben, így azok nem lesznek hatékonyak a 
különböző fertőzések legyőzésére.Korábbi kutatások már kimutatták, 
hogy az antibiotikum-rezisztens gének képesek egyik baktériumból a 
másikba, sőt a baktériumból a környezetbe átterjedni. 

A kínai kutatócsoport Jao Mao-seng vezetésével 19 várost, köztük San 
Francisco, Peking és Párizs levegőjét vizsgálta, az antibiotikum-
rezisztenciát hét antibiotikum esetében tanulmányozta. Pekingben 
találták az antibiotikum-rezisztens gének legsokszínűbb csoportját, 18 
különböző altípust mutattak ki, míg San Francisco levegőjében volt a 
legmagasabb az ilyen gének szintje. 

 

Az antibiotikum-rezisztens gének képesek egyik baktériumból a másikba, 
sőt a baktériumból a környezetbe átterjedni. FORRÁS: 
WIKIMEDIACOMMONS 

Jao szerint számos ország hozott intézkedéseket ezen probléma 
kezelésére, például ellenőrzik a szennyvízben, a gyógyszergyárakban és az 
állattenyésztésben az ARGs-szintet.A városi levegőben jelen lévő 

antibiotikum-rezisztens génekre azonban nem fordítanak elegendő 
figyelmet- hangoztatta. 

Az Environmental Science and Technology folyóiratban közzétett 
tanulmányukban a szakemberek kimutatták, hogy egyes térségekben az 
elmúlt évtizedben nőtt az ilyen gének jelenléte a levegőben. Ezek a gének 
képesek hozzátapadni a levegő részecskéihez és átterjedni más térségekre, 
olyan helyekre, ahol kevesebb antibiotikumot használnak, ami növeli 
annak lehetőségét, hogy új antibiotikumnak ellenálló baktérium 
tenyésztődjön. 

Halálosabb a levegőben szálló finompor, mint 
gondolták 

ORIGO 2018.09.06 

A levegőben szálló finompor világszerte egyharmaddal több halálesetet 
okoz, mint amennyit az eddigi becslések alapján feltételeztek - közölte 
egy nemzetközi kutatócsoport a Pnas című szaklapban bemutatott 
tanulmányában. 

A tudósok 41 követéses vizsgálatot elemeztek ki, melyek a finomszemcsés 
anyagok (PM2.5) okozta halálozást tanulmányozták. Az eredmények 
alapján a kutatók kiemelt fontosságúnak tartják a finomporrészecskék 
koncentrációjának csökkentését. 

A PM2,5-ös finompor felerészben 2,5 mikrométer átmérőjű részecskékből 
áll, felerészben ennél nagyobb és ennél kisebb részecskékből - utóbbiból 
kevesebb arányban. Ezek a részecskék szabad szemmel nem láthatók. A 
kanadai egészségügyi hatóság (Health Canada) munkatársa, Mieczyslaw 
Szyszkowicz vezetésével a kutatók megvizsgálták a világ 16 régiójában 
mért finomporértékek és az alsó légutak (légcső és tüdő) nem fertőző 
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megbetegedései következtében ott bekövetkező halálozás arányai közti 
összefüggést. 

A finompor által bekövetkezett halálozás kockázatát is megállapították 41 
úgynevezett kohorszvizsgálat során. A kohorszvizsgálat a populáció egy 
feltételezett kockázati tényezőnek kitett csoportjának időbeni 
utánkövetése által méri az adott időintervallumban az új betegek számát. 

Számításaik szerint 2015-ben világszerte 8,9 millió halálesetet okozott a 
finompor. Ez 30 százalékkal több, mint a hagyományos becslési módszerek 
által meghatározott 6,9 millió haláleset. 

"Eddig az öt legnagyobb rizikócsoportra, az agyvérzésre, COPD-re 
(krónikus obstruktív tüdőbetegségre), tüdőrákra, isémiás szívbetegségre 
és az alsó légutak fertőzésére vonatkozó számokat egyszerűen 
összeadták" - mondta Hans Concin, a tanulmány társszerzője. 

Nyilvánvalóan eddig alábecsülték a PM2,5-ös finompornak való kitettség 
hatásait és a már jól ismertek mellett léteznek további súlyos 
rizikófaktorok.A kutatók szerint a politikusoknak cselekedniük kell a 
finompor-határértékek csökkentése érdekében.Ennek az új tanulmány 
szerint még pozitívabb hatásai lehetnek, mint azt eddig vélték. 

Egy korábbi, az Európai Unióban végzett kutatásban már bizonyították, 
hogy már az európai határérték alatti finompor-koncentráció is növeli a 
halálozás kockázatát - fejtette ki Concin.A jó hír az, hogy a 
finomporterheltség Európában az elmúlt 20 évben jelentősen csökkent"- 
mondta a tudós. Ez elsősorban a közlekedésben és az iparban hozott 
intézkedéseknek köszönhető. 

(MTI) 

Eldőlt a régi vita, kiderült mennyi az ideális 
hőmérséklet az irodákban 

ORIGO 2018.09.06.  

A többség már találkozott a munkahelyi hőmérséklet problémájával. 
Egyeseket ez hidegen hagy, míg mások frászt kapnak a legnagyobb 
hidegben is rövidnadrágban érkező vagy a kánikulában is kötött 
pulcsiban üldögélő kollégák látványától is. Ez az érzés csak fokozódik, ha 
ők még panaszkodnak is a hőmérséklet miatt. Ilyenkor általában előkerül 
az aduász, hogy felöltözni fel lehet, levetkőzni viszont nem, de vajon 
meghatározható-e pontosan egy iroda ideális hőmérséklete, és ha igen, 
akkor mennyi az? 

Az irodai munkákat végző emberek között évtizedek óta dúl a 
hőmérsékletháború. Vannak, akik a hűvösebb időt kedvelik, előszeretettel 
nyitnak ablakot, és engedik be a friss levegőt akkor is, ha odakint már hideg 
van. 

A másik csoport a kellemes meleget szereti, nyáron sincs különösebb bajuk, 
25-26 fok felett is kényelmesen elvannak. Amellett, hogy az irodák 
hűtésében óriási segítség a légkondicionáló, állandó vitaforrás is:aki 
közelebb ül, fázik, aki távolabb még jobban hűtene.  

A konfliktusforrásokat sokáig lehetne sorolni. 
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A klíma állandó vitaforrás FORRÁS: THINKSTOCK 

Gazdasági hatások 

A hőmérsékletháborúnak ára van, méghozzá nem is kicsi. A BBC egy 
felmérésre hivatkozva azt írja, hogy Nagy-Britanniában az emberek 
átlagosan a munkaidejük 2 százalékát azzal töltik, hogy vitatkoznak arról, 
hogy túl meleg/hideg van. 

Ez csak a brit gazdaságnak 13 milliárd font kiesést jelent évente. 

Fontos megemlíteni, hogy ez csak a kieső idő miatti veszteség. Emellett, 
ha egy iroda hőmérséklete rosszul van beállítva, akkor az az alkalmazott 
közérzetére,ezen keresztül pedig a teljesítményére is hatással van. 

Ráadásul szélsőséges esetben valaki épp emiatt betegedhet meg, ami 
szintén kieső pénz mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak. 

 

Vannak munkakörök, ahol a ruhák rétegével nem nagyon lehet trükközni
 FORRÁS: AFP/DPA 

Úgy tűnik, hogy ez egy olyan dolog, amire érdemes lenne odafigyelnie a 
cégeknek. Hogy miért nem tesznek így, arra egyszerű a megoldás: úgy 
gondolják, hogy nincs jó megoldás. 

Ezt támasztja alá egy 2015-ös kutatás is, ahol a megkérdezettek 
ugyanabban az irodában ültek:42 százalék mondta, hogy túl meleg van, 
míg 56 százalék, hogy túl hideg.Ez azt jelenti, hogy 2 százalék volt, aki azt 
mondta, hogy a hőmérséklet épp jó. 

Érdekesség 

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója gyakorlatilag lefagyasztja a 
konferenciatermeket, szerinte a hideg jót tesz a koncentrálásban, így 15°C 
azokban a helyiségekben a hőmérséklet. 

A New York Times viszont arról írt, hogy Barack Obama szerette a meleget, 
és annyira felcsavart(att)a a termosztátot, hogy az Ovális Irodában 
gyakorlatilag orchideákat lehetett volna nevelni. 

http://www.bbc.com/capital/story/20160617-the-never-ending-battle-over-the-best-office-temperature
http://www.bbc.com/capital/story/20160617-the-never-ending-battle-over-the-best-office-temperature
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Lee Kuan Yew, szingapúr első miniszterelnöke a 22°C-ra esküdött, amikor 
az ország gazdasági sikerének legfőbb okáról kérdezték, röviden ennyit 
mondott: légkondicionáló. 

Mennyi az annyi? 

Természetesen több tanulmány és kutatás is próbálta már kideríteni, hogy 
mennyi az irodák ideális hőmérséklete. 

Az egyik tanulmány azt vizsgálta, hogy egy biztosítási irodában az ott 
dolgozó nők hány gépelési hibát vétenek.Míg 25 fokon 10 százalékos volt 
a hibaarány, ugyanez 20 fokon már 20 százalék volt. 

 

Hőkamerás felvétel egy irodai alkalmazottó  lFORRÁS: 
CULTURA CREATIVE/© CULTURA, ALL RIGHTS RESERVED./MONTY 
RAKUSEN 

Hasonló eredményre jutott egy másik tanulmány is, amely azt vizsgálta, 
hogy a diákok ugyanazt a feladatot milyen hőmérsékletű teremben oldják 

meg hatékonyabban.Végül a 25°C-os teremben dolgozó diákok kétszer 
nagyobb hatásfokkal oldották meg a feladatot,mint a 19°C-os teremben 
ülő társaik. 

Ezekből a tanulmányokból az elemzők arra jutottak, hogy a meleg segíti a 
kreatív gondolkodást és a problémamegoldást. Ugyanakkor a hidegnek is 
megvan a maga létjogosultsága, olyan munkahelyekre ajánlják, ahol 
fontos az éberség és a monotónia tűrése. 

Egyéb hatások 

Azonban a termelékenység/hatékonyság nem minden. A tanulmányok 
kimutatták, hogy a hőmérséklet hatással van az emberi kapcsolatokra is. 
Egy meleg szobában az emberek kedvesebbek és közvetlenebbek 
egymással, mint egy hidegben. 

 

A meleg szobák és a meleg italok is közelebb hozzák egymáshoz az 
embereket FORRÁS: SHUTTERSTOCK 
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Emellett illik azt is figyelembe venni, hogy mi a nemek aránya egy irodában, 
mert egy kutatás arra az eredményre jutott, hogy egy átlagos férfi 3°C 
fokkal alacsonyabb hőmérsékleten érzi magát komfortosan női 
kollégáihoz képest. 

Összességében a tanulmányok többsége azt mondja, hogy a 22-24 fokos 
hőmérséklet az ideális.Ezt természetesen érdemes fenntartásokkal kezelni, 
ugyanis ezek a megfigyelések jellemzően kis csoportokat elemeztek, de 
kiindulási pontnak mindenképp jó. 

Megfejtették, mitől vonzóbbak egyes nők a 
férfiak számára 

ORIGO 2018.09.12.  

Termékeny napjaikon a nők sok férfiorr számára különösen kellemes 
illatot árasztanak. Néhányan azonban kiváltképp vonzóak a női nemi 
hormonoknak köszönhetően - állapították meg berni kutatók. 

A nők testszagát a havi ciklus befolyásolja, legtermékenyebb napjaikon a 
legvonzóbb ez az illat. Léteznek azonban egyéni különbségek is: valójában 
egyes nők különösen vonzó illatúak univerzálisan, minden férfiorr számára 
- közölték kedden a Berni Egyetem tudósai. 

Az egyetemen dolgozó Daria Knoch és a Berni Egyetemi Kórházban, 
valamint a Konstanzi Egyetemen dolgozó kollégái közös kutatásuk 
eredményéről a Proceedings of the Royal Society B című szaklapban 
számoltak be. 

