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Kedves Olvasónk!
Az ősz – reméljük, Olvasónk számára is örvendetes – újdonságokat hoz lapunk életében és kínálatában.
A kiadónk, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a
Semmelweis Egyetem között létrejött együttműködési
megállapodás keretében e heti lapszámunktól rendszeresen
találkozhatnak majd a Semmelweis Egyetem KerpelFronius Ödön Tehetséggondozó Program szakmai műhelyeiben készült orvostudományi, elméleti és gyakorlati, tehát kutatási és klinikai témájú cikkekkel. Ezeknek az írásoknak a szerzői az egyetem legkiválóbb medikusai és medikái, akik ilyen formán a szakmai képességeik mellett az
ismeretterjesztő készségükről is tanúbizonyságot tesznek.
Szintén újdonság, hogy állandó cikkíró fiatal munkatársunk hosszabb időre, tanulmányait folytatva Stockholmba költözik. Ezt a szakmai szempontból számára
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fontos lépést az Élet és Tudomány számára is szeretnénk
kamatoztatni, ezért új sorozatot indítunk az Első kézből
rovatunkban, melyben svédországi tudományos és felsőoktatási tapasztalatairól ír majd kétheti rendszerességgel,
Svédasztal rovatcímmel.
A lapunk által meghirdetett pályázatok gyümölcsét is
folyamatosan megtalálhatja majd oldalainkon Olvasónk, hiszen már a nyár folyamán elindítottuk a BMEvel közös kutatásismertető cikkpályázatunk pályaműveit közzétevő sorozatunkat; s ősszel megszületik a végeredmény az MTA TTK-val közös felhívásunkra is,
amelynek legjobb írásai már idén megjelennek lapunkban éppúgy, mint a pályázatban szintén résztvevő Természet Világában.
Új és eddigi sorozatainkhoz egyaránt hasznos ismeretszerzést kívánunk!
GÓZON ÁKOS

XIII. Károly svéd király
a Karolinska Institutet alapítója

A Karolinska Institutet épülete

ugyanis, hogy Napóleon idejében
I. Alexander orosz cár a britek
elleni, végül sikertelen embargó betartatása miatt hadat üzent
Svédországnak. Az 1808–1809
között zajló svéd-orosz háború az
oroszok győzelmével végződött.
Svédország nemcsak Finnországot
veszítette el, de a svéd hadsereg
létszámában is komoly vereséget
szenvedett.
XIII. Karl felfigyelt arra, hogy
sok katona nem a harctéren, hanem sérülést követően az orvosi
sátrakban halt meg, ezért indítványozta egy hatékony orvoso-

kat képző intézmény megalapítását. Ez még jobban érthető, ha
figyelembe vesszük, hogy a svéd
hadsereg erőssége a minőségében
rejlett. Az ország alacsony létszámának megfelelően kevés, de
jól képzett katonával és agresszív
taktikával győzedelmeskedett a
XVIII. század háborúiban a XI.
és XII. Karl királyokról elnevezett karoliner sereg. A Karolinska
Institutet szó szerinti fél-fordítása
a „Karolinerek Intézete”.
Bár harctéri sebészek képzését
tűzte ki célul az intézmény, alig
4 évvel megalapítása után zajlott
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2010-ben
ünnepelte
200-ik születésnapját a
világ jelenleg kilencedik
legjobbjának kiválasztott orvosi egyetem. A
Karolinska Institutetről
van szó, melynek alapítója
XIII. Karl király, aki valójában csak a hetedik, de elszámozta magát egy felmenője,
mert Johannes Magnus a valóságtól kissé elrugaszkodott
krónikáját olvasta.
A Karolinska nem egyetemként kezdte pályafutását,
mi több, 64 éven át, egészen
1874-ig nem volt joga orvosi diplomát adni. Az intézet
elsődleges célja a hadseregben szolgáló katonaorvosok,
egészen pontosan borbély-sebészek képzése volt. Történt

az utolsó háború, melyben Svédország közvetlen szerepet játszott.
A repertoár szerencsére már az
első évben, 1811-ben bővült, és
civil gyakorló orvosok képzése is
elindult. 1813-ban a Karolinska
professzora, korának egyik legnagyobb tudósa, a modern kémia
atyjai közt számon tartott Jöns
Jacob Berzelius fektette le az Intézet tudományos orientációjának
alapjait.
1884-ben diplomázott az első nő
az Intézetben. Összehasonlításképpen, Magyarországon 1895-től
iratkozhattak be nők egyetemekre. Ugyanebben az évben, 1895ben komoly esemény rázta meg
a svéd intézmény falait is. Ekkor
került nyilvánosság elé Alfred
Nobel végrendelete, mely szerint a
Karolinska Institutet felelős minden évben az Orvosi vagy Fiziológiai Nobel Díj díjazottjainak kiválasztásáért. Az ötven fős bizottság
tagjai az Intézet professzorai közül
kerülnek ki. A Nobel Díj történetének 111 éve alatt csupán ötször
fordult elő, hogy a saját köreikből
választottak díjazottat.
Fennállásának évei alatt a
Karolinska Institutet a világ egyik
vezető kutatóegyetemévé nőtte ki
magát. Olyan felfedezések zajlottak a falai közt, mint a radioaktív sugárzás biológiai rendszerekre
gyakorolt hatásának leírása, mérése és a rák gyógyításában való
alkalmazhatósága. A cukorbetegségben elsődlegesen szerepet játszó
inzulin előállításának módszertana. A szívbetegségekben használatos pacemaker kifejlesztése. A retina működésének feltérképezése
és a mitokondrium nevű sejtalkotó
betegségekben játszott szerepének
felismerése. Mindeközben a mindennapi egészségügyben dolgozó
orvosok ezrei kerültek ki az Intézetből.
A Karolinska Institutet címeréből is leolvasható, hogy orvosi
egyetemről van szó. Aszklépiosz, a gyógyászat istenének botja szerepel középen a rátekeredő
kígyóval. Bal oldalt Aszklépiosz
lányának, Hügieianak, az egészség istennőjének szerencsés jövőt
hordozó tálja van, melyből ugyancsak egy kígyó eszik. A címer jobb
oldalán egy csirke található, mely
az új életet szimbolizálja. Az ókor-
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ban, mindazok, akik valamilyen
betegségből gyógyultak, csirkét
áldoztak Aszklépiosznak. Szókratész utolsó szavaival is arra kérte
egyik tanítványát, hogy fizesse
meg a Aszklépiosznak a csirkét,
miután kiitta a méregkelyhet.
A Karolinska Institutet tudatosan
törekszik a sokszínűségre, a nemzetköziségre is. Nemzetközi mesterképzései nyitottak mindenki
számára, Global Health és Public
Health nevű programjaira minden
évben érkeznek harmadik országbeli diákok, akiknek a Svéd Intézet biztosít ösztöndíjlehetőséget,
hogy tanulhassanak, majd hazájukba visszatérve megreformálják
a helyi egészségügyet.
F ERENC K ATA
Vonzza a beporzókat
a mozaikvírus

A University of Cambridge
kutatóinak eredménye szerint
az uborka-mozaikvírus (CMV)
fertőzés módosítja a paradicsom
génállományát, ezzel megváltoztatva a paradicsom által
kibocsátott illatanyagot. A
méhek érzékelik a finom változásokat. Üvegházban végzett
kísérletek szerint előnyben részesítik
a fertőzött növényeket az egészségesekkel szemben. Így a vírus tulajdonképpen kárpótolja gazdanövényét
azzal, hogy indirekt módon befolyásolja a méhek viselkedését, és növeli
a fertőzött növény beporzását. Ezzel
a vírus is nyer: segíti a vírusra fogékony növény pollenjének terjedését, és gátolja a vírusra rezisztens
növénytörzsek elszaporodását.
Az új tanulmányból, melyet
a PLOS Pathogens folyóiratban
jelentettek meg, kiderül, hogy
ha a kutatók megértik az illatokat, melyek vonzzák a méheket,
és mesterségesen képesek hasonló
illatkeverékeket előállítani, akkor
ezzel segítik a növénytermelőket, hogy megőrizzék méhporozta haszonnövényeik terméshozamát, vagy akár növeljék is azt.
„A méhek életfontosságú beporzási
feladatot látnak el, közreműködnek a
világ élelmiszer-termelésének háromnegyed részében. Mivel a méhek
száma rohamosan csökken, a kutatók
azt vizsgálják, milyen módszerekkel
vonzhatják a beporzókat, hogy növel1156
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jék a terméshozamot” – mondta a
tanulmány vezető kutatója, John
Carr, a cambridge-i Víruskutatóés Molekuláris Növénypatológiai
Csoport vezetője.
„Ha jobban megértjük azokat a természetes kémiai anyagokat, melyek vonzzák
a méheket, akkor olyan módszereket nyerhetünk, melyekkel növelhető a beporzás, és
a méheket a gazdag pollen- és nektárforrásokhoz vonzhatnánk, melyekre szükségük
van a túléléshez” – mondta Carr, aki a
kutatást Beverley Glover professzorral,

kítja a betegségnek ellenálló növények
szaporodását. A vírus megjutalmazza
a betegségre fogékony növényeket, és
egyben új gazdanövényeket hoz létre,
melyeket megfertőzhet, így biztosítva
saját túlélését. Ez jó példa a szimbiotikus kölcsönösségre.” A nagyobb
számú beporzott virág kompenzálja a kisebb méretű termésből adódó
magveszteséget is.
Az eredmények a komplexitás
újabb fokozatát is feltárták, mely
a növények és vírusok evolúciós
harcára jellemző. A növények
állandóan új és új
ellenállási stratégiákat fejlesztenek ki, miközben a vírusok új
utakat találnak a
támadásra. „Azt
várnánk, hogy a
betegségre fogékony
növény
szenved,
de azáltal, hogy a
vírus vonzóbbá teszi
a növényt a beporzók számára, előnyt
Az uborka-mozaikvírust a levéltetvek terjesztik
biztosít a növénya Cambridge Egyetemi Botanikus nek. Eredményeink azt mutatják, hogy
Kert vezetőjével együtt végezte. A egy növénypatogén fegyverzete sokkal
kísérletek nagy része a botanikus komplexebb, mint ahogy eddig gondolkertben zajlott.
tuk, és adott esetben pozitívabb módon
Az uborka-mozaikvírust a levél- is gondolhatunk egy vírusra” – mondtetvek terjesztik, a méhek nem. A ta Carr.
CMV az egyik legelterjedtebb patoA növények illóolajokat bocságén, mely megfertőzheti a paradi- tanak ki, hogy ezzel vonzzák a
csomot, ezzel a növény fejlődésének beporzókat, és elriasszák a növévisszamaradását és rossz ízminőségű nyeket veszélyeztető rovarokat és
termést okoz, így komoly veszteséget mikrobákat. Az emberiség ezeket
jelent a haszonnövények termesztői évezredek óta használja parfümszámára. A CMV
ként és fűszerként. A
azonban nem csak a
kutatók külön konkertészeti növények
ténerekben termeszlegveszélyesebb vírutettek növényeket,
sainak egyike, de a
és összegyűjtötték a
vad növények köréCMV-vel fertőzött
ben is terjed. Carr
paradicsomok,
és
elmondta: – „Az új
a
kontrollnövéfelfedezés megmagyanyek körüli levegőt.
Uborka-mozaikvírusrázhatja, miért is volTömegspektrométer
zárványtestek
tunk meglepve, amikor
segítségével láthatláttuk, hogy a méhek a fertőzött növény ták, hogy fertőzés esetén milyen
illatanyagát részesítik előnyben – hiszen változások jönnek létre a növény
ennek semmi értelme. Az ember azt kibocsátásában. Arra is rájöttek,
hinné, a beporzók az egészséges növé- hogy a méhek képesek érzékelnyeket részesítik előnyben. A model- ni a változást. Amikor egyenként
lünk azonban megmutatta, hogy ha a engedték ki őket egy kis repülési
természetben, a vad növények körében területre a botanikus kertben, és
a beporzók a fertőzött növényeket mérték a tartózkodási idejüket,
részesítik előnyben, akkor ez megsza- akkor a rovarok következetesen a
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Forrás: University of Cambridge

Hideg érzetét kelt
textília

Vannak esetek, amikor a bőr
egyes területeit hűteni kell,
mert a hidegérzet fájdalomcsökkentő hatású. Rovarcsípések, sérülések kezelésében,
szklerózis multiplex vagy
pikkelysömör gyógyításában
van ennek jelentősége. A bőr
a hűtő hatást általában azáltal érzékeli, hogy felületén hőelvonás
megy végbe, amit szokásosan
víz elpárologtatásával hoznak
létre (vizes borogatás, jégkocka,

karboxamid), az L-mentil-laktát,
vagy az icilin. Ezeknek az anyagoknak az az előnye, hogy helyi
eloszlásban nagyon kis koncentrációban vihetők fel a bőr felületére,
és ott hosszú ideig tartósan enyhe
hűtő hatást fejtenek ki. Az ily módon kifejlesztett, a hidegérzékelőkre ható textilkikészítési eljárást
különböző textíliákon kipróbálták,
mind természetes, mind szintetikus anyagokon, és ezek keverékein is, 0,1‰–1% tartományban. A
próbák során nagyon különböző
mértékben észlelték a hűtő hatást. A receptorok által kifejtett
hőérzékelés nem csak a bőrfelület
nagyságától, hanem számos egyéb
paramétertől is függött, mint pél-