A vizsgálat 

A kutatásban 28 nő és 57 férfi vett részt. A nőknek szigorú szabályokat 
kellett követniük, hogy csökkentsék a testszagra ható befolyásokat. Nem 
vehettek be fogamzásgátló tablettát és a vizsgálat ideje alatt nem 

oszthatták meg ágyukat senkivel, le kellett mondaniuk a csípős ételekről, 
az alkoholról és semleges tisztálkodószereket kellett használniuk. 

Ciklusuk legtermékenyebb napjaiban éjszakára pamutvattát rögzített a 
nők hónaljához. Ezzel párhuzamosan nyálmintákból megállapították a 
hormonszintjüket. Később a férfiak megszagolták a pamutvattákat és egy 
nullától százig terjedő skálán meghatározták, mennyire érzik vonzónak az 
adott szagot. 

A tudósok összegzése szerint a résztvevők eléggé egyetértettek abban, 
mely nők illata a vonzó. Azoknak a nőknek az illatát értékelték a 
legvonzóbbnak, akik egy bizonyos hormonszintet mutattak.Minél 
magasabb volt egy nő ösztrogénszintje és minél alacsonyabb a 
progeszteronszintje, annál vonzóbbnak találták a férfiak a természetes 
testszagát. 

Minden az evolúcióra vezethető vissza 

Evolúcióbiológia szempontból ez tökéletesen érthető Daria Knoch szerint: 
a nemi hormonoknak ezen szintje ugyanis a női ciklus legtermékenyebb 
napjain arra utal, hogy különösen nagy esélye van a fogantatásnak.Az 
evolúciós elmélet szerint a férfiak olyan partnereket keresnek, akikkel a 
lehető legsikeresebb lehet a szaporodás. 

Korábbi tanulmányok bizonyították, hogy a férfiak a megfelelő 
nemihormonszintű nők arcát és testét tartják a legvonzóbbnak. Az egyéni 
illatkülönbségeket előidéző más okokat a kutatók nagyrészt ki tudták zárni. 
Így például a kortizol nevű stresszhormon ennek a kutatásnak a keretében 
látszólag semmilyen hatással nem volt arra, milyen vonzó egy nő 
természetes illata. 
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Illusztráció FORRÁS: PIXABAY 

A tudósok vérmintákkal azt is vizsgálták, vajon a résztvevők 
immunrendszere szerepet játszik-e. 

Bizonyos tanulmányok ugyanis azt feltételezik, hogy a partnerválasztás a 
lehető legeltérőbb immunrendszerű nő vagy férfi választásán alapul, hogy 
az utód a kórokozók elleni legjobb védekező rendszerrel rendelkezve 
kerüljön a bölcsőbe - fogalmazott Janek Lobmaier, a tanulmány 
társszerzője. 

A résztvevő férfiak és nők immunrendszere közötti hasonlóság azonban 
semmilyen hatással nem volt a kutatás során az illatok értékelésére.A 
fogamzásgátló tablettának a testszag attraktivitására gyakorolt hatását 
nem vizsgálták.Feltételezhető azonban, hogy a hormonális 
fogamzásgátlás megmásítja a természetes testszagot- véli Koch. 

Azt nem vizsgálták, milyen hatása van a férfi hormonoknak a férfiak 
testszagára és annak nőkre kifejtett hatására. Korábbi kutatások szerint 
azonban a férfiak bizonyos, a magas tesztoszteronszinttel összefüggő 
külső jellemzői is különösen vonzóak a nők számára. 

A túl sok azonban itt sem jó: a túlzón domináns és maszkulin jellemzők a 
nőkre inkább agresszívan, ezért kevésbé vonzón hatnak. 

 (MTI) 

Mesterséges petefészket fejlesztettek dán 
orvosok 

2018. július 7.  innoportal.hu~ 

 

Mesterséges petefészek fejlesztése felé tettek nagy lépést dán tudósok 
– írta a BBC. 

Az eljárás a termékenység megőrzésének hatékonyabb módszereihez 
vezethet és azokon a nőkön segíthet, akik – többek között kemoterápia 
miatt – elveszítik a fogamzóképességüket. A dán kutatók szöveteket 
emeltek ki a petefészekből és módosították őket, hogy később, amikor a 
nő gyereket szeretne, vissza lehessen ültetni. A rák ellen használt 
kemoterápia vagy sugárterápia gyakran károsítja a petefészket és okoz 
meddőséget. 

http://www.innoportal.hu/author/zoli
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A termékenység megőrzésének egy módja a petefészek szövetének 
átültetése, vagyis a szerv egészének vagy egy részének eltávolítása és 
lefagyasztása még a károsodás előtt, hogy később használni 
lehessen. Akinél azonban rákot diagnosztizálnak, megvan az esélye arra, 
hogy az eltávolított szövetben is lehetnek rákos sejtek és a transzplantáció 
után visszatérhet a betegség. 

A kockázat ugyan “igen kicsi”, a leukémiás vagy a méhből kiinduló rákban 
megbetegedett nőknek nem valószínű, hogy javasolnák a 
transzplantációt. A kockázat megszüntetése érdekében a koppenhágai 
Rigshospitalet tudósai rákkezelés előtt álló páciensektől vettek tüsző- és 
petefészek-szövetmintát. Ezután eltávolították a szövetből a rákos 
sejteket, hogy csak a fehérjékből és kollagénből álló “váz” maradjon hátra, 
ezen a vázon sikerült a tüszőket érlelniük. 

A “mesterséges petefészket” egerekbe ültették, ahol a sejtek életben 
maradtak és növekedésnek indultak. Szakértők szerint az eredmények 
“izgalmasak”, de még szükség van emberi klinikai tesztekre. Az eljárás más 
meddőségi kezelésekre is hatással lehet. 

Stuart Lavery, a londoni Hammersmith kórház meddőségi szakembere 
szerint az átültetett petefészek petesejtek ezreit tartalmazza, melyek a 
fogamzást lehetővé teszik, szemben az IVF-fel (in vitro fertilizáció, 
mesterséges megtermékenyítés), amelynek során egyetlen petesejtet 
termékenyítenek meg laboratóriumban és ültetik vissza a méhbe. 

Gillian Lockwood, az walsalli Midlands Fertility Services orvosigazgatója 
szerint a peteszövet-átültetés további előnye, hogy a veszélyes kemo- 
vagy sugárterápia után a nők ciklusa újraindulhat, így nem lesz szükség 
hormonpótló kezelésre. A klinikai teszteket három-négy éven belül 
megvalósíthatják. 

Már a kórokozók sem a régiek: immunrendszert 
erősítő vírust találtak 

2018. július 8.  innoportal.hu 

 

Amerikai kutatók egérkísérletekben azonosítottak egy olyan vírust, 
amely nem gyengíti, hanem erősíti az immunrendszert. 

“Immunrendszerünk fiatal korunkban van a csúcson, de bizonyos kor után 
hanyatlik és egyre nehezebbé válik a szervezetünk számára az, hogy 
legyőzze az új fertőzéseket” – írták a szakemberek az amerikai 
tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közzétett 
tanulmányukban. Az Arizonai Egyetem öregedéskutató központjának 
szakemberei idős emberek immunrendszere megfiatalításának 
módozatait keresve cytomegalovírussal (CMV) fertőztek meg egereket. 

A cytomegalovírusok a herpeszvírusok családjába tartoznak és az emberek 
több mint felében elterjedtek, főként fiatal korban fertőznek. Mivel nincs 
rájuk gyógymód, a vírus az érintettek egész életében jelen van, és 
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különösen elterjedt idős korban. “A CMV-nek általában nincsenek külső 
tünetei, de együtt kell élnünk vele, mivel nincs rá gyógymód. 
Immunrendszerünk mindig serény a háttérben, amikor e vírussal van dolga” 
– magyarázta Megan Smith, az intézet kutatója. 

“Azt feltételeztük, hogy a CMV az egereket még sebezhetőbbé teszi más 
fertőzésekre, mivel felhasználja a tartalékokat és folyamatos munkát ad az 
immunrendszernek” – tette hozzá. A kutatók meglepetésére amikor 
listeria baktériummal fertőztek meg egereket, a CMV-t hordozó idős 
egerek hatékonyabban ellenálltak a fertőzésnek, mint azok, amelyek 
szervezetében nem volt jelen a cytomegalovírus. 

Megvizsgálva az egerek T-sejtjeit, amelyek a fertőzések kivédésére 
szállnak harcba, a szakemberek különféle T-sejtek megfelelő utánpótlását 
találták az idős egerek bizonyos csoportjaiban. 

“A diverzitás jó. A különböző típusú T-sejtek különböző fertőzésekre 
reagálnak, minél sokszínűbb T-sejtjeink vannak, annál nagyobb a 
valószínűsége a fertőzések legyőzésének” – magyarázta Janko Nikolich-
Zugich, a kutatóközpont laboratóriumának vezetője. 

Éveken át a tudósok úgy vélték, hogy a T-sejtek diverzitása az életkorral 
csökken, és ez az egyik oka annak, hogy az idősek könnyebben fertőződnek 
meg. Az új tanulmány azokban megmutatta, hogy a T-sejtek szinte 
ugyanolyan sokszínűek az idős egerekben, mint a fiatalokban. “Ez a 
tanulmány azt mutatta, hogy immunrendszerünknek nagyobb a 
kapacitása idős korban annál, amit korábban gondoltunk. A jó 
immunválaszadás képessége létezik idős korban, és a CMV vagy a 
szervezet válasza a cytomegalovírusra segítheti munkára fogni ezt a 
képességet” – mondta Smithey. 

A kutatók nem bizonyosak abban, miként erősíti a CMV az 
immunrendszert, ezt egy külön tanulmányban vizsgálják. A kutatócsoport 

célja olyan oltóanyag előállítása, amely javíthatja az idősek 
immunrendszerét és megvéd a fertőzésektől – olvasható az Arizonai 
Egyetem honlapján. 

Hatalmas falat talált a NASA műholdja a 
Naprendszer peremén 

ORIGO 2018.08.10.  

Óriási hidrogén alkotta „fal" van a Naprendszer külső határvidékén. A 
NASA kutatói szerint a képződményt a New Horizons űrszonda is észlelni 
tudja. 

A hidrogénfal a Naprendszerünk külső határán helyezkedik el. Ez az a hely, 
ahol a napszél által keltett buborék már nem elég erős ahhoz, hogy 
megállítsa a belső régióba nyomuló csillagközi anyagot, ami így ebben a 
térrészben gyűlik össze.A jelenség miatt egy jól kivehető határfelület 
képződik:az egyik térfélen a még elegendő erejű napszél fejti ki hatását, és 
tartja távol az intersztelláris matériát, a másik oldalon pedig a csillagközi 
anyag foglal helyet, ennek egy jelentős részét teszi ki a hidrogén. 

A NASA szerint a Plutót 2015-ben meglátogató New Horizons űrszonda 
műszereinek sikerült „meglátniuk" ezt a határvonalat, egészen pontosan 
azt a plusz ultraibolya-sugárzást, amit az űrbéli fal kibocsát magából. 
Hasonló jelet fogott 1992-ben a két legmesszebbre jutó űreszköz, a 
Voyager-1 és -2 is. 

E két utóbbi – még az 1970-es években felbocsátott – műhold még nem 
volt azonban eléggé fejlett ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani, 
a kutatóeszközök valóban a fal sugárzását észlelték-e.A New Horizons Alice 
nevű műszere azonban már jóval érzékenyebb, így pontosabban be lehet 
határolni a lehetséges forrást. 
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A napszél buborék formájában nyomja kifelé a csillagközi anyagot, így a 
hidrogént is FORRÁS: ALDER PLANETARIUM/NASA 

Az eredményről a kutatók a Geophysical Research Letters  című 
tudományos folyóiratban számoltak be. 

Pusztítóvá is válhat a forradalmi rákgyógyászati 
eljárás 

STVORECZ ADRIÁN 2018.08.10. origo.hu 

Akik figyelemmel kísérik a tudományos és egészséggel kapcsolatos 
híreket, olyan érzésük támad, mintha az orvostudomány forradalom 
küszöbén állna: korábban végzetesnek tartott betegségek válhatnak 
gyógyíthatóvá, ami, valljuk be, egy valóságos aranykor ígéretével 
kecsegtet. A nagy remények zászlóshajóját CRISPR-nek hívják. Ez egy 
eszköz, amivel a kutatók módosíthatják egy élőlény genetikai állományát, 
azaz genomját, kiiktatva azokat a géneket, amik az adott kórt okozzák. A 
módszernek rengeteg előnye, de sajnos egyúttal árnyoldala is van. 

Két fontos tanulmány is napvilágot látott júliusban a CRISPR-technikáról. 
Az egyik a Nature magazinban jelent meg, és arról számolt be, hogy a 
génszerkesztési eljárás hatékonyabbá és egyúttal olcsóbba tehető egy új 
módszer segítségével. A másikpublikáció szintén a nyár közepén jelent 
meg, és a rendszer árnyoldalait világította meg, sőt, egyenesen 
kijelentette, hogy a CRISPR alkalmazása lényegesen több hátránnyal jár, 
mint előnnyel. 

Érdemes tehát tiszta vizet önteni a pohárba az orvosi vívmánnyal 
kapcsolatban. Tényleg a rákgyógyászat új dimenzióit nyitja meg, vagy csak 
délibábokat kergetünk? 

Baktériumok „fejlesztették” ki, mi csak „elloptuk” 

Számos génszerkesztési eljárás született az elmúlt 40 évben, ezek egyike a 
CRISPR (vagy teljes nevén clustered regularly interspaced short 
palindromic repeats, azaz halmozottan előforduló, szabályos közökkel 
elválasztott palindromikus ismétlődések), ami még 2012-ben debütált a 
tudományos színtéren. A technológia a szakértők szerint korábban sosem 
látott precizitással teszi lehetővé a genom szerkesztését – vagyis a DNS-
szál „kinyitását”, és így a genetikai kódba programozott hiba kijavítását. 

A CRISPR/Cas9 rendszer a baktériumok és más mikroorganizmusok „saját 
fejlesztése”:rövid, ismétlődő DNS-szakaszok, amik egyfajta 
immunrendszerként funkcionálnak.Úgy funkcionál, akár egy molekuláris 
olló. A CRISPR a hozzá tartozó Cas9 protein támogatásával megkeresi és 
kivágja a betolakodók (általában vírusok) örökítőanyagát a baktériumsejt 
genetikai állományából, majd „befoltozza” az így keletkező hézagokat. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018GL078808
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0326-5
https://www.nature.com/articles/nbt.4192
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FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/KEITH CHAMBERS/SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/KEITH CHAMBERS/SCIENCE PHOTO LIB 

A prokariótáktól ellesett módszer csak mostanság kezd betörni a klinikai 
alkalmazás világába, 2017-ben néhány páciens bevonásával kezdték el a 
speciális terápiákat. Ami a humángyógyászatban újdonságnak számít, az 
állatokkal kapcsolatos kutatási területen már bevett gyakorlat, a CRISPR 
segítségével több speciális génkészlettel rendelkező laboratóriumi állatot, 
illetve sejtvonalat sikerült a tudósoknak „teremtenie”. Ezek az 
eredmények az emberi betegségek tanulmányozásában korszakalkotó 
lépéseket jelentenek. 

Ebből a szempontból tehát a CRISPR bevetése egyértelmű sikernek 
könyvelhető el.Olyan szinten kiterjesztette a biomedicinákkal kapcsolatos 
kutatási területet, amiről korábban álmodni sem mertünk volna– 
nyilatkozta a Live Science tudományos portál egyik cikkébenFjodor Urnov, 
a seattle-i Altius Biomedikai Kutatóintézet igazgatóhelyettese, aki maga is 
alkalmazza a technikát a humán gének laboratóriumi körülmények között 
(emberi testen kívül) történő szerkesztése során. 

Ráadásul úgy tűnik, az eljárás az elkövetkező években még hatékonyabbá 
is válhat. 

Az előnyök és a hátrányok 

Ahhoz, hogy a CRISPR működjön, a rövid szálaknak el kell jutniuk a 
sejtmaghoz, ahol a DNS rejtőzik. A CRISPR\Cas9 szállításához eddig a 
kutatók módosított, az emberi szervezetre ártalmatlan vírusokat 
használtak. A vírusok beszivárognak a sejtbe, és célba juttatják az általuk 
hordozott „csomagot”. A gond ezzel a metódussal az, hogy ilyenfajta 
vírusokat nagyobb számban kifejleszteni időigényes feladat, hónapokat, 
sőt akár éveket is igénybe vehet, ennyit azonban a súlyos betegek 
értelemszerűen nem várhatnak. 

Épp ezért váltott ki a cikk elején említett Nature-tanulmány nagy 
lelkesedést a kutatókban. Az új módszer alkalmazása során – amelyet 
szaknyelven elektroporációnak hívnak – vírusok helyett elektromos 
stimulációval juttatják a genetikai anyagot a sejtmagba.Az elektroporációs 
eljárás akár több héttel is le tudja rövidíteni a folyamatot, meggyorsítva 
ezzel a kutatásokat. 

A fentiek alapján mindez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és sajnos, 
ahogyan ilyenkor lenni szokott, felmerülnek a kockázatok is. A másik 
tanulmány – amely a Nature-lapcsaládhoz tartozó Nature Biotechnology 
folyóiratban jelent meg – arról értekezett, hogy a forradalmi 

https://www.livescience.com/63192-curing-cancer-crispr.html
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génszerkesztési technológia nem olyan pontos, mint remélték, és a DNS 
azon részeit is megbolygathatja, amikhez az orvosok eredetileg nem 
szándékoztak nyúlni.Egy példával élve, a kiiktatásra ítélt gén mellett olyan 
gént is kivághat a molekuláris olló, ami a tumorsejtek kialakulásának 
megakadályozásában egyébként létfontosságú szerepet tölt be (ezek a 
tumorszupresszor gének). 

Mindegy, hogy elektroporációt vagy vírusokat alkalmazunk, 
szállítómechanizmustól függetlenül ezek a hibák bekövetkezhetnek– 
figyelmeztetett a kutatás rangidős szerzője, Michael Kosicki, a brit 
Wellcome Sanger Intézet munkatársa. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

Urnov ugyanakkor több kritikával is illette a hátrányokat taglaló 
tanulmányt. Szerinte a publikáció szerzői egerek sejtjeivel dolgoztak, és 

nem a klinikai alkalmazásra fejlesztett CRISPR/Cas9 rendszert használták, 
így az eredményekből nem lehet messzemenő konklúziókat levonni. 

„Mind az USA-ban, mind Európában a klinikai próbák megkezdését szigorú 
előírások szabályozzák” – figyelmeztetett Urnov. 

Egy dolog biztos, két szempontot mindenképpen figyelembe kell venni: 

1. biztosítani kell, hogy a genetikai változtatás megfelelő módon 
történjen, vagyis ne érintsen más régiókat, 

2. valamint a kívánt genetikai modifikáció – még ha minden flottul 
is megy – biztonságos legyen, és a változtatásával vagy 
eltávolításával ne következzenek be előre nem látható 
szövődmények. 

Amit a rákbetegeknek mindenképpen tudnia kell 

A bizonytalanságok ellenére a szakértők szerint a CRISPR-technikának 
minden esélye megvan arra, hogy forradalmasítsa a rákkezelést, főleg az 
immunterápiák területén. A rákgyógyászatban használt immunterápia 
során a kutatók olyan genetikailag módosított immunsejteket 
(úgynevezett T-sejteket) fejlesztenek ki, amik megtalálják és elpusztítják a 
daganatsejteket. Az orvosok a világ nagy részén jelenleg a hagyományos 
immunterápiát és a CRISPR-módszert egyaránt alkalmazzák, hogy minél 
több ráktípust hatékonyan kezeljenek, habár mindez még nagyon kísérleti 
fázisban zajlik. 

A rákos betegeknek ugyanakkor két dolgot figyelembe kell venniük.Először 
is, mivel kísérleti terápiáról beszélünk, a páciensek csak abban az esetben 
választják, ha a hagyományos kezelések – kemoterápia, sugárterápia, 
műtét – már csődöt mondtak.A másik, hogy a CRISPR-technikát alkalmazó 
kezeléseket csak bizonyos kísérleti kórházakban lehet igénybe venni és a 
résztvevőket is alaposan szelektálják. 

http://www.origo.hu/tudomany/20180717-kockazatos-jarulekos-dnskarosodast-okozhat-a-crispr-genomszerkesztesi-technologia.html
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Nincs mit szépíteni a dolgon, ezek emberkísérletek:az orvosok próbálják 
kitalálni, melyik terápia működik, ezeket hogyan kell variálni, ehhez pedig 
elengedhetetlen, hogy a jelentkező páciensek is fel legyenek készítve. 

Csak idővel fog kiderülni, valóban orvostudományi forradalom 
kapujában állunk-e 

A legtöbbekben felmerülő fő kérdés az, mennyire is vagyunk közel a rák 
gyógyításához a CRISPR módszerével. Természetesen ezt egyetlen tudós 
sem tudja megjósolni. Urnov biztos abban, hogy a technológiával a 
betegségek széles skáláját gyógyítani lehet majd, függetlenül attól, hogy 
rákról vagy valamilyen más, genetikai eredetű betegségről beszélhetünk. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P 

Az elektroporációs tanulmány első szerzője, dr. Alexander Marson (San 
Franciscó-i Kaliforniai Egyetem) hasonló véleményen van, mint Urnov. 
Kutatócsoportjával jelenleg egy rendkívül ritka autoimmun betegségben 
szenvedő testvérpárt próbál meggyógyítani. E páciensek T-sejtjeit a 
laborban már kijavították egy CRISPR-től eltérő, másfajta génmódosítási 
eljárással, most az a feladat, hogy a jól működő sejteket valahogyan 
visszajuttassák a beteg gyerekek szervezetébe. 

Sok fontos teendő vár még ránk, mivel szükségünk van megfelelő 
minőségű kijavított sejtekre, ezek biztonságosságát tesztelnünk kell, és 
még az engedélyeztetési eljáráson is túl kell esni– magyarázta Marson, aki 
a San Franciscó-i Parker Institute for Cancer Immunotherapy nevű 
intézettel karöltve egy új kutatási projektbe kezdett. Most, hogy az 
elektroporáció révén az immunsejtek CRISPR általi újraprogramozása 
jelentősen felgyorsulhat, olyan sejtek válhatnak kifejleszthetővé 
viszonylag rövid idő alatt, amik több ráktípussal szemben is bevethetők 
lesznek. 

Génmódosított sejtekkel támadták az 
agytumort, meglepő dolog történt 

ORIGO 2018.09.09.  

A daganat megpróbálja távol tartani magától a rá veszélyes 
nyiroksejteket, de a génmódosított sejtek kicselezik a védelmet. Egérbe 
oltott emberi agytumoron már működik a módszer, következhetnek a 
klinikai vizsgálatok. 

A Baylor College of Medicine (Houston, Texas, Egyesült Államok) kutatói 
által irányított nemzetközi kutatócsoport olyan új kezelési stratégiát 
dolgozott ki, amely áthágja az agydaganatok kezelésének egyik fő 
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akadályát azzal, hogy hozzáférést biztosít az immunrendszer számára az 
amúgy megközelíthetetlen daganatszövethez. 

A ráksejtek által kibocsátott jelzések hatására az agy apró ereinek speciális 
zárószerkezete, az ún. vér-agy gát átjárhatatlanná válik az immunrendszer 
vírus- és rákellenes sejtjei, a T-nyiroksejtek – röviden csak T-sejtek – 
számára, amelyek így nem képesek a daganatba jutva tumorölő hatásukat 
kifejteni. A Nature hasábjain megjelent közleményben a szerzők leleplezik 
az agydaganat önvédelmi mechanizmusának részleteit, és olyan 
génmódosított T-sejtek létrehozásáról és bevetéséről számolnak be, 
amelyek képesek a megerősített vér-agy gát áttörésére és a daganat 
leküzdésére.A tumor kicselezésének kulcsa egy, a kutatók által Homing 
Systemnek (kb.: célba juttató rendszer) keresztelt, mesterségesen 
létrehozott sejtfelszíni molekula. 