Az ábra h térképet mutat a próbavisel hónaljából. A hidegérzékel szenzor TRPM8
agonistával létrehozott gerjesztésével el idézett h t hatás nagyon er s (++) a közönséges
b rápoló krémmel (0) vagy hidrogéllel (+) létrehozott h érzethez képest. Míg a hidrogél
h t hatása tisztán fizikai elven, a párolgás révén érvényesül és nagyon er s h t hatású,
a TRPM8 hatása enyhébb, de tartósabb.

rást fejlesszenek ki, amely magában a textilanyagban tartalmaz
hűtő hatású anyagot. Olyan anyagokkal kísérleteznek, amelyek
közvetlenül a bőr hidegérzékelő receptorait ingerlik és ezáltal
keltik a fájdalmat csökkentő hideg érzetét. Ilyen anyag például a
borsmenta hatóanyaga, a mentol,
aminek viszketést csillapító hatása
is ismert – de sok más anyag van,
amelyek szintén a hidegérzékelő
receptorokra hatnak, emellett illatuk is semleges, ezért alkalmasak
gyógyászati célra.
A kutatók által kifejlesztett eljárás mentánszármazékok alkalmazásán alapul, mint amilyen például a WS-3 (N-etil-p-mentán-3ÉLET

dául a bőr nedvességtartalmától,
vagy a felület topográfiai elhelyezkedésétől. Az érzékelt hűtő hatás
mértéke külső és belső tényezőktől
is függ, és erősen szubjektív, vagyis
mindenki, akin kipróbálták, másként érezte a hatást. Ezáltal a kutatók új ismereteket is szereztek a
hatóanyagra való érzékenység tekintetében, attól függően, hogy a
bőrfelületen hol vizsgálták (például
a dekoltázsban, a hónaljban, a talpon). Azt is tapasztalták, hogy az
ezzel a módszerrel kezelt textíliák
hatásukat csak közvetlenül a bőrrel
érintkezve tudják kifejteni, a bővebb szabású ruhadarabok esetében
hatástalanok.
LÁZÁR K ÁROLY
ÉS
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gyorsan párolgó folyadék rápermetezése stb.). Vannak azonban
esetek, amikor ezek túlságosan is
lehűtik a bőrt, ami a legrosszabb
esetben akár fagyási sérüléshez is
vezethet.
Már ma is léteznek olyan mesterségesen előállított szálasanyagok,
amelyek hűtő hatást fejtenek ki.
Így működnek például azok a
szálak, amelyek viszonylag nagy
mennyiségű izzadságot tudnak
befogadni és egyúttal speciálisan kiképzett alakjuk folytán nagyobb felületen, gyorsabban párologtatják el.
A német Hohenstein Intézet
kutatói jelenleg azon dolgoznak,
hogy olyan textilkikészítési eljá-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

fertőzött növényt keresték fel elsőként, és hosszabb időt töltöttek el
ezeken a növényeken. „A méhek
sokkal érzékenyebbek azokra az illó
keverékekre, melyet a növények bocsátanak ki, és egy kémiai keverékben
rendkívül apró változásokat is észrevesznek. Sőt, akár megtaníthatóak
arra, hogy egy anyag illatmaradványait
jelezzék, például robbanószerét vagy
drogokét” – magyarázta Carr.
Az elemzés kiderítette, hogy a
vírus az úgynevezett 2b faktort
bocsátja ki, mely a paradicsomot
genetikusan
újraprogramozza,
ezzel változást okozva az illatban.
Nik Cunniffe, növényegészségügyi
epidemológus matematikai modellje megmutatta azt is, hogy a felfedezett mechanizmus vajon hogyan
működik az üvegházon kívül. A
modell megmutatta, hogy az, hogy
a beporzók a fertőzött növényt
részesítik előnyben, elősegíti, hogy
a betegségre való fogékonyságot
okozó gén túléljen a növénypopulációban, szélsőségesen nagyszámú
generáción keresztül.
Az eredményeket összefoglaló
tanulmány nyolc év kutatási munka
eredménye. A felfedezés egy új
együttműködés alapja lesz, mely a
Royal Horticultural Society munkatársaival valósul meg, és melynek
célja az, hogy megtalálják, hogyan
növelhető a méhek beporzási kedve.
A becslések szerint 2050-re a Föld
lakossága eléri a 9 milliárd főt, így
az évszázad egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogyan termeljünk
elegendő élelmiszert. Az élelmiszer-termelés egyik kulcskérdése,
hogy lesz-e elég beporzó a haszonnövényeken.

A FELSZÁLLÓ VER

ÉR GENETIKAI BETEGSÉGE

MARFAN-SZINDRÓMA ÉS
SZÍVSEBÉSZET
Az els írásos feljegyzés a feltételezett Marfan-szindrómáról 1844-ben látott napvilágot
a híres író, Edgar Allan Poe A Tale of the Ragged Mountains cím rövid m remekében,
amelyben aprólékosan tárgyalja az egyik karakter marfanoid megjelenését. Néhány
évtizeddel kés bb, 1896-ban nyert publicitást Antoine-Bernard Marfan francia professzor
esetismertetése egy öt éves, hosszú végtagokkal, ízületi eltérésekkel és
gerincferdüléssel rendelkez lányról. McKusick 1955-ben vezette be a köt szöveti betegség fogalmat, amelybe besorolta magát a Marfan-szindrómát is.

A

Marfan-tünetegyüttes genetikai hátterének megismerése
egészen a XX. század végéig
húzódott, és azóta is számos új ismeretanyag született ezen komplex, autoszomális, domináns úton öröklődő kötőszöveti betegségről.
Minthogy a Marfan-szindróma esetében egy kötőszövetet érintő kóros
állapotról van szó, a szindrómához
kapcsolódó legtöbb kóros eltérés magyarázható a kötőszövet strukturális
zavarával, és fenotípusos megjelenése
egyszerre több szervet/szervrendszert
érinthet. A csontvázrendszer látható
eltérései a betegeknek jellegzetes,
úgynevezett marfanoid küllemet adnak: magasak, vékonyak, karjuk
fesztávolsága nagyobb, mint a testmagasságuk, gyakran a mellkasuk és
a gerincük is deformitást mutat, valamint póklábszerű ujjaik vannak.
Emellett, a tü netegyüttes szemlencse-elváltozásokkal és központi idegrendszeri léziókkal is járhat.
Bár egy rendkívül sokszínű megjelenési formával bíró szindrómáról van
szó, a legsúlyosabb, sokszor életet is veszélyeztető eltérések a szív- és érrendszert érintik, melynek különböző formái ismertek. Ilyen a mitrális billentyű
prolapszusa, az aortabillentyű-elégtelenség, de leggyakrabban az aortagyöktágulat, a felszálló aorta aneurizma,
disszekció és ruptúra.
Marfan-szindrómásokban a szív-és
érrendszeri érintettség predilekciós helye a főütőér. Az aorta falának extracelluláris mátrixa kiemelkedő szerepet
játszik az ér szélkazán-funkciójának betöltésében, hiszen ezen közegbe ágyaz-
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va találhatóak az oldhatatlan elasztinés kollagénrostok. Az elasztin adja az
érfal rugalmasságát, és egyben az aortatágulás elleni legfőbb rezisztenciát képezi, aorta aneurizma során nagyszámban lebomlik. Ezzel szemben a kollagén biztosítja a legfőbb ellenállást az érfali ruptúrával szemben és ezen
esetekben szerkezete károsodik.
Az aortafal megváltozott élettani tulajdonságainak következtében jelentősen fiatalabb életkorban, már akár huszonévesen kialakulhat az aorta
disszekció Marfan-szindrómásokban.
Marfan-szindrómában a kötőszöveti
rugalmatlanság miatt az aorta fala
nem képes ellenállni az intraluminális
nyomásnak, amelynek következtében
aneurizma alakulhat ki a betegekben.
A jellegzetes főütőér-betegség Marfan-szindrómában a felszálló (mellkasi)
aorta aneurizmája és következményes
disszekciója, amely patológiás állapotok
a legfőbb mortalitást és morbiditást
meghatározó faktorok a betegségben
érintettek körében. Az aortatágulat az
érfal strukturális átalakulásának egy
késői manifesztációja, az esetek többségében tünetmentesen progrediál és diagnózisa véletlenszerűen elvégzett
(nem célzott) képalkotó eljárás során kerül megállapításra. A fő patológiás motívum az aortafal Erdheim-féle
cisztikus media nekrózisa. Emiatt az
aorta fizikai-élettani tulajdonságai
megváltoznak, az ér merevsége emelkedett centrális pulzusnyomást és a főütőér fokozatos tágulását eredményezi.
Bár populációs szinten az abdominális
aorta aneurizma (AAA) gyakrabban
fordul elő az ér egyéb régiójának kitá-
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Marfan-szindrómás beteg mellkasi és
hasi m tétek után

gulásához képest, Marfan-szindrómásokban ritkábban jelentkezik a thoracalis aorta aneurizmához (TAA) viszonyítva. Habár a TAA és az AAA eltérő
etiológiájú betegség, patofiziológiai
hátterük hasonló.
Súlyosabb eltérés az aorta disszekció,
ezen belül Marfan-szindrómásokban
leggyakoribb az A-típusú. Ennek során az aorta intima rétegének folytonossága egy repedés következtében
megszakad, majd az érfalba tóduló vér
lap szerint szétválasztja az aortafali rétegeket. Magas a ruptúra illetve a
haemopericardium kialakulásának veszélye, továbba maga a disszekció rá-

terjedhet az aortabillentyűkre (extrém
súlyos akut aorta szívkoszorú-erekre
eredményezve), elégtelenséget (akut
myocardialis infarktust okozva) továbbá az egyéb zsigeri erekre, súlyos végszerv-károsodást vonva maga után.

együttesen vezethetnek a különféle
kardiális és extrakardiális manifesztációk kifejlődéséhez, és egyben terápiás
célpontot jelenthetnek a Marfanszindróma kezelésében.

Genetikai háttér

A Marfan-szindróma molekuláris
patogenezisének feltérképezése új utat
nyitott a konzervatív terápiában, ezzel
kikerülve, vagy legalábbis későbbi időpontra halasztva a sokszor megterhelő,
és nem elhanyagolható kockázattal járó szívsebészeti beavatkozásokat az
egyébként fiatal és gyakran panaszmentes Marfan-szindrómás egyéneknél. Az utóbbi évtizedek jelentős javulást hoztak a betegek várható élettartamával kapcsolatban, melynek hátterében a fegyelmezett kardiológiai

A Marfan-szindróma kialakulásában a
fibrillin-1 gén érintett, melynek több,
mint 2000-féle eddig ismert mutációja
hozható összefüggésbe különféle szindrómákkal (például: acromiális dysplasia,
geleophysic dysplasia 2, MASSszindróma, Shprintzen-Goldberg szindróma, Stiff skin szindróma, WeillMarchesani szindróma 2). Ez a gén felelős a fibrillin 1 fehérje termelődéséért,
amely a mikrofibrillumok fő összetevője az extracelluláris mátrixban. Ezen
mikrofibrillumok fontos szerepet töltenek be az elasztin rugalmas rosttá
történő átalakulásában. A fibrillin-1
gén mutációja a kötőszöveti rostok rendezetlenségét, feldarabolódását okozza, amelynek következtében a kötőszövet rugalmatlanná és könnyen nyújthatóvá válik, mely kötőszöveti gyengeséghez vezet.
Emellett egyre több bizonyíték támasztja alá azt a nézetet is, miszerint az
emelkedett úgynevezett transzformáló
növekedési faktor-ß (a továbbiakban:
TGF-ß) szint központi szerepet játszik
a Marfan-szindrómára specifikus manifesztációk kifejlődésében. A TGF-ß
egy sejtnövekedést és érést befolyásoló
paracrin mediátor, amely számos folyamatban játszik szerepet, többek között az embrionális fejlődésben, a sejtek
proliferációjában és az apoptózisban,
hatása koncentrációfüggő.
Marfan-szindróma esetében a fibrillin-1 gén mutációja következtében létrejött hibás fehérjetermék nem képes
megkötni a TGF-ß-t, ezért megemelkedik annak szöveti szintje. A magas
aktív TGF-ß szint hatására megemelkedik a mátrix-metalloproteinázok
szintje, ez kiválthatja a Marfan-szindróma különböző tüneteit. A kollagén
megnövekedett mennyisége miatt az
aorta fala rugalmatlanná válik, kitágul, ami idővel az aneurizma kialakulását eredményezi. A magas szövetek
közti TGF-ß szint felelős a csökkent
izomtömeg kialakulásáért is, amely a
szindrómában szenvedők jellemző testalkati sajátosságaiban nyilvánul meg
(marfanoid küllem). Ezek a tényezők