„A T-sejtes immunterápia ma egy gyorsan fejlődő terület, amely a klinikai 
vizsgálatok tanúsága szerint nagy ígéretet jelent a rák és egyéb betegségek 
leküzdésében – mondta el Dr. Nabil Ahmed, a Baylor College Sejt- és 
Génterápiás Központjának gyermekgyógyásza, a Nature cikk rangidős 
szerzője. –Azonban a terápiás T-sejtek hatékony célba juttatása továbbra 
is a kezelés egyik fő korlátozó tényezője, különösen az agydaganatok 
esetében. 

 

Ráksejt és T-sejt illusztrációjaFORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/ROGER 
HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA 

Molekuláris kulcs az agytumorhoz 

A mostani kísérletekben Heba Samaha, az Egyiptomi Gyermekrák Kórház 
munkatársa a Baylor kutatócsoportjával együttműködve a daganatsejtek 
olyan, korábban ismeretlen védekezési mechanizmusát járta körül, 
amellyel a rák távol tartja magától a T-sejteket. Új ismereteikkel 
felvértezve a kutatók génmódosítás útján molekuláris kulcsot adtak a T-
sejtek kezébe, melynek segítségével e daganatölő immunsejtek át tudnak 
lépni az agytumor által lezárt kapukon. 

Hogy kiderítsék, az agydaganatokban vajon mi akadályozza meg a T-sejtek 
vér-agy gáton való átlépését, Ahmed és munkatársai olyan betegségeket 
tanulmányoztak, ahol a T-sejtek a szokásosnál is könnyebben bejutnak az 
agyszövetbe. Legfőbb modelljük a multiplex szklerózis volt.Úgy 
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okoskodtunk, hogy ha megértenénk, miként hatolnak be a multiplex 
szklerózisban a T-sejtek az agyba, talán mesterségesen létre tudnánk hozni 
olyan T-sejteket, amelyek tömegesen átlépik a vér-agy gátat az 
agytumorban, és elözönlik a daganatszövetet– vázolta a gondolatmenetet 
Ahmed. 

Az egészséges vér-agy gát olyan sajátságos tulajdonságokkal rendelkezik, 
melyek révén korlátozni tudja bizonyos anyagok és sejttípusok 
behatolását az agyba, ami e különösen érzékeny szervünk védelmét 
szolgálja. A multiplex szklerózishoz hasonló betegségekben azonban a vér-
agy gát szerkezete oly módon változik meg, hogy a T-sejtek – amelyek ez 
esetben nem leküzdői, hanem okozói a betegségnek – könnyűszerrel 
átjuthatnak rajta. A tilosban járó T-sejtek aztán nagy bajt okoznak az 
idegsejtnyúlványok védőburkának megtámadásával, ami a szklerózis fő 
ismérve. 

 

Agytumor illusztrációja FORRÁS:SKX / SCIENCE PHOTO LIBRARY 

Többlépcsős folyamat 

A kutatás eredményei szerint az agydaganat ereiben ennek épp az 
ellenkezője történik: az immunrendszer általi pusztítást elkerülendő a 
daganat úgy módosítja a vér-agy gátat, hogy a tumorölő képességű T-
sejtek semmiképp se jussanak át rajta. Samaha és kollégái annak a 
részleteire voltak kíváncsiak, hogy vajon milyen változásokat idéz elő a 
daganat a vér-agy gát szerkezetében, amelyek korlátozzák a T-sejtek 
áthatolását, majd kidolgozták az akadály leküzdésének stratégiáját. 

Mint kiderült, a multiplex szklerózisban a T-sejtek vér-agy gáton való 
átlépése kifinomult, többlépcsős és jól szervezett folyamat, amely azzal 
veszi kezdetét, hogy a T-sejtek kapcsolatba lépnek a fajlagosan csak a vér-
agy gát belső érfalán, ott viszont nagy mennyiségben kifejezett ALCAM 
nevű sejtkapcsoló fehérjével. Ez a „kitapadás első hullámának” nevezett 
kapcsolódás még csak lazán rögzíti a T-sejteket az érbelhártyához. Az 
ALCAM-hoz való lehorgonyzás után az érfalon való átjutáshoz egy 
„második kitapadási hullámra” van szükség, amit az érbelhártyán szintén 
jelen lévő, a vér-agy gátra nézve nem specifikus sejtkapcsoló molekulák – 
leginkább az ICAM-1 és VCAM-1 nevűek – biztosítanak. A kitapadás 
második hulláma biztosítja azt a szoros kötődést, amely a T-sejteket 
véglegesen lehorgonyozza a vér-agy gát ereiben, és megindítja az érfalon 
való átlépésüket. 

„Az agydaganat vér-agy gátját tanulmányozva azt találtuk, hogy a 
multiplex szklerózishoz hasonlóan az ALCAM nagy mennyiségben 
kifejeződik az érfalon, viszont a daganat hatására az ICAM-1 
leszabályozódik, és a VCAM-1 teljesen eltűnik – ismerteti Samaha. – Ez 
valószínűleg hozzájárul a daganat immunrendszer előli szökéséhez azzal, 
hogy eltéríti a T-sejteket a tumortól.” 

A tudósok ezután úgy gondolkodtak, hogy ha a T-sejtek ALCAM-hoz való, 
eredendően gyenge kapcsolódását valamiképpen szorosabbra tudnák 
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vonni, azzal az átlépéshez elegendően erős horgonyzást tudnának 
létrehozni az érfal és a T-sejtek között. A cél eléréséhez a T-sejtek saját 
ALCAM-kötő fehérjéjét, a CD6-ot módosították úgy, hogy a 
természetesnél erősebb kapcsolatot biztosítson. „Az újraszerkesztett CD6 
molekula úgy működik, mint egy célba juttató rendszer:nemcsak 
szorosabbra fűzi a T-sejtek ALCAM-hoz való kötődését, de fokozza a T-
sejteknek a daganatos ereken alacsonyabb mennyiségben kifejezett 
ICAM-1-hez fűződő affinitását is– magyarázza Ahmed. – Ennek 
köszönhetően az agydaganat érfala kihalássza és megköti a keringésből a 
módosított T-sejteket, amelyek az érfalon áthatolva masszívan elárasztják 
a glioblasztóma és a medulloblasztóma – a leggyakoribb felnőttkori, illetve 
gyermekkori agydaganattípus – állományát.” 

Hogy a célbajuttató rendszerrel ellátott T-sejtek tumorölő képességét 
fokozzák, a tudósok egy további fegyverrel is felvértezték őket: egy ún. 
kimérikus antigénreceptorral (CAR-ral), amely a T-sejtek sejtölő 
kapacitását kimondottan a kiválasztott daganatsejt felé irányítja. A célba 
juttató rendszerrel és CAR-ral felfegyverzett T-sejteket aztán olyan 
egerekbe adták, amelyek agyukban emberi glioblasztómát hordoztak, és 
nyomon követték a daganat növekedését. 

 

Ráksejtet támadó T-sejtek illusztrációja FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/SCIENCE ARTWORK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/SCIENCE 
ARTWORK/SCIENCE PHOTO LI 

Biztató eredmények 

„Eredményeink nagyon biztatóak voltak – mondta el Samaha. – A célba 
juttató rendszerrel és CAR-tal ellátott T-sejtek valamennyi kezelt állatban 
a tumor jelentős zsugorodását idézték elő. Ezzel szemben a célba juttató 
rendszerrel nem rendelkező T-sejtek alig jutottak be a tumorba, így csak 
átmenetileg tudták lelassítani a daganat térnyerését. És ami legalább 
ennyire fontos: a célba juttató rendszer szigorúan csak a daganatba 
irányította a T-sejteket, az ép agyszövetbe és más egészséges szervekbe 
nem.” 

„A következő lépés a célba juttató rendszer emberi klinikai vizsgálatokban 
történő kipróbálása. Ezzel egyidejűleg más betegségek kezelése 
érdekében újgenerációs célba juttató molekulákat fogunk kidolgozni 
terápiás vagy diagnosztikus sejtek pontos irányításához – vázolta terveiket 
Ahmed. – Reményeink szerint a célba juttató rendszer egy sor különböző 
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gyulladásos és daganatos agyi megbetegedés kezeléséhez ad majd 
kulcsot.” 

Kiderült, hogy nem védik a szívet az omega-3 
zsírsavas étrend-kiegészítők 

2018. július 22. innoportal.hu 

 

Nem védik a szívet az omega-3 zsírsavas étrend-kiegészítők egy 
nagyszabású új kutatás adatai szerint. A kutatói több mint százezer, 
klinikai tesztekben részt vett ember adatait elemezték. Mint írták, egy az 
ezerhez az esélye annak, hogy az omega-3-készítmények jelentős 
egészségi előnyökkel járnának – idézte a BBC hírportálja. 

Az elemzés során főként az omega-3 tartalmú étrend-kiegészítők hatását 
vizsgálták, a halfélék fogyasztását kevésbé. Az omega-3 elnevezésű zsírok 
közé tartozik az alfa-linolénsav (ALA), melyet a szervezet nem tud 
előállítani, de megtalálható a növényi olajokban, a dióban, a mogyoróban 
és hüvelyesekben is. 

Ide tartozik az eikozapentoén-sav (EPA) és a dokozahexoén-sav (DHA), 
melyeket a szervezet az ALA-ból elő tud állítani, de halakban, halolajban is 
megtalálható. 

Lee Hooper, a kutatás vezetője, a Kelet-Angliai Egyetem tudósa elmondta, 
átfogó és szisztematikus elemzésük adatai hosszú időn át tartó 
vizsgálatokra, emberek ezreire vonatkoznak, ezért biztosak abban, hogy a 
közkeletű hiedelemmel szemben az omega-3 zsírsavas étrend-kiegészítők 
nem védik a szívet, nem csökkentik sem az agyvérzés, sem a halálozás 
kockázatát. 

“A legmegbízhatóbb tanulmányok egybehangzóan kimutatták, hogy az 
omega-3 zsírsavas étrend-kiegészítőknek csak kis hatása van a szív- és 
érrendszeri egészségre, vagy egyáltalán nincs rá hatása” – magyarázta. 

Tom Sanders, a londoni King’s College táplálkozáskutatója és a Heart 
UK alapítvány tiszteletbeli elnöke a BBC-nek ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a friss tanulmány eredményei alapján nincs szükség arra, hogy 
megváltozzanak a helyes táplálkozás irányelvei, melyek a halfogyasztásra 
buzdítanak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében. 

A nagy omega-3 kérdés: tényleg nem védi a 
szívünket? 

ORIGO 2018.08.05.  

Az utóbbi napokban számos helyen olvashattuk, hogy egy nagyszabású 
vizsgálat során nem találták hatékonynak a szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzésében az omega-3 zsírsavakat. Korábban tehát 
tévedtek volna a kutatók, amikor pontosan ennek ellenkezőjét állították? 
Nem, de sokkal valószínűbb, hogy a friss kutatásnak is hihetünk. A 
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látszólagos ellentmondásról a TÉT Platform és két ismert, táplálkozással 
foglalkozó blogger segít lerántani a leplet. 

Az omega-3 zsírsavak eddigi tudásunk szerint a szervezetünk nagyon 
fontos tápanyagai: energiát szolgáltatnak, megtalálhatók sejtjeink 
membránjaiban, szerepük van a véralvadás folyamatában, a gyulladások 
szabályozásában, valamint idegrendszerünk működésében. Megbízható 
kutatások szerint védik szívünket és érrendszerünket, csökkentve a 
vérnyomást és az érelmeszesedés kockázatát. Sőt, kimutatták szerepüket 
egyes daganatos betegségek kockázatának csökkentésében és a krónikus 
fáradtság kezelésében is. 

Pontosan mik is azok az omega-3 zsírsavak? 