Gyógyszeres terápia

Ezt követően került sor a losartan és a
doxicyclin együttes alkalmazására. Az
eredmények alapján együttes alkalmazásuk hatásosabb lehet a szekunder prevencióban.
A legújabb tanulmányok már a Pravastatin hatásosságát is kimutatták, mely
épp oly hatásosnak tűnik az aorta dilatáció csökkentésére, mint a Losartan.
Habár a gold standard a béta-blokkoló
metoprolol maradt, de természetesen
hangsúlyozandó, hogy valamennyi
Marfan-szindrómás esetében személyre
szabott gyógyszeres terápia szükséges.
Kiemelést érdemel továbbá, hogy a
Marfan-szindrómásoknak tanácsos kerülnie a statikus sportformákat, valamint maga a graviditás, illetve a korábbi
várandósság is rizikófaktort jelentenek
Marfan-szindrómás nőknek. Utóbbi-

Aortatágulat és disszekció CT angiográfiás képe

nyomonkövetés és a gyógyszeres kezelés optimalizálása, továbbá a szükség esetén elvégzett precíz profilaktikus
aortagyök rekonstrukció áll.
A gyógyszeres terápiával kapcsolatban kijelenthető, hogy a farmakonok
hatásmechanizmusa a TGF-ß malignus
hatásainak csökkentésére irányul. A
terápia úttörője a Losartan néven ismert angiotenzin II-receptort blokkoló (ARB) vérnyomáscsökkentő,
amely erős érszűkítő hatása révén
növeli a vérnyomást, de ami a
Marfan-szindróma szempontjából
fontosabb, növeli a TGF-ß aktivitást és a remodellinget. Habár a
preklinikai vizsgálatok ígéretesnek tűntek, de a klinikai vizsgálatokban nem mutatkoztak jobbnak a
béta-blokkolóknál.
A későbbikeben fény derült a doxicycline terápiás hatására is, mely
csökkenti annak az anyagnak a mértékét, amely – többek között – felelős az aortatágulat kialakulásáért.
ÉLET

nak az oka lehet, hogy sem a bétablokkolók, sem pedig az ARB-k
nem alkalmazhatók terhesekben az
abszolút kontraindikáció fennállása
miatt.
Említésre méltó a Marfan-szindrómás betegek utánkövetésének
fontossága is. Valamennyi Marfanszindrómásnak ajánlott az éves
szívultrahang kontroll, hogy fel lehessen mérni az aortatágulás mértékét, leginkább az aortagyök szintjében. Amennyiben az expanzió
mértéke magas vagy az átmérő a
műtéti indikációs határ közelébe ér,
még gyakoribb megfigyelés szükséges, csakúgy, mint a terhes, illetve műtéten átesett páciensek esetében. Azon betegeknél, akik az
aortagyöktől disztálisan normális
főütőér dimenziókkal rendelkeznek, 5 évente CT vagy MRI elvégzése szükséges, azonban ez évente
indikált, amennyiben a távolabbi
érszakasz érintett.
ÉS
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Segít a képalkotás
mutatja – az aortagyök és az aorta
Bár a Marfan-szindróma úgyneve- ascendens (részleges vagy teljes) cseréje
zett szisztémás betegség, a vezető ’conduit’-tal, tehát egy olyan műérrel,
morbiditási és mortalitási faktor a szív-és amely egy bicuspidalis mechanikai bilérrendszeri érintettség. Ezért nagy hang- lentyűt tartalmaz és helyettesíti az aorta
súlyt kell fektetni a megsemmisítő aorta natív billentyűit. Vagyis az aortabillendisszekció megbízható prediktorainak tyű cseréjét is magában foglaló műtéti
identifikálására, hiszen ezen érka- technikáról van szó. A Bentall-féle műtasztrófa ellen leginkább csak megelő- tét ma már egy alacsony rizikójú, reprodukálható procedúra, melyet nagy
zéssel, prevencióval tehetünk.
Az alábbi képalkotó eljárások
kulcsszerepet játszanak nem
csak az aorta annuloectasia és
disszekció diagnózisában, hanem a Marfan-szindrómás betegek szűrésében és műtéti
utánkövetésében is.
A transtorakális ultrahang
(TTE) a vezető képalkotó eljárás a Marfan-szindróma diagnosztikájában, hiszen az aortagyök vizsgálható parasternalis
hosszmetszeti felvétellel.
Marfan-szindrómás beteg Bentall-m tét el tt és után
A transösofageális ultrahang
(TEE) alkalmazható akut helyzetek- rutinnal és előszeretettel alkalmaznak
ben, amennyiben aorta disszekció gya- klinikánkon is. Fontos szempont,
núja áll fenn, illetve a billentyűmegtar- hogy a műbillentyű magával vonja az
tó műtétek sikerességét lehet vizsgálni élethosszig tartó antikoaguláns kezelést, amely tekintve, hogy a Marfanperioperatív körülmények között.
A mágneses magrezonancia képalko- szindrómás betegek egy része már hútás (MRI) egy kulcs technika a Mar- szas életéveik elején rászorulhat az
fan-szindróma diagnózisának felállítá- aortagyökcserére, igencsak megterhesában, illetve a kórkép kezelésében. lő lehet hosszútávon.
A billentyű-megőrző aortagyökcsere
Részletes felvilágosítást ad a szív és az
aortagyök állapotáról azon esetekben is, egy másik, „fiatalabb”, azonban jóval
amikor a megbízható ultrahangfelvétel komplikáltabb technika, amely akkor
elkészítését nehezíti a Marfan-szindró- végezhető, ha az aorta billentyű
más betegek körében gyakori mellkasi struktúrálisan és funkcionálisan is ép.
deformitások megléte. A komputerto- Ezen műtét során a natív aortabillenmográfiával (CT) ellentétben biztosítja tyű megmarad a műér annulushoz
az aorta rendszeres vizsgálatát sugárter- történő bevarrása során (Tirone David
helés nélkül, továbbá számos egyéb vagy Yacoub szerint), a coronariák
szervrendszeri eltérés is vizsgálható, eredése pedig a Bentall procedúrához
melyek rendkívül gyakoriak a hasonlóan szintén a graftból történik.
Az aorta annuloectasia sebészi megkötünetegyüttesben szenvedők körében.
Mind a CT, mind az MRI használható zelítését forradalmasította egy alig egy
az aorta teljes hosszának vizsgálatára évtizede (2004) bemutatott eljárás, melyMarfan-szindrómásokban, sőt a jelen- nek angolszász elnevezése: personalized
legi európai irányelvek szerint kifejezet- external aortic root support (PEARS).
Az eljárás személyre szabott, hiszen a páten ajánlott.
ciensről készült diagnosztikai felvételeket elemezve komputertechnika segítséSebészi kezelés
Jelenleg az aortagyök-tágulat profilak- gével virtualizálják a beteg aortagyökét,
tikus sebészi megoldásának három majd fizikailag előhívják azt háromdimódszere van. A teljes aortagyök csere menziós (3D) nyomtatással. Az így ka(total root replacement, TRR) számta- pott makroporózus hüvelyszerű szövetlan finomításon esett át azt követően, szerkezetet az aorta köré helyezik egéhogy Bentall és De Bono elsőkent al- szen az aorto-ventricularis junctiotól
kalmazták és publikálták eredményei- kezdve, nyílásokat hagyva a coronariák
ket 1968-ban. A műtét – ahogy neve is eredésének megfelelően.
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Összegezve a három műtéti technikát,
a Bentall-műtét aortagyök dimenziótól
függetlenül elvégezhető és egyben széleskörűen elérhető és alkalmazott módszer aorta annuloectasiában azon betegek esetében, akik viselik az élethosszig
tartó antikoaguláns kezelés súlyát és nem
kívánnak újra szike alá feküdni. Ezzel
szemben az aortabillentyű megtartó
műtét mentesít az állandó gyógyszerelés és annak szövődményei alól,
kecsegtető például fiatal nők számára, akik a későbbiekben szeretnének teherbe esni. Azonban
szem előtt kell tartani, hogy
Marfan-szindrómásokban „csak
idő kérdése” az aorta insufficientia
kialakulása a betegség patomechanizmusának megfelelően, hiszen egy progresszív szisztémás
kötőszöveti betegségről van szó.
A PEARS magában foglalhatja
az aortabillentyű megtartó műtét előnyeit, mivel kevésbé drasztikus műtéti beavatkozás (például nem
kell szívmotort alkalmazni), továbbá a
műtéti konfigurációból adódóan megakadályozhatja az aortagyök további tágulását és ezzel megőrizheti az aortabillentyű funkciót.
Változatos kombináció

A Marfan-szindrómára jellemző manifesztációk számos szervrendszert érintenek és gyakran még egy családon belül is
változatos kombinációban, illetve súlyossággal jelennek meg, vagyis expresszivitásuk változó. A klinikai kép
sokszínűsége mellett a már részletesen
ismertetett patomechanizmus is igen
összetett. A tünetegyüttes ezen, több
szinten átívelő komplexitása szükségessé teszi számos, gyakran távoli tudományterületek együttműködését mind
az ellátás, mind pedig a kutatás terén.
Ennek megfelelően, a 2002-es bejegyzésű Magyar Marfan Alapítvány
konziliárius hálózatot épített ki a
tünetegyüttesben szenvedők kezelése és
a tanácsadás érdekében, létrehozta a betegek klinikai adatait összegző elektronikus Marfan Regisztert, amely a páciensek biológiai mintái, és azokhoz tartozó laboratóriumi vizsgálatok eredményei mellett összegzi a különböző
szakterületeket érintő, kérdőívekkel
gyűjtött paramétereket is, lehetővé téve
egy valóban multidiszciplináris, átfogó
kutatási program elindítását.
BENKE K ÁLMÁN

AZ ALMARÁZÁS DINAMIKÁJA

SZÜRETELÉSFIZIKA
Napjaink mez gazdaságában egyre inkább csökken az él munkaer szerepe, megindult a gépesítés
térhódítása. A m szaki tudományok, technológiák fejl dése révén a költséghatékonyság javul, ez
megfigyelhet a mez gazdaságban is. A termelés nagy része már ma is gépekkel valósul meg, de a
gyümölcsszüretelés mindmáig a legnagyobb költséghányadot képviseli, hiszen ezen a területen még
ma is nagyrészt az emberi munkaer dominál.

K

ülföldön és idehaza sok helyen
folyik kutatás-fejlesztés a témában. Itt elsősorban az
USA-ra, Kanadára kell gondolnunk,
hiszen ezen országok hatalmas mezőgazdasági területekkel rendelkeznek,
így a betakarítás pusztán emberi erővel lehetetlen lenne. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet szentelnek a gyümölcsszüretelés mechanikus megoldásainak.
Kifárasztott szárak

A gépesített szüretelésnél a cél, hogy
létrehozzunk egy olyan mechanizmust,
amely alkalmas az adott termény, esetünkben gyümölcs leghatékonyabb betakarítására. Manapság a legnagyobb
hányadban szőlőültetvények szüretelése
történik gépesített megoldással. Ezeket a gépeket kombájnoknak hívjuk,
működésüket tekintve pedig nagyon
hasonlóak egymáshoz. A kombájnokat
úgy kell elképzelnünk, mint egy hidas
traktort, amelyre egy mechanikus rázórendszert építenek, a gép mozgása
közben pedig a szedőelemek alternáló
mozgása veri le a gyümölcsöt a tőkéről.
Az alkalmazott mechanizmus elve általánosítható más gyümölcsfajtákra is,
figyelembe véve az adott növény tulajdonságait, felépítését.
Az alma vagy más lombkoronás gyümölcsfák gépesített terménybetakarítása ugyancsak rázással valósulhat meg.
Az esetek többségében, mint ahogyan