Az omega-3 (vagy más jelöléssel n-3) zsírsavak kettős, azaz telítetlen kémia 
kötéseket tartalmaznak, amelyekből az utolsó a molekulát alkotó lánc 
végétől éppen három kötésnyi távolságra van. Bár több élettani folyamat 
(például a sejtfelépítés, a véralvadás vagy éppen a gyulladások) fontos 
szereplői, szervezetünk csak nagyon kis mennyiséget tud előállítani (azt is 
csak más omega-3 zsírsavból), ezért táplálkozásunk során kell bevinni 
ezeket. Étrendünkben a három legfontosabb ilyen zsírsav az alfa-
linolénsav (ALA), az eikozapentaénsav (EPA) és a dokozahexaénsav (DHA). 

Felfedezésük a múlt század harmincas éveiben történt, szerepükre 
azonban csak mintegy negyven évvel később mutatott rá egy, a grönlandi 
eszkimók körében végzett kutatás. Ebből az derült ki, hogy bár az eszkimók 
étrendje nagyon gazdag zsírban, a szív- és érrendszeri betegségek száma 
nagyon alacsony körükben. Ezt a hatást elsősorban az halakban lévő 
nagymennyiségű omega-3 zsírsavnak tulajdonították, melyekről 
kimutatták, hogy képesek mérsékelni az érelmeszesedés előfordulását, 
csökkenteni a vér triglicerid-szintjét, sőt pozitív hatással vannak a 
vérnyomásra és a pulzusszámra is. 

Az ALA esetén ezeket a jótékony hatásokat nem tudták igazolni, azonban 
a szervezetünkben képződhet belőle EPA és DHA, igaz meglehetősen 
csekély, mindössze 2-10 százalékos hatásfokkal. 

Érdekesség: az omega-3 zsírsavakat más állatok szervezete sem képes 
előállítani, így a legjobb forrásnak tartott halak sem. S hogy akkor mitől 
van bennük sok ilyen zsírsav? Ők is megeszik: a tengerekben élő 
mikroalgák állítják elő, és elfogyasztásuk után halmozódnak fel a halak 
húsában. 

Egy új, a Cochrane Library oldalán megjelent vizsgálat eredményei 
azonban mintha lerombolnák ezt a nimbuszt: a kutatók eredményeit 
sokan úgy értelmezték, hogy az nem támasztja alá megbízhatóan az 
omega-3 zsírsavak hatásait. A 79 korábbi kutatás eredményeit összegző 
vizsgálat 112 079 ember adatait elemezte, fókuszában azonban az 
étrendkiegészítőként fogyasztott omega-3 zsírsavak egészségre gyakorolt 
hatásai álltak – ésezekről sikerült bebizonyítani, hogy csekély, vagy szinte 
kimutathatatlan mértékben csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek 
előfordulásának gyakoriságát. 

Mivel az elmúlt években az egészséges életmód híveinek körében 
felértékelődött az omega-3 zsírsavak szerepe, számos ezeket tartalmazó 
étrendkiegészítő jelent meg a piacon, sőt egyes élelmiszereket is elkezdtek 
ilyen zsírsavakkal dúsítani. Meleg Sándor dietetikus, az Alimento 
blog szerzője szerint mindez jelentős részben félreértések miatt alakult így: 
"az omega-3 zsírsavak pozitív egészségügyi hatásait alapvetően a 
mögöttük álló biokémiai reakciók egyszerűsítésével, túlzások alapján 
ítélték meg.Bár a belőlük képződő anyagoknak fontos szerepe van számos 
biológiai folyamatban, ez önmagában nem igazolja az étrendi bevitel 
bármilyen betegség-megelőző vagy gyógyító hatását.Erre az 
ellentmondásra az elmúlt években már több szakember is felhívta a 
figyelmet, főleg a növényi alapú készítményekben található alfa-linolénsav 
(ALA) kapcsán, de az meglepő, hogy a mostani kutatás szerint a 

http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003177.pub3/full
http://alimento.blog.hu/
http://alimento.blog.hu/
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feltételezettnél jóval kisebb a pozitív hatás a másfajta omega-3 zsírsavat 
tartalmazó étrendkiegészítők esetén is." 

 

halolaj kapszulák FORRÁS: AFP/PHOTOALTO 

A forrás létfontosságú 

Papp Andrea okleveles táplálkozástudományi szakember, a Napi 
Táptudás blog gasztrobiológus alapítója a kutatás egyik legnagyobb 
hasznát abban látja, hogy az ismét megnyithatja a vitát az omega zsírsavak 
napi szükségletéről. „A növényi eredetű élelmiszerekben az omega-3 
zsírsavak közül csak az alfa-linolénsav fordul elő, amely kis százalékban 
ugyan, de átalakul szervezetünkben más omega-3 zsírsavakká. 
Kimutatható, hogy vegetáriánus táplálkozást folytatók esetén alacsonyabb 
a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, pedig ezek az étrendek 
egyáltalán nem, vagy csak minimális mennyiségben tartalmaznak állati 
eredetű omega-3 zsírsavakat.A fenntartható egészséges táplálkozás 
szempontjából nagyon fontos, hogy világosan lássuk, mennyi omega-3 
zsírsavra van szükségünk, és ezen belül mennyi származzon növényi, illetve 
állati eredetű élelmiszerekből." 

Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője 
szerint a friss kutatási eredmények is a kiegyensúlyozott étrend 
fontosságára, és egyes étrendkiegészítők kétségbe vonható értékeire 
hívják fel a figyelmet: „az omega-3 zsírsavak táplálkozásunk fontos 
építőkövei, és a most publikált eredmények is megerősítik, hogy főleg a 
körültekintően összeállított, vegyes és változatos étrendtől, és nem az 
étrendkiegészítőktől várhatunk pozitív egészségi hatásokat.Fontos 
azonban figyelembe venni, hogy mi magyarok az omega-3 zsírsavakban 
gazdag halakból az átlagosnál jóval kevesebb fogyasztunk – ám az 
ajánlottnál sokkal több zsírt – így tudatosan kellene figyelnünk az ilyen 
zsírsavak magasabb bevitelére.A boltok polcain számos ilyen élelmiszert 
találunk: van omega-3 zsírsavakkal dúsított margarin, étolaj vagy tojás, de 
találhatunk ezekben gazdag joghurtot vagy salátaöntetet is. A napi 1-1,6 
gramm ajánlott bevitel eléréséhez ezek sokat segíthetnek" – javasolja a 
szakértő. 

 

FORRÁS: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO/ALEXPRO9500 

Mit rakjunk a kosarunkba? 

https://napitaptudas.blog.hu/
https://napitaptudas.blog.hu/
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Végezetül a három szakértő javaslatokat is ad arra, milyen élelmiszereket 
kerüljenek kosarunkba, ha biztosítani szeretnénk a megfelelő omega-3 
zsírsav mennyiséget az étrendünkben:a legjobb források a tengeri halak, 
mint például a lazac, a makréla vagy a szardínia, de bőven találunk belőlük 
a nem zsíros húsú hazai halakban (busa, pisztráng, kecsege) is.A lenmagot 
sokan kedvelik telítetlen zsírsav-tartalma miatt, de mivel nehezen 
emészthető, időnként érdemes inkább az olaját fogyasztani – például 
saláták dresszingjeként. Aki az egzotikus alapanyagokat szereti, a chia 
magban is sok omega-3 zsírsavat talál, azonban nem kell messzire 
mennünk, hiszen a dióban is jelentősebb mennyiség van. A lenmag-, a dió- 
vagy éppen a repceolaj is jó választás lehet szívünk egészsége 
szempontjából. 

Forrás: TÉT Platform 

Probiotikumok: újabb táplálkozási mítosz dőlt 
meg 

ORIGO 2018.09.07.  

A probiotikumok, vagyis a jótékony baktériumokat tartalmazó 
táplálékkiegészítők fogyasztásának "alig van hatása a szervezetre" - 
állapította meg egy nagyszabású elemzés, melyet izraeli tudósok 
végeztek. 

A kutatók szerint a jövő probiotikumának testre szabottnak kell lennie, 
vagyis az egyes emberek igényei szerint kellene megtervezni őket - írta a 
BBC hírportálja. 

A Weizmann Tudományos Intézet tudósai 11 bélbaktériumból, köztük 
lactobacilusokból és a bifidobaktériumokból készítettek 

probiotikumkoktélt, melyet egy hónapon át 25 egészséges önkéntes 
fogyasztott. 

A hónap leteltével érzéstelenítés után szövetmintát vettek tőlük a gyomor, 
a vékony- és a vastagbél több területéről. 

 

Bifidobaktérium baktériumok a probiotikumok alkotórészei (számítógépes 
grafika) FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA 

Azt vizsgálták, hogy a baktériumok megtelepedtek-e és okoztak-e 
változást a béltevékenységben. 

A Cell című tudományos lap közölte az eredményeket, melyek szerint az 
esetek felében a "jó" baktériumok a szájon át bejutottak a szervezetbe, 
majd "a másik oldalon" távoztak is belőle. 

http://www.tetplatform.hu/
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A többieknél az történt, hogy az elfogyasztott baktériumok egy kicsit 
időztek a gyomorban és a belekben, majd kiszorították őket a már ott lévő 
mikrobák. 

 

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

Az emberi bélrendszer baktériumok milliárdjainak ad otthont, minden 
emberben más a "népesség" összetétele. 

Tévedés azt várni, hogy a boltok polcain árult probiotikumok mindenkinek 
hatásosak lesznek, a jövő a testre szabott koktéloké- mondta Eran Elinav, 
a kutatás vezetője a BBC-nek. 

"Az egyéni igények figyelembe vétele nélkül probiotikumot vásárolni tehát 
haszontalan, legalábbis az esetek jó részében" - tette hozzá. 

A kutatócsoport azt is megvizsgálta, hogyan hatnak a probiotikumok 
antibiotikumkúra után, amikor a gyógyszer mind a jó, mind a káros 
baktériumokat elpusztította. 

 

Probiotikumkapszula (számítógépes grafika) FORRÁS: SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ROGER 
HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA 

Ebben a vizsgálatban 46 önkéntes vett részt, az eredményeket szintén a 
Cell friss száma közölte.A kutatók azt állapították meg, hogy a beszedett 
probiotikumok késleltették a normális, egészséges baktériumflóra önálló 
helyreállását. 

"A jelenlegi álláspont az, hogy a probiotikumok ártalmatlanok, és jót 
tesznek mindenkinek. Eredményeink azonban új mellékhatást tártak fel, 
melynek akár hosszú távú következményei is lehetnek" - magyarázta 
Elinav. 

A probiotikumoknak van néhány tudományosan igazolt kedvező hatása, 
ezek egyike, hogy védik a koraszülötteket a bélfalelhalással járó 
vastagbélbetegséggel szemben. 
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Megdöbbentő: ennyit költ élelmiszerre naponta 
a magyarok többsége 

Pénzcentrum 2018. július 30.  

Számos tényezőtől függ, hogy ki mennyit költ élelmiszerre naponta. 
Viszont a KSH adatai alapján egy átlagos magyar 750 forintért vásárol 
ételt és alkoholmentes italt naponta. Ugyanakkor milliók vannak, 
akiknek ennél jóval kevesebből kell beszerezni a napi betevőt. 

Számos tényezőtől függ, hogy ki mennyit költ élelmiszerre naponta, sok 
mindentől függ. A KSH adatai szerint 2017-ben a magyar lakosság egy főre 
jutó havi összes folyó kiadása átlagosan 83 ezer forint volt, és ennek 27 
százalékát költötte élelmiszerekre és alkoholmentes italokra. Ez azt jelenti, 
hogy  átlagosan 22 500 forintot - az előző évinél 2100 forinttal többet 
- fordítottak a havi betevőre a magyarok. 

Ha egy 30 napos hónapot veszünk alapul, akkor ez azt jelenti, 
hogy naponta átlagosan 750 forintot költenek a magyarok 
élelmiszerekre és alkoholmentes italokra. Ez első ránézésre nem túl sok, 
és így is érdemes hangsúlyozni, hogy ez a statisztikai átlag. Vagyis 
komolyabb szórást feltételezve tömegek lehetnek az országban, akiknek 
ennél jóval kevesebb pénzből kell kigazdálkodniuk a reggelit, ebédet és 
vacsorát. 

Mire elég ez a pénz?  