Sz l szüretel gépek alkalmazásának aránya Amerikában

azt a kézi szüretelés gyakorlata is mutatja, a cél, hogy a gyümölcs szárát kifárasszuk, elgyengítsük valamilyen
mozdulattal. Ez leggyakrabban valamilyen csavaró mozdulatot jelent. Mivel nehéz olyan mechanizmust alkotni,
amely ezt a csavaró igénybevételt képes
létrehozni ezért célszerű megvizsgálni,
hogy a gyümölcs hogyan viselkedik
hajlításra, vagyis, amikor lengéseket
végez (ezzel foglalkozunk majd a továbbiakban). Egy, az ezen az elven működő gép megvalósítása elképzelhető
úgy, mintha a gerjesztést a gyümölcsfa
törzsén alkalmaznánk.
A gépesített szüretelésnek természetesen megvannak az előnyei és a hátrányai is. A szőlőszüretelés esetében
Az írás a Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi
pozitívu m ként
Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és
nevezhető meg a
Tudomány közös ismeretterjeszt cikkpályázatán a
gyors munkavégIII. díjat nyerte el a hallgatói kategóriában.
zés, az élő munkaerő csökkentése, a
bogyók szüretelési
folyamattal történő
leválasztása,
ÉLET

amely később nem jelent újabb munkafolyamatot. Negatívumként pedig
megemlíthető, hogy speciálisan gépi
szüretelésre alkalmas ültetvények szükségesek, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy a szüretelés alatt az ültetvény állapota megőrizhető legyen. A
bogyók sérülnek, illetve a szüretelés
szár nélkül történik, így elsődlegesen
borászati célokra alkalmas ez a betakarítási típus.
A lombkoronás gyümölcsfák gépesített szüretelésénél ugyancsak előnyként nevezhető meg a gyors munkavégzés, a hatásfok növekedése, de
felmerülnek esetleges problémák is.
Olyan szüretelőgép létrehozása célszerű, amellyel elérhető a roncsolásmentes
terménybetakarítás, valamint az,
hogy az éretlen gyümölcsök a fán
maradjanak. Az első eset kritikusabb,
mivel ha valamilyen sérülés éri a gyümölcsöt, hamarabb rothadásnak indul. Az utóbbi elérése pedig könynyebb feladat, mivel egy érett gyümölcs szüretelése egyszerűbb a szár
nedvességtartalma miatt.
ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /3 7



1161

A probléma évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat, mint például Rand és
Cooke amerikai professzorokat, akik
1969-es tanulmányukban foglalkoztak
a gyümölcsök rezgéstani viselkedésével. Munkájuk elsősorban egymásra
hasonlító geometriával rendelkező
gyümölcsökre terjedt ki, mint például
barack-, szilva-, citrom- és almafélék.
Mechanikai modellalkotásuk során egy
lineáris, két szabadsági fokú kettős ingából indultak ki. A valós viselkedés leírása érdekében az inga rúdjának mindkét végén egy-egy torziós rugót helyeztek el, mivel felismerték annak a fontosságát, hogy a gyümölcsszár
viselkedését dinamikailag pontosan
kell modellezni. Meghatározták a rendszer sajátfrekvenciáit és vizsgálták ezek
függését a gyümölcsök geometriai viszonyaitól.

A torziós rugómerevség mérésének elve és modellje

Rezg gyümölcsök

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett vizsgálatunkban konkrétan az alma mechanikai viselkedését vettük górcső alá. Az
alma ingaszerű viselkedése mellett a
szár merevségét is figyelembe vesszük,
így még a két szabadsági fokú, kis rezgéseket leíró modell összeállítása és
elemzése sem triviális. Célunk, hogy
meghatározzunk egy olyan frekvenciát
vagy frekvenciatartományt, mely esetében a gépesített szüretelés hatásfoka a
lehető legjobb, és a vizsgálat során egy
olyan mechanikai modellt hozzunk létre, melynek viselkedése képes a valóság
eddigieknél pontosabb leírására.
A mérések során Golden és Idared típusú gyümölcsök álltak rendelkezésre.
A modellek paramétereinek kísérleti
meghatározásakor beszélünk geometriai, tehetetlenségi, merevségi és csillapítási értékekről. A mechanikai modellekhez alapvetően 3 geometriai adatra
van szükség: a közelítő gömb R sugarára, a szár L hosszára, illetve a szár almatestbe való benyúlásának h mértékére.
A tehetetlenségi paraméterek esetében
a már rendelkezésre álló geometriai
adatokon kívül szükség van a gyümölcs
tömegére is. Fontos azonban kiemelni,
hogy az almák tömege nem csak a fajtától, hanem az érettségi állapotuktól is
függ. A mechanikai modellalkotás során szükséges merevségi paraméterek
bevezetése. A szár hajlítólengéseinek
vizsgálatához el kell végeznünk a szár
rugóállandó mátrixának kimérését,
1162



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



A kombinált inga ás rugalmas rúd mechanikai modellje

ahol a szárat homogén, kör keresztmetszetű rúddal közelítjük. A szár és az almatest csatlakozását egy torziós rugóval
írjuk le, melynek merevségét is meg
kell mérnünk. A mérések során a szár
szemmel láthatóan nem hajlott el, ami a
torziós rugó mérését befolyásolta volna,
így a rugómerevség könnyen számolható volt. Az almák szárai különböző
mértékben, de terhelés nélkül is valamilyen szögben állnak – ezeket a szögeket
is pontosan tudnunk kellett. A szár rugalmas karakterisztikájának meghatározása is elengedhetetlen a pontos modellalkotás szempontjából, hiszen ennek is van egyfajta időfüggése. Az
érettségi állapot és a nedvességtartalom
befolyásolja a szár rugómerevségét.
Ezen mérések kiértékelésével a terhelés
és elmozdulás közti kapcsolat lineárisra
adódott. Mivel célunk, hogy becsülni
tudjuk azt az optimális frekvenciát
vagy frekvenciatartományt, mely esetében a szüretelés hatásfoka a lehető
legmagasabb, így a megfelelő rezonanciagörbék ábrázolásához szükséges

2016/37

a gyümölcs csillapítását is mérni. A
modellek során lineáris, arányos csillapítást feltételezünk. Az arányos csillapítás lényege, hogy valamilyen kapcsolatot keresünk a rendszer merevségi és általános csillapítási mátrixa között. A merevségi mátrix pedig a
rugóállandó mátrix inverzeként definiálható, melyet több szabadsági fokú
rendszer esetében értelmezünk. Elemei azt mutatják meg, hogy egységnyi
terhelések mekkora deformációt
okoznak a rúdként modellezett száron. Ekkor az általános csillapítási
mátrix (K) a rugómerevségi mátrixból
(S) meghatározható,

ahol az arányossági együttható a relatív
(modális) csillapítási tényezőtől (D1) és a
rendszer első sajátfrekvenciájától (f1)
függ. A modális csillapítási tényező értéke egy, a még ágon lógó alma lengését vizsgálva kiszámolható.

kel, melyek segítségével felírhatjuk a
mozgásegyenleteket. A mozgástörvény, vagyis az egyenlet megoldása
gerjesztetlen esetben különböző frekvenciájú rezgések kombinációjaként fejezhető ki. Ha a rendszer tartalmaz csillapítást, akkor annak mértékétől függően a rezgés lecseng. Gyakorlati jelentősége annak van, hogy gerjesztett
esetben a rendszer hogyan viselkedik,
milyen választ ad a különböző frekvenciájú gerjesztő hatásokra. Mivel kis
amplitúdójú rezgésekről beszélünk, így
mozgásegyenletet mátrixegyenletként
felírva a sajátfrekvenciák, lengésképek
meghatározása sajátérték, sajátvektor
problémához vezetnek. Fizikailag a sajátvektorok a lengésképeket definiálják. Ezek olyan speciális rezgéseket írAz ábra a) és b) része a rendszer rezonanciagörbéit szemlélteti, mely megmutatja, hogy az alkalmazott
nak le, amikor az első sajátfrekvenciájú
harmonikus gerjesztés frekvenciájának függvényében mekkora a rendszer maximális kitérése. Látható,
rezgés során a szár és a test azonos
hogy a gerjesztetlen rendszer sajátfrekvenciáinál amplitúdócsúcsok alakulnak ki, asrhmelyeket
irányban, a második sajátfrekvencia
rezonanciafrekvenciáknak is nevezünk.
esetén pedig ellentétes irányban mozog.
Az utóbbi esetben megfigyelhetünk
Ingamodell
kor a nyugalmi, valamint a kitérített egy csomópontot is, ami nem mozog a
A mechanikai modellalkotás során fel- állapot között a rúd végének tengely- rezgés során.
építhető egyfajta bonyolultsági hierar- irányú emelkedését tapasztaljuk, és keA modellalkotásnál két alapvető esetet
chia a modellek között. Vizsgálataink ressük az x irányú elmozdulás, illetve különíthetünk el. Az első esetben a sziesetében a legegyszerűbb kettős inga az alma emelkedése közti kapcsolatot. lárdságtani elhanyagolással, vagyis a
modellből kiindulva, lépésről-lérúdirányú elmozdulást, az alma
Az eredmények összefoglalása
pésre haladva próbáltuk azokat a
emelkedését figyelmen kívül
Modell Eltérés Modell Eltérés
Mérés
valósághoz egyre jobban közelítehagyva számoljuk a rendszer saI.
(%)
II.
(%)
ni. A gyümölcsöt egy gömb-rúd
játfrekvenciáit, a második eset1.68
-30.95
2.29
3.93
kapcsolattal modelleztük. Ez kü- f1 (Hz) 2.20
ben pedig ezt is figyelembe vesz4.78
6.31
lönbözik az eddigi vizsgálatoktól, f2 (Hz)
szük. Ennek a hatásnak a jelentőmivel figyelmet fordítunk a ponsége abban nyilvánul meg, hogy
A mérések során csak az els sajátfrekvenciát tudtuk
tos geometriai felépítésre, vagyis a
megváltoztatja a rendszer potenmeghatározni. Ezt, és az analitikus eredmények
gömb-rúd, azaz a gyümölcs és a
ciálfüggvényét, vagyis alma eseösszefoglalását tartalmazza a táblázat, ahol a Modell I.
szára közti csatlakozás pontos hetében helyzeti energia növekedést
megnevezés az almaemelkedésének figyelembe vétele nélkül
lyére, mert ennek jelentős hatása
tapasztalunk.
számolt eredményeket adja meg, a Modell II. pedig annak
van a kialakuló rezgésekre.
Tapasztalatok és a természetben
figyelembevételével számolt eredményeket.
A vizsgált mechanikai rendtett megfigyelések alapján a fent
szerről készített ábrán látszik,
bemutatott ábra „A” pontjában
hogy az almatest, illetve szár a test súly- Ezt a hatást a szilárdságtan elhanyagol- szakad el a gyümölcs szára, így a
pontjától R–h távolságban ideális csuk- hatónak tekintheti, mivel másodfokú hajlítónyomaték és feszültségi számítálóban kapcsolódik. A rúd másik végé- kifejezés, de dinamikai szempontból sokat ebben a pontban kell elvégezni a
nek kényszerezése befogással történik. ennek elhanyagolása nem megenged- gerjesztés frekvenciájának függvényéA valóság pontosabb közelítését pedig hető, mivel a helyzeti energiában má- ben. Az eredmények összefoglalásaegy, a B pontban elhelyezett torziós ru- sodfokú tag meghatározó a kis ampli- ként elmondható, hogy mérési és szágó biztosítja. A rendszer arányos csilla- túdójú rezgések esetén.
mítási eredmények alapján egy esetlepítással rendelkezik, melyet modális
ges rázógépnek a második sajátfrekHogyan mozog?
analízissel határoztunk meg. Mint látvenciás rázás jelentené azt a frekvenciát,
ható, az általános kettős ingától eltérően A felvázolt rendszer alapvetően 3 sza- ahol a szüretelés hatásfoka a lehető legrugalmas rudat vizsgáltunk és az alma badsági fokkal rendelkezik, de mivel a jobb. Ebben az esetben a lengéskép naszárát egy lineárisan rugalmas, befo- gyümölcs szárának átmérőjét és töme- gyobb mértékben hajlítja a szár tövét az
gott tartóként modelleztük. Hogyha a gét elhanyagolhatónak tekintjük, így ággal való csatlakozásánál. Az alma
rúd szabad végén egy vízszintes irányú az visszavezethető 2 szabadsági fokúra. hosszabb távon való eltarthatóságának
F koncentrált erőt alkalmazunk, akkor A mérési eredmények is mutatják, jelen is az a feltétele, hogy az ágnál szakadjon
bekövetkezik a szabad vég x irányú el- modell is rendelkezik tehetetlenségi, le a gyümölcs a fáról.
mozdulása és 1 szögelfordulása. Ek- csillapítási és merevségi paraméterekBÉRI BENCE
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I N T E R J Ú D O B O S V E R Á VA L

A földön kívüli élet kutatása mindenkit izgat, az
exobolygók felfedezése pedig még inkább felcsigázta az érdekl dést. Nagy érdekl désre tett szert a

(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

a hét kutatója

AZ ÉLET LEHET SÉGE
AZ EXOHOLDAKON
nemrég felfedezett új bolygó is, mely a hozzánk legközelebbi csillag, a Proxima Centauri lakhatósági
zónáján belül kering. Az aktuális téma kapcsán
Dobos Verával, az MTA CSFK Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Intézetének tudományos segédmunkatársával izgalmas beszélgetést folytattunk a földön
kívüli élet kutatásának lehet ségeir l és határairól.