Kiindulópontnak érdemes szemügyre venni az Országos Élelmiszer- és 
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) élelmiszer-normatívája alapján 
összeállított élelmiszerkosarat, ami alapján a Policy Agenda, a 
társadalompolitikával, gazdasággal és politikai kérdésekkel foglalkozó cég 
számolja ki évek óta a létminimum-értéket. 

De hogy jön a létminimumhoz az élelmiszerkosár? 

A létminimum-számítás egy sajátos normatív számítást alkalmaz, amely 
arra épül, hogy meg tudják határozni az élelmiszer-fogyasztás értékét. 

Ez pedig az Országos Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) 
élelmiszer-normatívája alapján összeállított élelmiszerkosár, ami az 
egészséges táplálkozás jellemzői mellett figyelembe veszi az életkori 
sajátosságokat is. A kosár a Policy Agenda leírása szerint "megfelel a mai 
kor táplálkozástudományi elvárásainak, és fedezi a közepes fizikai 
igénybevételre vonatkozó egészségügyi követelményeknek megfelelő 
teljes tápanyag-, vitamin- és ásványianyag-szükségletet." 

Az élelmiszerkosár értéke az abban szereplő tételeknek az adott időszakra 
jellemző árakon számba vett összege, a létminimum pedig az élelmiszer-
normatíva körüli értékben élelmiszert fogyasztó háztartások összes 
személyes kiadásának havi átlagos értéke. Vagyis a Policy Agenda az 
élelmiszer-fogyasztás normatív értékének számításakor azokat az 
élelmiszermennyiségeket vettek figyelembe, melyeket az Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet dolgozott ki. 

Megdöbbentő, tavaly mire jutottak: e szerint a lakosság 30 százaléka él 
jelenleg a létminimum alatt. 2017-ben a korábbi KSH módszertan, és a 
KSH által felvett háztartási statisztikai adatállomány adatai alapján a 
létminimum egy főre jutó összege 90 450 forint volt. 

A 2017-re számított létminimum összege azt mutatja, hogy mekkora 
jövedelem szükséges egy háztartásnak ahhoz, hogy biztosíthassa tagjai 
számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény - a társadalom adott 
fejlettségi szintjén megfelelőnek minősülő - szükségletek kielégítését. A 
létminimum nem szegénységi küszöb, hanem olyan jövedelem, amely az 
alapvető szükségleteken túli igények kielégítését is lehetővé teszi. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy1712.pdf
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De hogy néz ki pontosan a létminimum-számítás aktív korú felnőttekre 
vonatkoztató normatív élelmiszerkosara? 

 

Ez alapján az aktív korú személynél a normatív élelmiszer-mennyisége 
többek között napi 

• 81 g fehérjét (ezen belül 32 g állati fehérjét),  

• 83 g zsírt,  

• 356 g szénhidrátot,  

• 800 mg kalciumot,  

• 3500 mg káliumot,  

• 13 mg vasat,  

• 60 mg C-vitamint tartalmaz. 

Vagyis ideális esetben egy felnőttnek naponta ezeket a tápanyagokat 
fogyasztania kellene. A háztartások különböző korú tagjainak 
tápanyagszükséglete persze nem azonos. A felnőttekéhez képest - az OÉTI 
számításai szerint - a 14 éven aluliak élelmiszernormatívája 77,8 százalék, 
a 60 évnél idősebbeké pedig 88,2 százalék.  Fontos megjegyezni, hogy a 
létminimumérték az élelmiszer-normatíván túl tartalmazza az 
élelmiszereken kívüli szükségletekre fordítandó kiadásokat is. A 
számításoknál egyébként 1688 háztartást vettek alapul, amelyek a 
személyes kiadásaik 31,1 százalékát költik élelmiszerre. 

Kiss Ambrus, a Policy Agenda vezető elemzője a Pénzcentrumnak 
elmondta, a  normatív élelmiszerkosár nem azokat az élelmiszereket 
tartalmazza, amit a szegényebb családok fogyasztanak. A számításnál 
szigorúan az OÉTI élelmiszer-normatívája által állították össze a kosarat. 

Nem a kosár tartalmában, inkább a kosár tartalmának minőségében 
mutatkozik meg az eltérés a különböző anyagi helyzetben lévő családok 
között 

 - mondta a szakember. 
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Depressziódetektor: újabb dermesztő fejlemény 
az MI kutatásában 

ORIGO 2018.09.07.  

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói egy olyan neurális 
hálózatot fejlesztettek ki, amely viszonylag nagy pontossággal képes 
megjósolni azt, hogy egy embernél kialakul-e kognitív (gondolkodással 
kapcsolatos) károsodás. Kicsit pongyolábban fogalmazva: elkészítettek 
egy depressziódetektort. 

A kutatók által megjelentetett cikkből kiderül, hogy egy olyan kontextustól 
független módszert fejlesztettek ki, amely által egy algoritmus képes 
elemezni egy embertől származó szöveget vagy hangfelvételt, és ennek 
alapján hozzárendelni egy értéket, amely jelzi az egyén depressziószintjét. 

A kulcsszó itt az MI vagy AI (mesterséges intelligencia) kontextustól 
független aspektusa.A terapeuta ugyanis jellemzően kipróbált kérdéseket 
és közvetlen megfigyelést használ olyan mentális egészségi állapotok 
diagnózisának felállításához, amilyen például a depresszió. 

 

MI (mesterséges intelligencia) számítógépes grafika FORRÁS: SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/ANDRZEJ WOJCICKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ANDRZEJ 
WOJCICKI/SCIENCE PHOTO L 

A MIT kutatócsoportja szerint az ő MI-jük képes valami hasonlót 
végrehajtani anélkül, hogy szüksége lenne előre kidolgozott kérdésekre 
vagy közvetlen megfigyelésre. Nincs szüksége kontextusra, csak adatokra. 

A MIT sajtóközleményéből a következő derül ki: 

A MIT kutatói egy olyan neurális hálózat modelljét ismertetik, amit rá lehet 
engedni nyers szövegből és hangfelvételekből álló adatokra azért, hogy 
felfedezze a depresszióra utaló szövegmintázatokat. Képes pontosan 
megjósolni, hogy az egyén depressziós-e, anélkül, hogy szüksége lenne 
bármilyen más kérdésekből és válaszokból gyűjtött információra. 

 

Áramkörökből álló agy a mesterséges intelligencia szemléltetésére
 FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/MACROVECTOR / SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/MACROVECTOR / SCIENCE PHOTO LIBR 

http://news.mit.edu/2018/neural-network-model-detect-depression-conversations-0830
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És ebben rejlik az igazán ijesztő része a fejlesztésnek. Mert nem mindegy, 
hogy „detektálja” vagy „megjósolja”, azaz előre jelzi a depressziót. Ha csak 
detektálna, azaz megállapítaná valakiről, hogy depressziós, azzal nem 
lenne gond, hiszen csak segítené az orvosok munkáját. 

A kutatók viszont maguk is érzik, hogy nem mindegy, hogy algoritmusuk 
detektálja vagy előre jelzi a depressziót. A nyilatkozatokból úgy tűnik, 
inkább az utóbbiról van szó. 

 

Mesterséges intelligencia, ez lenne a jövő? FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/VICTOR 
HABBICK VISIONS/SCIENCE P 

Ez viszont igen aggályos lehet a későbbi használatot tekintve. Az emberi 
kommunikáció passzív automatizált megfigyelése a rémálmainkban 
megjelenő ijesztő jövőt vetíti előre. 

Mi lesz például, ha majd a vállalatok személyes interjúk helyett ilyen MI-t 
használnak a jelentkezők alkalmasságának elbírálásához? A jelöltnek még 
esélye se lenne a személyes álláspontjának és értékeinek kifejtésére és 
megmutatására. 

Ezenkívül azonban számos ijesztő felhasználási lehetőség elképzelhető az 
ilyen és hasonló algoritmusoknak és a fejlesztés még gyerekcipőben jár. 
Most kellene szigorú szabályokat lefektetni az MI felhasználásához, 
mielőtt még túl késő lesz. 

Kivették az agya jelentős részét, mégis jól van 

ORIGO 2018.08.01.  

Komoly epilepsziás rohamai miatt egy fiú agyának egy jelentős részét el 
kellett távolítani, a gyerek mégis nagyrészt normálisan tudja folytatni 
életét. Az eset egy újabb bizonyíték arra, hogy agyunk milyen rugalmas 
szerv valójában. 

A fiú epilepsziás rohamai négyéves korában kezdődtek. Mivel semmilyen 
terápia nem használt, kezelőorvosai a legdrasztikusabb megoldás mellett 
döntöttek: az agy jobb féltekéjének harmadát eltávolították a gyermek 
hétéves születésnapja előtt. Az egyik érintett agyrész a nyakszirti lebeny, 
amely a vizuális információk feldolgozásáért felel, a másik a 
halántéklebeny, utóbbi a látás, valamint a hallás funkcióját szolgálja. 
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ugyanezek a részek a bal 
agyféltekénél érintetlenek maradtak. 
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A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a jobb féltekének ilyen durva 
megváltoztatása miként fogja befolyásolni a magasabb rendű vizuális 
észlelést – például az arcok vagy az objektumok felismerését, ami döntően 
a jobb agyféltekéhez köthető. 

A szakértők az operációt követően három évig vizsgálták a gyerek 
viselkedését, és azt találták, hogy az intelligenciája, vizuális percepciója, 
arc- és tárgyfelismerése a korának megfelelően működik és fejlődik. 

Újrahuzalozott agy 

Bár a fentiek alapján úgy tűnik, semmilyen funkció nem szenvedett 
károsodást, azért ez nem teljesen van így. A fiú nem képes észlelni a látótér 
bal oldalát, vagyis az orrától balra eső térrészre vak. Ez azért van, mert a 
jobb agyféltekének az a része, ahová az innen származó információ 
bejutna, hiányzik.Úgy tűnik, mindkét agyféltekére szükség van ahhoz, hogy 
látószögünk 180 fokos legyen– mondta Marlene Behrmann, az amerikai 
Carnegie Mellon University kutatója. 

 

A fiú jobb agyféltekéjének harmadát eltávolítottákFORRÁS: LIU ET AL. 

A tudósok ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy a gyerek bal agyféltekéje 
jelentős mértékben „újrahuzalozta magát”, átrendeződött, hogy átvegye 
a jobb agyfélteke hiányzó részeinek funkcióit, többek között az arc- és 
tárgyfelismerést. 

A kutatók természetesen azt is megjegyezték, a műtétet egy, még 
fejlődésben lévő szervezeten végezték el, nagy valószínűséggel ezért 
tudott ilyen hatékonyan átvenni a bal félteke magasabb rendű funkciókat. 
Más emberek esetében nem biztos, hogy ilyen hatékonysággal meg 
tudnának őrződni ezek a képességek. 

A gyermek jelenleg is jól van, és ha felnő, neurológus szeretne lenni. 

Forrás: New Scientist 

https://www.newscientist.com/article/2175549-boys-brain-works-just-fine-after-a-large-piece-was-removed/


Tudományról egyszerűen  X. évfolyam 9-10. szám 

  

 

 

46. oldal 

A jövő technológiái, avagy ez jöhet az IoT és a 
mesterséges intelligencia után 

2018. július 22. vasárnap ~ 

 

Milyen technológiák megjelenését várhatjuk a jövőben, melyek lesznek 
a következő évtizedek felforgató technológiái? Egy új tanulmány szerint 
ilyen lesz például a négydimenziós nyomtatás, a kvantum-
számítástechnika, a neuromorf rendszerek, az agy/számítógép interfész, 
és melyek legalább olyan forradalmi változást idézhetnek elő, mint 
amilyet napjainkban – például – az IoT (dolgok internete) vagy a 
mesterséges intelligencia hoz az üzleti világ számára. 