– Nem nehéz kitalálni, hogy miért
foglalkozik a földön kívüli élet lehetőségeivel, de miért lett csillagász?
– Eredetileg zeneművészeti középiskolába jártam, gitározni tanultam és
mondhatjuk, hogy gitártanárnak készültem. Aztán amikor kiköltöztünk
szüleimmel a város szélére, és zavaró
fények nélkül gyönyörködhettem
a
csillagos égboltban,
elhatároztam, hogy
K 119993
csillagász leszek. Nekiálltam fizikát, matematikát tanulni, hogy felvegyenek
az ELTE csillagász szakára. A földön
kívüli élet keresése az egyetemen fogott meg, és azóta foglalkozom az élet
lehetőségeinek kutatásával.
– Sokak szerint ebben a témában ma
még kevesebb a science, mint a fiction.
Hogyan lehet ezt a témát a tudomány
szabályai szerint kutatni?
– Valóban sok kérdés tisztázatlan az
exobolygók lakhatóságával kapcsolatban, de egyrészt észszerű feltételezéseket tudunk tenni, másrészt pedig sok
esetben a Föld példájából indulunk ki,
és a földihez hasonló égitesteket keresünk. Az is segít, hogy a kapcsolódó területek, a biológia, kémia, csillagászat
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és a geológia mind kiveszik részüket az
asztrobiológiai kutatásokból, így valóban komplex képet kaphatunk a távoli
égitestek lakhatóságáról. Én egyébként
elsősorban az exoholdakkal foglalkozom, nem az exobolygókkal.
– Van egyáltalán különbség exobolygó
és exohold között abból a szempontból,
hogy lakható-e?
– Igen, van. Egy bolygóra első közelítésben azt szokták mondani, akkor lehet rajta élet, ha a csillaga lakhatósági
zónájában kering. De egy hold akkor is
lehet lakható, ha nagyon messze van a
csillagától. Bolygója ugyanis akkora
árapályerőt fejthet ki, hogy a hold belsejében keletkezett hő annyira felmelegítheti a felszínt, hogy a jég megolvadhat rajta. Az egyik fő témám pont az
árapályfűtött exoholdak vizsgálata.
Korábban öt hónapot a Princeton
Egyetemen kutattam, a holdak árapályfűtésével ott kezdtem foglalkozni. Ezt a folyamatot geofizikai modellekkel vizsgáljuk, a Naprendszeren belül az Ióra is alkalmazzák. Ilyen modellt programoztam le én is, és
megnéztük, hogy a különböző pályaelemekkel rendelkező, különböző méretű holdaknak milyen lenne a felszíni
hőmérséklete.

2016/37

A Jupiter holdja, az Europa is árapályfűtött, sokan feltételezik is, hogy lehet
élet a jégpáncél alatti óceánban. A hő
az égitest belsejében keletkezik, onnan
halad a felszín felé és hidrotermális
kifúvásokon keresztül melegíti a vizet.
Ahol a kőzet és víz találkozik, kialakulhatnak egyszerűbb életformák.
– Nem akarok ünneprontó lenni, de
még egyetlen exoholdat sem ismerünk.
– Ez így van, de nagy erőkkel folyik a
keresés és tulajdonképpen bármelyik
pillanatban érkezhet bejelentés a felfedezésükről. Például a HEK (Hunt for
Exomoon with Kepler) program keretében a Kepler űrtávcső adataiban keresik holdak nyomát a már ismert
bolygók körül. Sőt, évekkel ezelőtt
volt egy bejelentés, hogy mikrolencseeffektussal találtak egy exoholdat, de
mivel máshogy is lehetett értelmezni az
adatokat, és sajnos ezeket a méréseket
nem lehet megismételni, így nem sikerült megerősíteni a felfedezést. Mindenesetre technikailag ma is képesek
vagyunk exoholdak kimutatására.
– A lakhatósági zónát sem mindenki
fogadja el.
– Ez is igaz, mi is csak első közelítésben
használjuk, és eleve csak a Földhöz hasonló égitestekre lett „kitalálva”. De mi

van, ha kisebb vagy nagyobb a bolygó?
Vagy ha egy vörös törpecsillag körül
kering, aminek a lakható zónája nagyon közel van a csillaghoz? Ott is nagyon erős árapályerők léphetnek fel,
ami túlfűtheti a bolygót. Vagyis hiába
kering a lakható zónában, mégis túl
forró.
– Részben a jeges exoholdakról írta a
doktoriját. Hogyan lehet ezeket az égitesteket kimutatni?
– Legfrissebb kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, ki tudnánk-e választani a jeges felszínű holdakat a többi
közül. Az alapgondolat az volt, hogy a
jeges égitestek nagyon sok fényt
vernek vissza. Amikor elhalad a csillaga előtt, egy picit kitakar belőle, emiatt
csökken a csillag fényessége. Ha mögötte halad el, sokkal kisebb mértékben, de szintén csökkenést tapasztalunk. Ez annak a következménye,
hogy pont, mielőtt eltűnne a csillag
mögött és pont, miután kijön, megvilágítja a csillag a jeges felszínt és a viszszavert fény hozzáadódik a csillag sugárzásához. Viszont amikor bemegy a
csillag mögé, csak a csillag sugárzását
észleljük. Ha ezt a nagyon pici különb-

Az észlelt fényesség id beli változása
okkultáció során, vagyis amikor a bolygó és
a hold a csillag mögött halad el. Okkultáció
el tt és után az égitestekr l visszavert
csillagfény hozzáadódik a csillag észlelt
fényességéhez. Naphoz hasonló csillagok
esetén a bolygó és a hold okkultációs görbéje
általában egymásra rakódik (a), míg a vörös
törpecsillagoknál, azok jóval kisebb mérete
miatt általában elkülönül (b).

A Szaturnuusz holdjának, az Enceladunak is van hidrotermális aktivitása

séget ki tudnánk mutatni, meg lehetne
becsülni az égitest fényvisszaverő képességét. Innentől kezdve csak modellezni kell egy csillag-bolygó-hold rendszert, kiszámolni, mekkora fényességcsökkenést okoznának a különböző
albedójú égitestek különböző csillagméretek és különböző csillagtól való távolságok esetén. Ilyen számolások
alapján kerestünk olyan esetet, ami a

mai vagy a közeljövő műszereivel esetleg kimutatható lenne. A jeges
exoholdas kutatáson Kereszturi Ákossal, Kiss Lászlóval és Pál Andrással dolgozom együtt itt az intézetben.
A számítások alapján az jött ki, hogy
a vörös törpék körül érdemes keresni a
jeges exoholdakat, mert azoknak sokkal gyengébb a sugárzásuk. A hóhatár
sokkal közelebb húzódik hozzájuk, és
ÉLET

ha a hold közelebb van a csillaghoz,
sokkal több fényt fog visszaverni, így
nagyobb lesz a változás a fénygörbén.
– Mik azok a jelek, amiket ki tudnának mutatni, és nyugodt szívvel rá
mernék mondani, hogy biológiai eredetű?
– Az egyik szempont az, hogy a vizsgált égitest légkörében milyen kémiai
elemeket találunk. A metán, az oxigén
meg az ózon, különösen, ha együtt figyelhetők meg, az élet jelenlétére utalhatnak. De ez nagyon bonyolult kérdéskör, mert a Földön a különböző nagyobb földtörténeti korszakokban is
változott az, hogy mikor, milyen kémiai elemek voltak a légkörben. De ha
találnánk is megfelelő kémiai elemeket, akkor se állíthatnánk biztosan,
hogy ez tényleg az élet jele, mert nem
biológiai eredetű kémiai folyamatok
révén is létrejöhetnek.
– Bíztató, hogy vörös törpecsillagok
környékén már több bolygót találtak.
Ott viszont más hullámhosszak vannak túlsúlyban, mint a naptípusú
csillagok környezetében keringő bolygókon.
– A Föld spektrumában a látható tartomány szélén, ahol a vörös szín kezdődik, hirtelen megugrik a fényvisszaverő képesség, és ez a zöld növényzetnek,
a klorofillnek a hatása. Vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy ezt vizsgálni kellene a bolygók színképében,
hiszen növényzet jelenlétére utalhatna.
Persze ezzel kapcsolatban is vannak ellenérvek.
De a vörös törpékkel kapcsolatban is
vannak hasonló elméleti kutatások.
Nem a vörös szín szélénél kell keresni a
klorofillt. Kiszámolták, hogy hány nanométer környékét kell figyelni, sőt azt
is figyelembe kell venni, hogy ilyen
környezetben a fotoszintézishez nem
két fotont használ a növény, hanem
hármat.
Természetesen az lenne a perdöntő, ha
felvennénk a kapcsolatot az exobolygók
vagy exoholdak lakóival, de ez még
tényleg a sci-fi világa. Egyelőre sokkal
reálisabb, ha olyan együttesen figyelhetnénk meg olyan apró nyomjelzőket,
mint a kémiai elemek a légkörben és a
spektrum jellegzetességei. Akkor
mondhatnánk, hogy ott nagyon nagy a
valószínűséggel kialakulhatott vagy kialakulhat a jövőben az élet.
TRUPKA ZOLTÁN
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KÖZÖS ÉRTÉKEINK MEGTESTESÍT I
Az Egyesült Államok elnöke, Woodrow Wilson egy évszázaddal ezel tt, 1916. augusztus 25-én hozta
létre az Amerikai Nemzeti Park Szolgálatot. Ebb l az alkalomból Colleen Bell, az Egyesült Államok
magyarországi nagykövete végiglátogatja a magyarországi nemzeti parkokat. Utazásai indíttatásáról, a nemzeti parkok XXI. századi jelent ségér l az alábbi cikket küldte szerkeszt ségünk számára.

A

z emberiség jóléte hosszú távon
azon múlik, sikerül-e megóvnunk a levegőt, amit belélegzünk, a vizet, amit megiszunk, és a biológiai sokféleséget, amelyen osztozunk. E közös természeti örökség
mindannyiunkat összeköt. Magyarország tíz nemzeti parkjából eddig nyolcat látogattam meg, ahol magam is
megtapasztaltam a fenti tényezőknek életünkben betöltött szerepét.
Természetesen kíváncsi vagyok a
két utolsó nemzeti parkra is, ahová
még idén szeretnék eljutni.
A nemzeti parkok és a védett természeti területek olyan helyek, ahol
gondosan őrizzük közös demokratikus, kulturális és természeti értékeinket a jövő nemzedékek számára. A nemzeti park a köz vagyona,
általuk élvezzük a szárazföld, a tengerek és a hozzájuk kötődő kulturális javak mindenkit megillető kincseit. Legyen szó a gyermekről, aki
egy nemzeti parkban megfigyelt
pillangó hatására kedveli meg a tudományt; a tanárról, aki itt tart emlékezetes történelemórát tanítványainak; vagy az itt kiránduló és ezáltal
felüdülő családról, a nemzeti parkok a
nemzetek gazdag örökségét és értékeit
őrzik, és ezzel járulnak hozzá a társadalmi jóléthez. Mindezt magam is
megtapasztaltam a magyarországi
nemzeti parkokban tett látogatásaim
során. Erdőkben és homokdűnéken jártam, vadregényes holtágban kenuztam,
egyedülálló élőhelyek növény- és állatvilágával ismerkedtem, a nemzeti parkok munkatársaival beszélgettem, iskolásokkal és tanáraikkal találkoztam, és
a saját szememmel láttam a nemzeti
parkok előnyös társadalmi hatásait.
Woodrow Wilson elnök 1916. augusztus 25-én hozta létre az Amerikai
Nemzeti Park Szolgálatot (NPS), amely
idén ünnepli századik évfordulóját. Az
Egyesült Államok Kongresszusa 18721166
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ben alapította meg a világ első nemzeti
parkját – a Yellowstone-t –, ami a nemzetipark-mozgalom katalizátorává vált
világszerte, amikor más országok saját
viszonyaikra alkalmazva követni kezdték e példát. Büszke vagyok a Nemzeti Park Szolgálatunk által megtestesített
értékekre, és arra, hogy az Egyesült Államok ilyen fontos szerepet játszott e
A Kiskunsági Nemzeti Parkban tett látogatás
(NÉMETH ATTILA FELVÉTELE)

globális mozgalomban. A nemzeti parkok országaink közös demokratikus
alapértékeit és természeti örökségét jelenítik meg. Minden magyart arra biztatok, hogy „találja meg az ő nemzeti
parkját” (http://findyourpark.com) az
Egyesült Államokban és itt, Magyarországon, és ünnepelje mindazt, amit e
parkok nyújtani tudnak.
A nemzeti parkok létfontosságúak a
biológiai sokféleség védelmében, a természet megőrzésében, a védett fajok feketekereskedelme elleni küzdelemben, a
kulturális örökség megőrzésében, az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében
és az ahhoz történő alkalmazkodásban.
A nemzeti parkok közös környezetünk
jó sáfárai, hiszen lehetőséget nyújtanak a
tudományos együttműködésre, a közösségi részvételre, az egészséges életmód
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népszerűsítésére és fontos szerepet játszanak a jelen és jövő vezetőinek nevelésében is. Továbbá korunkban, ami a mindenre kiterjedő, folyamatos technikai
kapcsolattartáson alapul, különös jelentősége van annak is, hogy elsősorban a
fiatalokat arra ösztönözzük, lépjenek túl
a virtuális tereken, és kerüljenek közvetlen kapcsolatba a természettel.
Ezek a parkok létfontosságú szerepet tölthetnek be a közösségek
gazdasági fejlődésében is. Ha fenntartható módon gazdálkodnak velük, a nemzeti parkok befektetést
vonzanak. Az Egyesült Államokban például ma a Nemzeti Park
Szolgálat mintegy húszezer alkalmazottja gondozza parkjainkat, az
USA nemzeti parkjainak látogatói
pedig évente kétszáznegyvenezer
helyi munkahelyet tartanak fent,
ezáltal több mint 27 milliárd dollárral járulva hozzá a gazdaság teljesítményéhez. Az amerikai és magyarországi nemzeti parkok 2015-ben
rekordszámú látogatót vonzottak.
Amerikában 305 millió érdeklődő
járt az ottani, négyszáznál is több
nemzeti parkban, míg Magyarországon másfél milliónyian kirándultak az
itteni tízben. A nemzeti parkok mindkét országban munkahelyeket teremtenek, és jótékony hatással vannak a
helyi gazdaságra.
A parkokban tett minden látogatásom
pozitív és egyedülálló élményt jelentett, és megerősített abban, hogy a
parkjainkat értékes javakként kell
megbecsülnünk, amelyek a természet
szépségét és a pótolhatatlan ökoszisztémákat őriznek meg a jövő generációk
számára. Őszintén remélem, hogy az
elkövetkező hónapokban és években
sokunknak lesz alkalma arra, hogy
megismerje és felfedezze mindazt,
amit Magyarország és Amerika nemzeti parkjai nyújtani tudnak.
COLLEEN BELL

TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

SZEKSZÁRDI
SZ L PRÉSOROM
agyarországon 1914-ben rendeztek először borászati és pincészeti kiállítást. Helyszíne Budapesten, a városligeti Iparcsarnokban, a Néprajzi
Múzeum akkori épületében volt. A modern borászati és
pincegazdasági gépek, eszközök bemutatása mellett a
hazai szőlőtermesztés és feldolgozás történetét reprezentáló régi tárgyak kiállítására is sor került.
Az eseményre készülődve Semayer Vilibald (a Néprajzi
Osztály akkori igazgatója) és Ács Lipót gyűjtőútja során
Szekszárdra is eljutott. A régiségek után kutatva találtak rá egy nádfedeles borpince kegyelettel őrzött, már használaton kívüli, díszes, kétorsós
szőlősajtójára.
A gyűjtés után egy évszázaddal most ismét
bemutatkozik a szőlőprés. Gerendájának (a
„bálványnak”) és oromdíszének feliratai,

M

ábrázolásai magyar vonatkozásúak, részint a szekszárdi
borvidék történelméről mesélnek magyar nyelven. Kivitelezése módját tekintve azonban inkább a XVIII. század
folyamán Szekszárdra települt és elmagyarosodott német
szőlőművelő és iparos lakosság sajátos – az osztrák és német népi bútorokra is jellemző – díszítőstílusában készült.
A gerendába faragott vers több helyi készítésű, köztük
egy 1824-es évszámú présen is felbukkan. Kezdősora:
„Lásd meg Uram én ügyemet…” a Tolna megyei születésű
(Tolnai) Fabricius Bálintnak, a Wittenbergben tanult református lelkésznek egyik népszerű zsoltárát idézi,
amely először az 1590-ben kiadott debreceni református
énekeskönyvben jelent meg, majd később a katolikus
dalok közé is bekerült.
A vaskos tölgygerenda két végén fára ragasztott színes
nyomatokat (matricákat) találunk. A baloldali képen a
felirat szerint „Árpád Hős Atyánk”, a honfoglaló vezér
áll. Jobboldalt Mátyás királyt látjuk egy, ma már nehezen olvasható vers kíséretében: „Amit (…) Elbírt / Mátyás és jó atya / aszt most élő magyar / Meg sem mozdíthattya”.
A szöveg eredete ismeretlen és értelmezése is kétséges.
Talán a Mátyás idejében Szekszárdot birtokló és a király
elleni összeesküvést szövő Vitéz János tettének megtor-

lása: a vár lerombolása vagy a török elleni harcok, a vidék megszállásának gyászos emléke ihlethette a sorok
megfogalmazóját.
A gerenda középső festett képén Szent Orbán püspököt, az
utolsó fagyosszentet, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok
patrónusát láthatjuk. Európa legelterjedtebb – termést biztosító és őrző – védőszentjének kultusza ugyancsak német közvetítéssel jutott el hazánkba. Május 25-e, Orbán napja időjósló nap. A szent szobrát közszemlére tették, virágokkal díszítették. Ha Orbán szép időt hozott, megkoszorúzták, kaláccsal etették, borral öntözték, itatták (és maguk is
ittak), mert jó őszre, bő szüretre következtettek.
Ám ha a szent esős, zord időt hozott – vagyis
kárt tett az éppen virágzó szőlőben –, sárral
dobálták meg, vízbe hajították, a földön kötéllel vonszolták, leköpködték.

(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)

A természeti erőket befolyásolni akaró ősvallási, antik
elemek és az ezekre ráépülő keresztény szentkultusz jegyei ötvöződnek az Orbán napi szokásokban. A jót vagy
rosszat hozó, s ezért jó vagy rossz bánásmódban részesülő védőszent kapcsán ezt olvashatjuk a kép alatt: „Szent
Orbán püspök könyörögj érettünk”. A jókedv forrásával, a
borral kapcsolatban álló, hagyományosan püspöksüvegben ábrázolt szent egy magyar közmondásban is megjelenik: „Feltette az Orbán-süveget” – mondják arra, aki a
kelleténél többet ivott.
A szőlőprés tetejét Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, a szőlőművelők védőszentje koronázza. (Az egyházatyák Máriát a szőlőtőhöz hasonlították, amely Krisztust
mint gyümölcsöt érlelte.) Ábrázolása a Szeplőtelen Szűz és
az Apokalipszis Napba öltözött asszonya jellegzetes attribútumait ötvözi: fejét tizenkét csillagból álló koszorú övezi, földgömbön álló lába a gonoszt jelképező kígyót tapossa. A kép alatt „Mária bűnösök menedéke könyörögj érettünk” felirat – a Lorettoi litánia Szűz Máriát köszöntő és
segítségül hívó imádságának részlete – olvasható a Néprajzi Múzeum szeptemberi hónap tárgyán, a szekszárdi
szőlőprés ormán.
KISS MARGIT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

OLTÁS ALLERGIA ELLEN
Korunk népbetegsége, az allergia a szervezet túlzó, „hisztériás” reakciója olyan anyagokra, amelyeket tolerálnia kellene. Az immunrendszer ezen kisiklásának kezelésére logikus próbálkozás a tüneteket kiváltó anyagok távoltartása. Ez például étel vagy állatsz r esetén könnyen lehetséges, azonban
sokszor nem sikerül a kiváltó allergént elkerülni a pollenallergiásoknak. A hagyományos gyógyszeres
tüneti terápia csupán csitítja az allergiás reakciót. A tüneti kezelés ezt a „hisztériát” nyugtatja le
antihisztaminokkal, amelyeket akár lokálisan kap a szénanáthás beteg szemébe, orrába, akár szisztémásan, tabletta formájában, a hatás csak addig tart, amíg a készítményt használja.

oon és munkatársai már
1911-ben közölték a Lancet
folyóiratban, hogy a panaszt
okozó allergén fokozatos bevitelével a szervezet toleranciája váltható
ki az adott anyagra. Kísérletükkel
megteremtették az allergia oki terápiáját, ugyanis ezzel a módszerrel
nemcsak a betegség tüneteire, hanem annak okára, a toleranciahibára
fejtettek ki hatást.
Az allergén immunterápia (AIT) –
régi nevein deszenzibilizálás, hyposzenzibilizálás, allergénspecifikus immunterápia, allergénvakcináció – ma
már nem az utolsó terápiás próbálkozás az allergia kezelésében, hanem a
globális allergiakezelés része, melyet a
betegség korai fázisában érdemes elkezdeni.
Leegyszerűsítve a bonyolult
B
immunológiai folyamat bemutatását, elmondható, hogy a panaszt okozó allergén fokozatos bevitelével a regulációs T-sejtek aktiválódnak. E sejtek által kibocsátott
citokinek, interleukinek (TGF-béta,
IL-10)) egyrészt gátolják az allergiás
betegben jellemzően túlsúlyba került Th2 típusú sejteket, így az általuk kibocsátott citokinek mennyisége is csökken (IL-4, IL-5, IL-13), ezáltal a B-sejtek IgE-termelése visszaesik, a bazofil és eozinofil sejtek
kiáramlása a csontvelőből gyengül,
aktivitásuk csökken. Gyengül az allergiás reakció. Másrészt ezek a regulációs T-sejtek a B-sejteket „védelmező” IgG és IgA típusú antitest
termelésre serkentik.

N
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Nyelv alatt olvadó tabletta

r alá adott injekció

Mit várhatunk?

Ezzel az oki kezeléssel elérhető,
hogy az allergiás beteg szervezete
lépésről lépésre hozzászokjon az allergiát kiváltó anyaghoz, megtanulja azt panaszok nélkül elviselni.
A beteg állapota fokozatosan javul, tünetei és tüneti gyógyszerigénye fokozatosan és jelentősen
csökken, ideális esetben tünetmentessé válhat, vagyis meggyógyulhat az allergiájából. Erről a kezelésről kimutatták, hogy újabb allergiák kialakulását hátráltatja, és
gyerekeknél megelőzi például a
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szénanáthából asztmába való progresszió kialakulását. Bizonyos értelemben allergia elleni oltásként is
felfogható.
Allergiás nátha (szénanátha), allergiás kötőhártya-gyulladás, allergiás
asztma, méh- és darázsméreg-allergia esetén alkalmazható. Különböző
pollenek, háziporatka, állati szőr,
penészgomba, méhméreg, darázsméreg-kivonatokat vagy szintetizált
anyagokat alkalmaznak. Táplálékallergiák és atópiás dermatitisz esetében is vannak már sikeres klinikai
vizsgálatok.

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
Kik kaphatják?

Allergológiai kivizsgálás után a
klinikai tünetek és a leletek összevetéséből az allergológus eldönti,
hogy melyik az úgy nevezett releváns allergén, vagyis a legtöbb tünetet okozó allergén. Először csak
erre az egyféle allergénre javasolt
a kezelés indítása, majd maximum 2–3 féle allergénnel folytatható. Egyes országokban egyéni,
névre szóló keverékeket állítanak
elő. Ez Magyarországon még nem
terjedt el. Már öt éves kor felett
alkalmazható az AIT. Méh- vagy
darázsméreg-allergia esetén fiatalabb korban is indikálható. Ter-

Újabban úgy módosítják az allergéneket, hogy minél kevesebb mellékhatást okozzanak a terápiás hatékonyság
megtartása mellett. Az allergének tisztított kivonatai vagy kémiai módosítással hipoallergénné tett allergoidok a
leggyakoribban alkalmazott formák. Egyre gyakran gyártanak
rekombináns allergéneket, és az adott
allergén fontos peptidszakaszait is. A
rövid lineáris allergén peptidszakaszok
alkalmazása lehetetlenné teszi az allergiás tünetek kiváltásában fontos IgEkeresztkötés létrejöttét, emiatt a készítmény allergiás mellékhatás-potenciáját csökkenti. A DNS allergia vakcinák előállításának lényege pedig,

B

nagy affinitású IgE-kötő receptoraihoz való IgE-kötést akadályozza meg, ami a sejtekből történő és
az allergiás reakciókért felelős
mediátor kiáramlását indukálná.
A készítményeket bőr alá adott injekció formájában kezdték először
bevezetni. Ma már nyelv alatti olvadó tabletták és nyelv alatti cseppek
vagy sprayk a legkedveltebb beviteli
módok. A szembe, orrba, nyirokcsomókba, hörgőkbe juttatott allergének vagy szájon keresztül lenyelt allergének hatékonysága elmarad az
injekcióban beadott vagy a nyelv
alatt olvadó tablettában használt allergének hatékonyságától. Élelmiszerallergiák esetében nagy reménység a bőrön át, tapaszok
formájában bejuttatásra kerülő
(transder malis) allergének
rön át felszívódó AIT alkalmazása.
Hogyan zajlik
a kezelés?