A jelentés a jövőt alakító technológiákat két csoportra osztja: az egyikbe 
azok tartoznak, amelyek már jelen vannak, de még nem terjedtek el széles 
körben, a másikba azok, amelyek jelenleg még csak prototípusként 
léteznek (vagy még úgy sem), a távolabbi jövőre azonban jelentős 
befolyást gyakorolhatnak. Némely technológia már ismert a sci-fi 
irodalomból vagy a fantasztikus filmekből, de előfordul az is, hogy a 
technológia felülmúlja a sci-fi szerzők képzeletét. E technológiákat (is) 
várhatjuk a német SAP szoftvercég trend riportja szerint: 

4D nyomtatás 

Az MIT Self-Assembly Lab által kifejlesztett technológia lényege, hogy a 
felhasznált anyag képes a színét és más tulajdonságait is megváltoztatni. 
Ez tehát azt jelenti, hogy az elkészült “nyomtatás” nem marad állandó az 
időben, azaz a negyedik dimenzióban is változik. Az alakváltozásra képes 
anyagokat a hadiiparban már használják, de számos más ágazatban is 
forradalmi változásokat idézhetnek elő. A négydimenziós nyomtatás 
mindazonáltal még gyerekcipőben jár, óvatos becslések szerint is legalább 
10 évbe telhet, amíg szélesebb körben is elterjed. 

Kvantumszámítógépek 

A kvantumszámítógépek olyan mikrofizikai jelenségeken alapulnak, 
amilyen a kvantum-szuperpozíció vagy a kvantum-összefonódás. A 
kvantumbitek (qubitek) alkalmazásával a számítási teljesítmény 
exponenciálisan növekedhet a meglévő bináris (0 vagy 1) rendszerhez 
képest, így komoly kihívást jelenthet – például – a manapság széles körben 
alkalmazott, számítási bonyolultságon alapuló titkosítási rendszerek 
számára. A kvantumszámítógépek egyelőre szintén a kezdeti lépéseknél 
tartanak, a fejlesztés jelenleg a kvantumszámítás “hardverére” koncentrál. 

Neuromorfikus számítástechnikai rendszerek 
A hagyományos processzorokat használó neuromorfikus hardverek a 
természet legbonyolultabb felépítését, az idegrendszert utánozzák. A 
kvantumszámítógépekhez hasonlóan ezek a kutatások is a legelső fázisban 
járnak; a neuromorfikus hardver programozása új típusú, jelenleg még 
kifejlesztésre váró technikákat igényel. A neuromorfikus számítógépek 
rendkívüli teljesítménnyel kecsegtetnek – csekély energiafelhasználás 
mellett. A lehetséges felhasználási területek között van a gépi tanulás, a 
mintázatfelismerés, a képfeldolgozás és a robotika. 

http://www.innoportal.hu/a-jovo-technologiai-avagy-ez-johet-az-iot-es-a-mesterseges-intelligencia-utan
http://www.innoportal.hu/author/zoli
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Agy/számítógép interfész 
Lehetséges, hogy egy számítógép közvetlenül az agyunknak “beszéljen” és 
ezzel párhuzamosan olvassa a gondolatainkat? Az emberi agy és a 
számítógép közötti közvetlen kapcsolat szinte hihetetlennek tűnik, de a 
technológia területén komoly haladást értek el, és sokan az ember és a 
gép közötti kommunikáció legtökéletesebb formájának ígéretét látják 
benne. Ahogy a hordozható eszközök is egyre kisebbekké válnak, és egyre 
több “kézi vezérlést” nem igénylő technika válik elérhetővé, valószínűleg 
a – nem invazív – agy/számítógép egységek is megjelennek, például a 
virtuális valóságot generáló headsetekben. A technológiát a pszichiátria 
vagy akár a hadiipar is felhasználhatja, de idővel megjelenhetnek az ilyen 
kapcsolaton alapuló játékok is. 

Bioszámítógépek 
A miniatürizálás jelenlegi határait feszegető technológiák közé tartozik a 
biológiai molekulák számítástechnikában való felhasználása is. A 
bioszámítógépek az adattároláshoz és -feldolgozáshoz mesterségesen 
előállított (többnyire DNS-) molekulákat használnak, az élő 
szervezetekben végbemenő folyamatok mintájára. A számítások 
elvégzését a DNS-láncokkal reakcióba lépő enzimek segítségével végzik el. 
A biológiai alapú számítástechnika révén nagyon kicsi helyen, nagyon 
gyorsan, nagyon pontosan és – potenciálisan legalábbis – párhuzamosan 
lehet majd számításokat végezni, ma még elképzelhetetlenül alacsony 
energiafelhasználás mellett. A technológia fejlesztése éppen csak 
elkezdődött, az első működő egységekre még legalább egy évtizedet kell 
várnunk. 

Ősi tó mélyén rejtőzött a válasz arra, mi 
pusztította el a majákat 

ORIGO 2018.08.06.  

A töredékére visszaeső csapadékmennyiség masszívan hozzájárulhatott 
a klasszikus maja civilizáció ezer évvel ezelőtti romlásához. 

Régi megoldatlan rejtély, milyen okok vezethettek az ókori világ egyik nagy 
kultúrájának, a maja civilizációnak a bukásához. A Cambridge-i Egyetem és 
a Floridai Egyetem kutatói a természetes gipszásványba zárt víz 
izotóptartalmának elemzésével most megállapították, hogy nagyjából ezer 
évvel ezelőtt, amikor a maják hanyatlásnak indultak, súlyos aszály tombolt 
a kultúra központjának otthont adó, a mai Mexikó területén fekvő 
Yucatán-félszigeten. A gipsz szárazság idején, a vízszint csökkenésekor 
keletkezik, így árulkodhatnak a Chichancanab-tó gipszlerakódásai a 
hajdani aszályos körülményekről.  

 

FORRÁS: MARK BRENNER 

A Science magazinban közölt eredmények azt mutatják, hogy a maja 
civilizáció összeomlásának idején az éves csapadékmennyiség átlagosan 
41-54 százalékkal esett vissza, de az aszályos periódus csúcspontján akár 
70 százalékkal kevesebb eső is eshetett a megszokottnál. Mindeközben a 
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levegő relatív páratartalma a mai értéknél 2-7 százalékkal lehetett 
alacsonyabb. 

Egy vitatott elmélet: a klímaváltozás a bűnös? 

„A klímaváltozásnak a klasszikus maja civilizáció összeomlásában játszott 
szerepe némiképp vitatott, részben mert eddig csak a csapadékadatok 
minőségi összehasonlító rekonstrukciójára volt lehetőség, például hogy az 
időjárási feltételek egyik évben nedvesebbek vagy szárazabbak voltak-e a 
másiknál – mondta el Nicholas Evans, a Cambridge-i Egyetem 
Földtudományi Tanszékének doktorandusza és a cikk vezető szerzője. –A 
mi tanulmányunk ehhez képest lényeges előrelépést jelent, mivel a 
csapadékmennyiség és páratartalom konkrét értékeinek statisztikailag 
megalapozott becslését teszi lehetővé a maja hanyatlás időszakára nézve. 

A maja civilizáció történetét négy fő korszakra osztják: a preklasszikus (Kr.e. 
2000 - Kr.u. 250), a klasszikus (Kr.u 250-800), a végső klasszikus (800-1000) 
és posztklasszikus (1000-1539) periódusokra. A mindenki által ismert 
monumentális épületek létrehozása, a szellemi és művészeti élet virágzása, 
és a nagy városállamok növekedése mind a klasszikus korra tehetők. A Kr.u. 
9. század megtörte a prosperitást: a birodalom központját politikai krízis 
sújtotta, a híres mészkővárosok elnéptelenedtek, és az uralkodói 
dinasztiák vérvonala megszakadt. 

A hanyatlás miértjére számos elmélet létezik; a lehetséges okok között 
emlegetnek megszállást, háborút, a környezet leromlását és a 
kereskedelmi útvonalak összeomlását. Valószínűleg több tényező 
együttesen vezethetett a válsághoz. Bizonyos, hogy a városok 
túlnépesedése jelentős környezeti pusztulást okozott, és a birodalmat 
véres belháborúk is tizedelték. Abban is egyetértenek a történészek, hogy 
a klasszikus maja társadalmi szerveződés, amely az uralkodó rituális 
hatalmán és nem a kereskedelem és élelmiszerelosztás központi 
ellenőrzésén alapult, magában hordozta a bukás csíráját, mert nem tudott 

alkalmazkodni a változó körülményekhez: az uralkodó tevékenységét a 
hagyomány az építkezésre, szertartásokra és háborúskodásra korlátozta, 
így a központi hatalom nem tudott úrrá lenni a rendszerszintű 
problémákon. 

 

FORRÁS: NICK EVANS 

Egy tó oldhatja a meg a rejtélyt 

Pár évtizede a lehetséges okok közé bekerült a klimatikus viszonyok 
drasztikus változása is. Először az 1990-es években sikerült rekonstruálni a 
maja összeomlás korszakának időjárási viszonyait, és már akkor feltűnt, 
hogya hanyatlás egy hosszú, extrém mértékben aszályos időszakkal esett 
egybe.A mostani cikk rangidős szerzője, David Hodell professzor, a 
cambridge-i Godwin Paleoklímakutató Laboratórium vezetője volt az első, 
aki 1995-ben fizikai bizonyítékokkal rukkolt elő a Chichancanab-tó vidékét 
sújtó aszály és a klasszikus maja civilizáció válsága közötti kapcsolatra. 
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Hodell és munkatársai most egy új módszert alkalmaztak a szárazság 
abszolút mértékének megbecslésére.A Chichancanab-tavi gipszbe zárt 
vizet az általuk kifejlesztett geokémiai eljárással vizsgálták, s erre alapozva 
felépítették a végső klasszikus periódus hidrológiai viszonyainak átfogó 
modelljét.A kutatók a gipsz kristályszerkezetében csapdába ejtett víz 
különböző izotópjait használták a csapadék és relatív páratartalom 
visszakövetésére. Három oxigén- és két hidrogén-izotóp nyomon 
követésével rekonstruálták a tó vízszintjének változását a Kr.u. 800 és 
1000 közötti időszakban. A gipsz képződésekor a vízmolekulák közvetlenül 
beépülnek az ásvány kristályszerkezetébe, s a foglyul ejtett víz hűen őrzi a 
tó vizének aktuális izotóp-összetételét.Ez a módszer rendkívül pontos, és 
majdnem olyan, mintha magát a tó vizét mérnénk– erősítette meg Evans. 

 

A Chichancanab-tó FORRÁS: MARK BRENNER 

Aszály idején bármely természetes vízből, így a Chichancanab-tóból is több 
víz párolog. Mivel a könnyebb izotópokat tartalmazó vízmolekulák előbb 
párolognak el, a víz fokozatosan egyre „nehezebb” lesz – vagyis feldúsul a 
nehéz izotópokat tartalmazó vízmolekulákra nézve. A nehéz izotópok, 
mint az oxigén-18 és a hidrogén-2 (deutérium) magasabb aránya ezért 
szárazságra utal. A gipsz egymásra rakódott tófenéki rétegeiben az 
izotóparányokat végigelemezve a kutatók fel tudtak állítani egy modellt, 
amely alkalmas a csapadékmennyiség és relatív páratartalom múltbéli 
változásainak megbecslésére. A kvantitatív időjárási adatok alapján aztán 
következtetni lehet arra, milyen hatással lehetett a szárazság a 
mezőgazdaságra, egyebek között a maják egyik fő tápnövényének számító 
kukorica terméshozamára. 

Hamisítvány a világ legtitokzatosabb ereklyéje? 

MTI ELTER TAMÁS 2018.07.19.  

Egy most megjelent tanulmány azt állítja, hogy legnagyobb valószínűség 
szerint középkori hamisítvány a Krisztus halotti lepleként számontartott 
torinói lepel, amelyet ezúttal törvényszéki vizsgálatnak vetettek alá a 
kutatók, kizárólag a vérnyomoknak vélt vörös foltokra koncentrálva a 
relikvián. 

Az bizonyos, hogy nem festmény a lenyomat 

Az egyebek között vérnyomelemzést alkalmazó, valamint egy önkéntes és 
egy próbababa bevonásával végzett nyomozás eredményeit a Journal of 
Forensic Sciences című folyóiratban publikálták. 
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A Krisztus szobra mellett látható kép a torinói lepel arckontúrjai alapján 
rekonstruált portré FORRÁS: ORIGO 

A torinói lepel néven híressé vált ereklye a legenda szerint Názáreti Jézus 
halotti leple: az evangéliumok tudósítása szerint Krisztus testét gyolcsba 
csavarták az után, hogy levették a keresztről, majd ebben is temették el. 