Nyelv alatti spray/csepp

hesség alatt nem indítható, de a
megkezdett kezelés folytatható várandósság alatt is.
Nem kaphatják viszont a kezelést
a súlyos immunbetegek, súlyos
szív-érrendszeri betegségekben,
autoimmun betegségben szenvedők, daganatos betegek vagy súlyos idegrendszeri betegek. További kontraindikációt képez az adrenalinra vagy béta mimetikumra
(például salbutamol) való allergia,
mert ez utóbbi gyógyszerek az
esetleges mellékhatások elhárítására valók.

hogy bakteriális DNS-sel termeltetik meg sejten belül az allergén legfontosabb peptidjét, amely az
antigénprezentáció során T-sejteket
olyan irányba befolyásolja sok-sok
lépésben, ami végül az allergiás tünetek mérséklődéséhez vezet.
Különböző adjuvánsokkal is tudják
fokozni a hatékonyságot (alumíniumhidroxid, lipopoliszacharid, lipoprotein, CpG-motívumot tartalmazó
DNS-szekvenciák stb).
Társterápia alkalmazása például a
monoklonális anti IgE-antitest kezeléssel a hízósejtek, bazofil sejtek
ÉLET

A kezelést allergológus indítja.
Injekció esetén orvos adja be a
készítményt, nyelv alatti készítmény esetén az első adagot
kell allergológussal bevenni,
aki bemutatja a helyes technikát, tájékoztatja a beteget az
esetleges mellékhatásokról, a
kezelés szüneteltetésének indokairól. A nyelv alatti készítmények szedése otthon folytatható.
A kezelésnek általában van
egy bevezető szakasza, amikor
alacsony dózisról fokozatosan
emeljük az adagokat, majd elérve egy szintet egy hosszabb,
állandó dózisú fenntartó szakaszra térünk át. A kezelés 3–5 évig
is eltarthat. Pollenek esetében csak a
pollenszezon előtt és alatt kell alkalmazni általában 3 szezonban, azonban háziporatka-allergia esetén télennyáron, 3 évig, a készítmény alkalmazási előírásától függően heti 1-2
napon vagy naponta vagy csak havonta. Néhány készítménynél nincs
kezdő bevezető szakasz.
Néhány hónap múlva már érezhető
az allergiás tünetek javulása a tüneti
gyógyszerigény csökkenése. A kúra
végén is megmarad ez a jótékony
hatás körülbelül 10 évig. Egyes taÉS
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EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?
nulmányok szerint, ha visszatér a tünet, kb. 50%-os erősséggel, akkor
egy egyszeri rövid ismétlő kúra mint egy emlékeztető oltás – ismét
csökkenti a tüneteket és az esetleges
tüneti gyógyszerigényt.
Különböző biomarkerek mérhetőek
az immunológiai változás detektálására. Erre többnyire kutatás keretében van lehetőség. A Prick-bőrpróba
és a vérből mérhető allergénspecifikus
IgE-szint lassabban javul, mint maga
a beteg, azért a beteg tüneteinek javulását (tüneti pontszám) és gyógyszer igényének csökkenését (gyógyszerhasználati pontszám) mérjük, ez a
legerősebb jelzője az AIT hatékonyságának.
Az injekciós formának a szúrás helyén lehetnek pirosságot, duzzanatot,
viszketést okozó mellékhatásai, ritkán felléphet asztma vagy súlyos allergiás reakció (anafilaxia) is. Ennek
elhárítására az allergológiai rendelőben rendelkezésre állnak a személyi és
tárgyi feltételek. A nyelv alatti készítmények esetében a szájüregben felléphet viszketés, torokkaparás, viszkethet a fül vagy a szem, nyelv alatti
kis duzzanat alakulhat ki, ritkák a súlyosabb reakciók. E mellékhatások a
bevételt követően perceken belül
múlnak általában, a tolerancia kiépülésével pedig szűnnek. A legtöbb betegnél nincsenek vagy minimálisak a
mellékhatások.
A kezelés hátránya a hosszú kezelési idő, ami beteg türelmes együttműködését kívánja meg. Ennek sikertelensége miatt gyakori a lemorzsolódás. A készítmények ára
magas, havi 10 000 Ft feletti költségre kell számítani. Gazdasági
számítások szerint csak 6-7 év alatt
térül meg a kezdeti befektetés,
vagyis a beteg tüneti gyógyszerigénye csökken, a tüneti gyógyszerekre és annak társadalombiztosítási támogatására sem lesz szükség.
A Magyarorzágon törzskönyvezett készítményeket receptre tudja
felírni, míg az Európai Unióban
törzskönyvezett
készítményeket
egyedi importra tudja megrendelni
az allergológus az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet előzetes jóváhagyó határozata birtokában.
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Hazánkban allergén immunterápia során alkalmazott leggyakoribb allergének

Milyen allergénekkel végeznek Magyarországon leggyakrabban immunterápiát?

Példák a leggyakrabban alkalmazott
allergénekre

gyomok pollenjei

parlagf , feketeüröm pollenek

füvek pollenjei

pázsitf pollen keverékek

fák pollenjei

nyírfa, égerfa pollen

háziporatka

háziporatkák 2 típusa

állati sz rök

kutyasz r, macskasz r, lósz r

szálló gombák

Alternaria, Claodosporium

rovarméreg

méhméreg, darázsméreg

élelmiszer

kísérleti fázisban: tej, tojás, földimogyoró stb.

fémallergia

nikkel

A molekuláris allergia-diagnosztika fejlődésével lehetővé vált a
magas rizikójú allergén komponensek elleni allergia kimutatása.
Ennek ismeretében pontosabb és
célzottabb lehet az immunterápia
is. A súlyos életveszélyes allergiában szenvedő betegnél, mint például a méh- vagy darázsméreg-allergiások és a súlyos ételallergiások esetében az AIT célja, hogy a
toleranciát legalább olyan mértékre emeljük, hogy egy csípés vagy
egy diétahiba már ne tudjon súlyos
reakciót okozni. A légúti allergiák
életminőséget jelentősen rontó tü-
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netei miatt az AIT egy hosszú távú megoldást kínáló oki terápiás
módszer.
A készítmények technológiai fejlesztésének célja, hogy a terápiás hatékonyság megtartása vagy növelése
mellett a mellékhatásokat minimalizálja, a terápiás időt csökkentse és a beviteli módokat betegbaráttá tegye. Betegnek, orvosnak és a társadalomnak
is közös célja, hogy az allergiás betegek
életminősége, munkabírása javuljon, a
betegek száma csökkenjen. Mindehhez egy elérhető árú, támogatott allergén immunterápiára van szükség.
NAGY ADRIENNE

Í Z E L T L Á B Ú A K A M A G YA R O R S Z Á G I M

VÉSZETBEN

TÜCSKÖK-BOGARAK
SZIMBOLIKÁJA
Az él világ egyik legnépesebb csoportját alkotó
ízeltlábúak nem kerülték el
a különféle m vészeti ágak figyelmét, így nem hagyták hidegen a m vészek fantáziáját a magyarországi
m vészet történetében sem.

A

mint arról lapunkban már
korábban beszámoltunk, a
Magyar Természettudományi Múzeum blogján kiírt internetes szavazás eredményeként az idei
év rovara a mezei tücsök, Apolló
szent állata. A humanista Andrea
Alciato (1492–1550), itáliai író-ügyvéd, 1531-es emblémakönyvében az
egyik hárfa felett tücsök látható, a
magyarázó szöveg szerint a tücsök
zenéjében a művészetpártoló isten,
maga Apolló szólal meg. Ez az embléma kissé átalakítva jelenik meg
Kazinczy Ferenc Poétai berkének
1813-as címlapján: a hárfa felett tücsök helyett lepke látható, a jelentés
azonban hasonló maradt: a művészet

allegóriája. A pillangó a XIX. században a költői ihlet szimbóluma: a
Költészetet megszemélyesítő lantos,
babérkoszorús nőalak az Ihlet pillangószárnyú lány alakját tartja bal
karján Lotz Károlynak A Költészet
allegóriája című seccóján a Magyar
Tudományos Akadémia nagytermében (1890).
Pillangók, pókok, férgek

A lepkék sokféle szimbolikus értelmet hordozhatnak a magyarországi
művészetben: lélek, feltámadás, gonosz, szeretet, bujaság. A pillangók
XVIII–XIX. századi női portrék
kedvelt, bár nem túl gyakori kellékei, a különleges fajtájú, gyakran

egzotikus állatok a fényűző életvitelt és környezetet jelenítik meg
vagy esetleg az élet mulandóságára
is utalhatnak. Mányoki Ádámnak
Maria Anna osztrák főhercegnőről
(1718–1744), Mária Terézia húgáról
Illusztrációk Georg Christian Raff Természet
história gyermekek’ számára cím m ve
második magyar kiadásához, Pest, 1835

Illusztráció William Jardine és Georg Friedrich Treitschke
Az állatország természettörténeti képterme cím m ve
magyar fordításához, Pest, 1841.
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Andrea Alciato emblémája

készített portréján (München, Alte
Pinakothek) a hat éves főhercegnő
egy rózsabokorra leszállt atalanta
lepkére (Vanessa atalanta, korábban
Pyrameis atalanta) mutat. Az XIX.
század első feléből származó ismeretlen hölgy portréján a fehér csipkés
ruhát viselő lány jobb kezével ugyancsak atalanta lepkét tesz bal csukló-

Kazinczy Ferenc Poétai berkének címlapja

és hímezés istennője, Pallasz Athéné
pókká változtatja a szövő- és hímző
tehetségére büszke és kérkedő
Arachné hercegnőt.
A féreg és a hernyó több szent legendájának szereplője, a féreg az
átok, az ítélet, a bűnhődés szimbóluma. Veronai Szent Péter, a domonkos rend későbbi vértanúja köpenyével meggyógyít egy nemesembert és
fiát. Ezután az apa egy kétfejű szőrös
hernyót hányt ki. A féreg Remete
Szent Pál legendájában jelenik meg.
Egy fogságba vetett keresztény ifjút
meztelenül mézbe mártva kitesznek
a napra, ahol a szúnyogok és a férgek halálra csípik. A kínzás láttán
Remete Szent Pál a pusztába menekül. Mindkét legenda ábrázolása
megtalálható a Magyar Anjou Legendárium miniatúráin.

Méhkas Loyolai Szent Ignác elmélkedései nagyszombati
Csendélet (részlet). XVIII. század, olajfestmény,

1742-es kiadásának illusztrációján és Szenczi Molnár Albert

Nagyszeben, Bruckental Múzeum

Magyar-latin szótára nagyszebeni 1767-es kiadásának címlapján

jára. Egyértelműen a mulandóságot
jelképezi a pillangó a pókkal együtt
például Csók István Kemény Simon
költőnek Az ördög tarisznyája című
verseskötetéhez készített Egyenlőség
című illusztrációján (1930). A mese
és varázslat légkörét teremtik meg
viszont a virágváza körül repkedő
lepkék Paizs Goebel Jenő Csendéletén
(1932).
A pók háromféle egymástól nagyon eltérő szimbolikus értelmet
hordozhat, jelképezheti a gonoszt, a
tapintást és a szorgalmat. Ez utóbbi
jelentését a póknak a görög mitológia egyik részlete is erősíti: a szövés
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Szorgalomtól a gonoszságig

KISLEXIKON
emblematika: reneszánsz és barokk irodalmi m faj, neoplatonikus és ezoterikus
elméletek ötvöz dtek benne.
gyámk : a falsík el tti építészeti tagozatok hordására szolgáló, a falba épített és
a falsík elé kiugró, rövid k gerenda.
al secco: száraz vakolaton készített falfestmény. Olcsóbb, de sérülékenyebb is,
mint a nedves vakolatra festett freskó.
samott: agyagból égetett t zálló anyag.