 

A torinói leplet Jézus Krisztus halotti gyolcsának tartják FORRÁS: 
ORIGO 

A 4,37 méter hosszú és 1,1 méter széles, halszálkamintásan szőtt 
lenvásznon egy körülbelül 1,75 méter magas, szakállas férfi testének 
lenyomata rajzolódik ki, akit láthatóan megkínoztak: erre utalnak a fején, 
a kezén és a lábfején található sérülések, valamint egy szúrt seb a szív 
tájékán. 
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A torinói lepelről készített felvétel negatívján egy olyan alak 3D-kontúrja 
rajzolódik ki, aki a testén a bibliai szenvedéstörténetben leírt sérülések 
nyomait viseli FORRÁS: SINDONE 

Az ereklye eredetiségét mindazonáltal eddig nem sikerült kétséget 
kizáróan bizonyítani, a tudósok a mai napig vitáznak róla. 

Az mára biztossá vált, hogy nem festmény a lenyomat, az azonban 
továbbra is kérdéses, hogy pontosan mely korból származik. A római 
katolikus egyház nem foglalt hivatalosan állást a relikvia eredetiségét 
illetően. 

Nincs egyezés a vérnyomok folyásiránya között 

A szkeptikusok szerint a vászon egy mesterien kivitelezett középkori 
hamisítvány. 

Az 1988-ban elvégzett szénizotópos kormeghatározás szerint 1200 és 
1304 közöttből származik, ám sokan megkérdőjelezik ezen eredmények 
pontosságát. 

 

A lepel közszemlére tétele, egy 1613-ból származó rézmetszeten. Többen 
úgy vélik, hogy a leplet a középkorban készítették passiójátékokhoz
 FORRÁS: AKG-IMAGES / DE AGOSTINI PICTURE LIB. 

A mostani vizsgálat kizárólag azokra a vérnyomoknak vélt vörös foltokra 
koncentrált, amelyek az áldozat bal kezén és alkarjain lévő sebekből, 
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valamint a Biblia szerint egy lándzsa okozta oldalsó sérülésből 
származhatnak. 

 

A lepel eredete erősen vitatott, és várhatóan a mostani, legfrissebb 
interpretáció sem fogja lezárni a szakmai vitát FORRÁS: JESUS 
WALLPAPERS 

A vizsgálat során az önkéntes csuklójára illesztett apró cső segítségével 
szimulálták a keresztre feszítésnél használt szög okozta sebből csepegő 
vért. 

 

A leplen látható lenyomat alapján elkészített 3D-rekonstrukció FORRÁS: 
THE SON OF GOD 

A lándzsa okozta oldalsó sérülésből származó vér folyási irányát pedig a 
próbababán vizsgálták. 

A különböző eszközökkel végzett elemzések azt mutatták, hogy a sebekből 
eredő vér folyási iránya nem egyezik meg a lepelről készített nagy 
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felbontású képeken látható foltokkal, hiába vett fel különböző fekvő 
pozíciókat az önkéntes. 

Maradtak még bőven nyitott kérdések 

Az új vizsgálati eredmény ismeretében is maradnak azonban még bőven 
nyitott kérdések. Az 1978-ban elvégzett részletes vizsgálat során 
megállapították, hogy a leplen látható alak kontúrját a lenvászon felületi 
rostjainak megpörkölődése és összenyomódása rajzolja ki. 

 

Az új vizsgálat megállapításai ellenére is még számos nyitott és 
megválaszolatlan kérdés maradt a lepel eredetével kapcsolatosan 
 FORRÁS: JESUS WALLPAPERS 

A kémiai analízis kizárta mesterséges festékanyagok létét a leplen; 

a később elvégzett szerológiai vizsgálatok döntő többsége pedig arra az 
eredményre jutott, hogy a halvány körvonalak anyagát vér, mégpedig az 
igen ritka, és leginkább a közel-keleti népeknél előforduló AB csoportú 
emberi vér alkotja. 

 

Jézus Krisztus feltámadása Rafaello Sazio 15. századi festményén. Jézus 
feltámadása. A Szentírás szerint a feltámadáskor erősen sugárzó fény 
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áradt ki Krisztus halotti sírkamrájából FORRÁS: WIKIMEDIA 
COMMONS 

Dr. Giovanni Tamburelli, a Torinói Egyetem hematológusa számítógépes 
képfeljavítással fedezte fel még korábban az arcon lévő, és megpattant 
hajszálerekből származó vérfolyás nyomokat, ami valószínűtlenné teszi a 
szakértő szerint, hogy a lenvásznon kirajzolódó alak emberi kéz műve 
lenne. 

Olyan, mintha nagy erejű neutronkisülés érte volna a leplet 

A lepel rostjaiba beégett kontúr eredetével kapcsolatosan Roberto Hedges, 
az Oxfordi Egyetem sugárlaboratóriumának vezetője, aki az 1988-as 
elhíresült C14 radiokarbon kormeghatározásban is részt vett, határozottan 
állítja, hogy a leplet erős neutronkisülés érte. 

  

 

A torinói lepel az emberi kultúrtörténet legtitokzatosabb ereklyéje
 FORRÁS: ORIGO 

Ian Wilson brit magfizikust – akinek „A torinói lepel” című, 1978-ban 
kiadott könyve tette széles körben ismertté a relikviát –, a kontúr vászonba 
égése egyenesen a nukleáris robbanáskor felszabadult sugárzás hatására 
emlékeztette. 

 

Az alak kontúrjait valamilyen erős sugárzás égette bele a lepel rostjaiba
 FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Wilson az oldószerrel is kitörölhetetlen lenyomatról egyértelműen kizárta, 
hogy azt emberkéz festhette volna rá a vászonra, 

mint ahogyan azt a leplet hamisítványnak tartók közül sokan vélelmezik. 
(A korábban ateista tudós azt is megvallotta, hogy a lepel vizsgálata után 
hívővé vált.) Az olasz Országos Technológiai és Energiaügyi Fejlesztési 
Ügynökség kutatócsoportja majd négy évig vizsgálta a kontúr 
reprodukálásának lehetőségét. 
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Archív felvétel a lepel legelső, 1978-as tudományos igényű vizsgálatáról
 FORRÁS: THE SHROUD OF TURIN 

Az alak körvonalai leginkább egy lézerrel textilre rajzolt képre 
emlékeztették a kutatókat. 

Sokéves kísérletezés után, speciális lézertechnika segítségével kibocsátott 
rövid, de rendkívül intenzív fényimpulzusokkal sikerült a lepelhez hasonló 
módon elszínezni kisebb szövetdarabok felszínét, de minden erőfeszítés 
ellenére, csak az alak tört részét tudták reprodukálni. 

 

A leplen észlelhető alak fejkontúrjának számítógépes rekonstrukciója
 FORRÁS: ORIGO 

Paolo Di Lazzaro, a kutatócsoport vezetője szerint: „A teljes kép 
rekonstruálásához 14 ezer lézerforrásra lenne szükség, ami jelenleg 
megvalósíthatatlan.” 

Ilyen fizikai sugárzást a földön nem ismerünk 
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Mark Antonacci és Arthur Lind „Részecskesugárzás a testből” című, 2010-
ben megjelent közös tudományos publikációjukban összegezték a lepellel 
kapcsolatos kutatásaik eredményét. 

A leplen lévő kontúr, illetve a textilrostok 29 fizikai jellemzőjét vizsgálták. 

Megállapításuk szerint a testkontúr által fedett rostok felszíne dehidratált 
és oxidálódott; az elszíneződés ellenáll a víznek, a savaknak, valamint a 
hőhatásnak. 

 

A torinói leplen látható lenyomat alapján elkészített pontos és mérethű 
3D-rekonstrukció FORRÁS: PINTEREST 

További megállapításuk, hogy az alak frontális és háti része egyforma 
intenzitással rajzolódik ki a lenvásznon, és Secondo Pia 1898-ban készített 
híres felvételéhez hasonlóan, a halvány lenyomatról készített kép 
negatívja 3D-formában rajzolja ki a testet. 

 

Secondo Pia torinói ügyvéd és amatőr fotográfus fedezte fel a kontúr 3D-
jellegét FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Lind arra a következtetésre jutott, hogy ismeretlen eredetű intenzív 
sugárzás égette bele a lenyomat képét a textilrostokba. Hasonlóan 
vélekedik Alexander Beljakin orosz magfizikus is, aki úgy gondolja, hogy: 
Ilyen fizikai sugárzást a földön nem ismerünk. 
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Secondo Pia eredeti felvétele a fejről, 1898-ból FORRÁS: 
WIKIMEDIA COMMONS 

Annak ellenére, hogy sok még a megválaszolandó kérdés, érdekes az 
egybeesés a hagyomány szerinti, a feltámadáskor a sírból áradó bibliai 
fényjelenség, valamint a modern kor fizikusainak intenzív sugárzással 
kapcsolatos megállapításai között. 

A radiokarbon kormeghatározás szerint a középkorban keletkezett 

Az amerikai, nagy-britanniai és svájci egyetemek kutatói által elvégzett 
1988-as tesztek eredményét a hívők egy része megkérdőjelezi, arra 
hivatkozva, hogy a leplen végzett helyreállítási munkálatok az elmúlt 
évszázadokban befolyásolhatták az eredményeket. 

 

Az egymással ellentétes vizsgálati eredmények sokakat nem győztek meg 
arról, hogy a lepel ne Krisztusé lenne FORRÁS: ORIGO 

A lepel tulajdonosa, a római katolikus egyház 1988-ban hozzájárulását 
adta ahhoz, hogy három független sugárlaboratórium elvégezze a lepelből 
kivágott minták C-14 szénizotópos radiokarbon kormeghatározást. 
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Alexander Ivanov festménye Jézusról, ahogy megjelenik Mária 
Magdolnának a feltámadás után FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Egyenként három, jelölés nélküli mintát küldtek el az oxfordi, a zürichi és 
egy arizonai laboratóriumnak. 

A kormeghatározást végzőknek arról sem lehetett tudomásuk, hogy mit 
vizsgálnak. Mindhárom laboratóriumban arra az eredményre jutottak, 
hogy a lepel 1200 és 1304 között keletkezhetett. 

Krisztus korából származik a lepel textilanyaga 

E vizsgálati eredménnyel kapcsolatban egyes szakértők felvetették, hogy 
az oxfordi, zürichi és arizonai mérések kétséget kizáró bizonyossága 
megkérdőjelezhető, mivel egy 1532-ben keletkezett tűzben a lepel 
megpörkölődése eleve kizárja a pontos radiokarbon kormeghatározást. 

 

A torinói lepel a középkor legnagyobb befolyással rendelkező, de egyben 
a legtitokzatosabb rendje, a templomosok birtokába került a 13. 
században FORRÁS: LEEMAGE/PASCAL DELOCHE / GODONG 

A lepel alapanyagát vizsgáló textilszakértők az anyagból és a szövési 
technikából pedig kivétel nélkül arra a következtetésre jutottak, hogy az 
az i. u. 1. századból származik, azt is megjegyezve, hogy a szövési stílus a 
korabeli Palesztinára volt jellemző. 
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A torinói Keresztelő Szent János székesegyház, a lepel őrzésének helye
 FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Gilberto Raes, a Genti Egyetem kutatója határozottan kizárta a 
szövetanyag középkori eredetét. 

Ezért a most publikált új kutatási eredmény is nagy valószínűséggel nem 
zárja a lepel eredetével összefüggő további vitákat. 

 

II. János Pál pápa – aki valódi relikviának minősítette az ereklyét – 
imádkozik a Szent János székesegyházban őrzött torinói lepel előtt
 FORRÁS: ORIGO 

Az olaszok által La Sacra Sindoneként emlegetett leplet a torinói 
Keresztelő Szent János székesegyházban őrzik, és csak különleges 
alkalmakkor tárják a nyilvánosság elé. 

 

 