2016/37

A méh és a méhkas sokféle szimbolikus értelmet hordozhat a keresztény
kultúrkörben: utalhat Mária szeplőtelen fogantatására, a keresztény
életvitelre vagy jelképezheti a gonoszt. Általánosan elterjedt jelentése
azonban a szorgalom. Megjelenik
például Johannes Weber Janus bifrons
(Lőcse, 1662) című, az uralkodói
erényeket bemutató művének illusztrációján. Reneszánsz és barokk
emblémákon is megjelenik, például
a pannonhalmi bencés apátság refektóriumának egyik freskóján
(XVIII. század 2. negyede), mely-

nek felirata: „A munka gyümölcsének
zsengéje az oltáré”. Az embléma forrása Jacob Bosch (1652–1704) jezsuita
szerzetes Symbolographia sive de Arte
Symbolica (1702) című műve 1038.
emblémája. A méh és a méhkas gyakori díszítő motívum banképületek
homlokzatán vagy érméken, például
Mayer Elek éremvéső Temes Megyei
Gazdasági Egyesület érme hátlapján
(1881).
A rák és a skorpió zodiákus jegyek,
de ezen kívül sok más szimbolikus
értelmet hordozhatnak. A rák például jelenthet gonoszságot, bűnösséget, állhatatlanságot, tapintást. A
német tudós Joachim Camerarius
(1500–1574) emblematikájában a rák
a meggondolt haladást, egy másik
emblémában pedig a forgékonyságot
jelenti. A hátrafelé való mozgása mi-

Nagy Ágnes: Szarvasbogár (2015)

Nagy Ágnes: Languszta (2013)

Nagy Ágnes: Méh (2014)

Méhkas egy XX. század eleji épülethomlokzatokon
(Nagykároly, Temesvár) (TÜSKÉS ANNA FELVÉTELE)

att a rák a butaságot, tudatlanságot
szimbolizálja A gondolkozás fáklyája a
metafizika (1640) című rézmetszeten, ahol egy ráktestű, emberfejű,
szitakötő szárnyait viselő lény jelenik
meg a Tudatlanság függönyét elhúzó, a Tudást jelképező nőalak előtt.
A rák heraldikai elem is lehet.
Lackner Kristóf nemesi címerében a
nádszálat balról rák, jobbról hattyú
fogja közre.
A skorpió ugyancsak sokféle szimbolikus értelmet hordozhat: gonosz,
tapintás, dialektika, zsinagóga, hamisság (nők esetében), irigység. A
skorpió a bibliai zsidó nép középkorban használatos jelképe, Krisztus keresztre feszítését ábrázoló festményeken megjelenik a zsidó katonák
köpenyén, pajzsán és zászlókon. A
skorpiót megfogó páncélos kéz az
elővigyázatosság emblémája, például
John Barclay (1582–1621) skót író-

Kondor Béla:
Darázskirály

költő Argenis című történeti allegorikus műve magyar fordításának
(Eger, 1792) emblematikus illusztrációján. Zodiákus jegyként mindkét
állat – a rák és a skorpió is – megjelenik a kolozsvári Wolphard–Kakas-ház zodiákus termének gyámkövén, ami Wolphard István építkezésének idejéből (1586 előtt) származik.
Szimbolikus rovarok
a XX. századi magyarországi
m vészetben

A tetű Ámos Imre szimbólumrendszerében a gyilkost jelképezi: háborús képein hatalmassá, félelmetessé
nőtt tetű ül a ló hátán, s az hiába
vágtat minden erejéből, nem tud tőle megszabadulni.
A rovar motívuma gyakran feltűnik Kondor Béla művein, kitüntetett szerepét elsősorban a repülés
ÉLET

magyarázza, ami Kondor művészetének egyik kulcsszimbóluma. A repülés, a szárnyalás az emberi alkotóerő szimbóluma, ugyanakkor a rombolás géniuszává is vált például Darázskirály (1963, Győr, Xántus János
Múzeum) című festményén. Nagy
László 1977-ben verset írt Kondor
képéhez: „…ma nem születik / szárnynyal bárki szárny és távlat bánata ez /
nem a napvilág méze kell…”
Rovarok a kortárs
szobrászatban

A szervezett növényvédelem kezdeteinek állít emléket a kolorádóbogarat azaz a krumplibogarat ábrázoló szobor (Marászi Manuella,
Zsédely Tibor és Csáki László alkotása, 1997) Héderváron, ahol először látták meg a kolorádóbogarat
Magyarországon 1947-ben. Nagy
Ágnes előszeretettel mintáz állatokat és azon belül is rákokat, rovarokat. Languszta (2013) című
samottszobra a tenger, a hullámok,
az elvágyódás, a vágyak szimbóluma. Méh (2014) mázas samottszobra
a pápaság és egyben a veszélyeztetettség megtestesítője. Szarvasbogarat
(2015) ábrázoló acélszobra a természet
tökéletességét, a harmóniát és a szimmetriát jelképezi.
TÜSKÉS ANNA
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Fejtör

rovatunk feladványai

Olvasóink

általános

Az el z számunkban megjelent fejtör k megoldásai

feladat-

megoldó képességét teszik pró-

1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

bára. A kérdések tetsz leges

Megoldás:

sorrendben oldhatók meg, nem
épülnek egymásra, mindegyik
más és más készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkalmas. A helyes megoldásokat

2. fejtör – Romhányi Dóra feladványa
Az els bet t megváltoztatva kapjuk az eredeti szót. 1. Termések: som, szeder, mangó,
narancs. 2. Állatok: páva, ló, egér, darázs, görény. A metszet: mák/rák.

jöv heti számunkban közöljük.

3. fejtör – Csík Csaba feladványa

Jó töprengést, briliáns ötlete-

Megoldás:

ket, eredményes gondolkodást

AZ 5., AZAZ KELET FELÉ.

kívánunk!
1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik bet hiányzik az utolsó háromszögb l?

2. fejtör – Romhányi Dóra feladványa

Folytassa a sort! Hányas számú ábra kerül a kérd jel helyére?
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3. fejtör – Maksa Marietta feladványa

Melyik szám kerül a kérd jel helyére?

ADATOK ÉS TÉNYEK
Szakoktatásban résztvev középiskolások aránya, %

Szakképzés

A fiatalok munkanélkülisége Európa egyik legégetőbb
problémája. Az unióban a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségi rátája több mint a kétszerese volt (20,3%) a
teljes népességben mértnek (9,4%) 2015-ben. A probléma enyhítésére az Európai Bizottság fontos feladatnak
tartja a szakmai készségek, kompetenciák erősítését a
középfokú oktatásban. 2014-ben az unió 22 millió középiskolásából 11 millióan jártak szakképzésre. Az egyes
tagállamok között jelentős volt a szórás. Cseh- és
Horvátországban, Ausztriában és Finnországban a
középiskolásoknak több mint a 70%-a szakirányú
képzésre járt. Arányuk Málta (13%) és Ciprus (15%) után
Magyarországon volt a legalacsonyabb (25%). A szakképzésre járók között a legtöbb országban többségben
voltak a férfiak. Belgiumban, Finnországban és az
Egyesült Királyságban volt csak enyhe – 1-2%-os – nőtöbblet, ugyanakkor Cipruson a nők csak 20, Görögországban és Észtországban 35%-ot képviseltek.
Hazánkban a rendszerváltás után a fizikai és szellemi munkák kereseti lehetőségei közötti szakadék
egyre inkább mélyült, a fizikai munka, így a szakiskola presztízse nagymértékben csökkent. Az alacsony
iskolai végzettségűek magyarországi foglalkoztatási
rátája 2015-ben az uniós átlagot jóval meghaladó
mértékben elmaradt nem csak a felsőfokú végzettségűek, de az átlag foglalkoztatottságúaktól is. A szakmaválasztás 10., illetve 12. évfolyamra tolódása a
rosszabb intellektuális, de jobb manuális készségekkel
rendelkezőket sokáig megfosztotta a sikerélménytől,
a gyengébb szakiskolai közismereti képzés pedig lehetetlenné tette a középiskolai átvételt. Az új szakmai
jegyzékben (OKJ) keveredett az iskolai és tanfolyami
képzési rendszer, az állami és a magán oktatás, és a fiIskolák és nappali oktatásban tanuló iskolások a
magyar szakoktatásban

zikaiak mellett tartalmazott szellemi szakmákat is. A
rendszer a diákok, a szülők és a munkaadók számára
még 20 év után sem vált átláthatóvá.
A bírálók a gyakorlati képzés menynyiségét, a szakképzési szerkezet kialakítását is gyakran emlegették.
A 2015/2016-os tanévben Magyarországon 311 ezren jártak szakmai
képzésre, 69%-uk szakközép-, 31%uk szakiskolában tanult. Közülük
270 ezren végezték tanulmányaikat
nappali oktatásban. Egy osztályteremben a szakközépiskolákban átlagosan 24, a szakiskolákban 17 gyerek tanult. Egy pedagógusra mindkét iskolatípusban 10 tanuló jutott.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
El fizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest El fizetésben
megrendelhet az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesít knél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

El fizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
El ször kötöttek meg neont
a természetb l

gy porózus kristályrendszer segítEmegkötni
ségével először sikerült neont
a természetből.

A brit Cambridge Crystallographic
Data Centre (CCDC) és az amerikai Argonne National Laboratory
összefogásával valósult meg az a
bonyolult feladat, hogy a természetből kössenek meg neont. Miközben a neont a mindennapi ember leginkább az 1920-as évektől
az 1960-as évekig fénykorát élő
vibráló feliratokból ismeri, a kutatók körében arról hírhedt, hogy
az egyik legkevésbé reakcióképes
elem, melyet eddig nem sikerült organikus környezetben megkötni és
tanulmányozni. Az inspiráció pedig
nagy volt, hiszen a neon a félvezetők gyártásának egyik kulcsfontosságú anyaga. Bár az atmoszférában
az ötödik leggyakoribb elem, a tiszta gáz ára jelentősen emelkedett az
elmúlt években, így még nagyobb
az igény arra, hogy a természetből
izolálják ezt a nemesgázt. A kutatók
most egy porózus kristályrendszer
segítségével organikus környezetben
kötötték meg a neont. A felfedezés
Rontja-e a memóriát
az internet?

inkább az internetre hagyatEsokgyre
kozunk, az online elérhető forrászinte kiapadhatatlanok – mindez befolyásolja azokat az agyi folyamatokat, melyek során problémát
oldunk meg, emlékezünk és tanulunk. Egy kutatócsoport, amely a
University of California és a University of Illinois munkatársaiból áll, a
Memory című folyóiratban publikálta kutatási eredményét, mely szerint
minden egyes internethasználat után
nő a „kognitív offload”, azaz fokozottabban hagyatkozunk olyan memória-segédletekre, mint például az
internet. Talán azt gondoljuk, a memória olyasvalami, ami már eleve
megtalálható a fejünkben, ez azonban nem így van. A memória külső
segítséggel alakul ki és működik.
Benjamin Storm, Sean Stone és Aaron
1178
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hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben
gazdaságosabb és környezetbarátabb
technológiával állíthassák elő.
2015-ben a CCDC kutatói előadást
tartottak az American Crystallographic
Association (ACA) éves ülésén azokról
az elemekről, amelyeket eddig organikus vagy fémorganikus környezetben
vizsgáltak. Ezek az eredmények kihívást
jelentettek a kristálytannal foglalkozó
tudományos közösségnek, hogy megtalálják a következő, és valószínűleg az
utolsó olyan elemet, mellyel gyarapíthatják az adatbázist. Andrey Yakovenko, az
Argonne Laboratory specialistája különösen magáénak érezte a feladatot.
A kristályrendszerben megkötött neon
kísérleti megfigyelése is rendkívül nehéz,
mivel az elem reakciókészsége alacsony,
és viszonylag kevés elektronnal rendelkezik, minek következtében a röntgensugarak használata sem igazán eredményes. Végül sikerült tisztázni két külön-

böző, neongázt megkötő fémorganikus
rendszer strukturáját magasnyomású
gázt használó kísérletekben, melyet
az amerikai laboratórium X-Ray Science Division részlegében folytattak
le, alacsony hőmérsékleten, röntgenpordiffrakciós technológiával. (A
röntgensugárzás elhajlásával (diffrakciójával) kapott intenzitásmaximumok térbeli helyzetéből és relatív
erősségéből meghatározható az anyagok kristályszerkezete.)
„A tudománytörténetben izgalmas pillanat volt ez, hiszen a Cambridge Structural
Database-hoz hozzáadtuk a legújabb, és –
valószínűleg – az utolsó elemet. Azért valószínű, hogy az utolsó, mert a többi elem,
amely még tanulmányozásra vár, egyelőre
óriási kihívást jelent mind tudományos,
mind biztonsági szempontból. Ennél fontosabb azonban, hogy a kísérleteinkben felfedezett struktúrákban először értük tetten a
neon és egy átmenetifém reakcióját. Ez arra

Benjamin kísérleteket végeztek,
hogy meghatározzák, milyen valószínűséggel nyúlunk számítógéphez
vagy okostelefonhoz, ha kérdésekre
kell válaszolnunk. A résztvevőket
két csoportra osztották, és néhány,
köznapi tényre vonatkozó kérdést
tettek föl nekik. Az egyik csoport
csupán a memóriáját használta, a
másik csoport a Google-t. Ezt követően a résztvevők választhattak,
hogy a következő, még könnyebb,
kérdéscsoportot melyik módszerrel
válaszolják meg.
Az eredmények feltárták, hogy
azok a résztvevők, akik korábban az
internetet használták információ keresésére, valószínűbben tértek vissza
a Google-höz a válaszadásnál, mint
azok, akik előzőleg memóriájukat
használták. Az előzőleg internetet
használó részvevők kevesebb ideig
próbálkoztak memóriájuk használatával, mielőtt az internethez fordul-

tak volna. Nem csak valószínűbben
vették igénybe újra az internet segítségét, de hamarabb is kezdték el a
használatát. Azoknak a résztvevőknek, akik korábban az internet segítségével válaszoltak, 30 százaléka
még csak meg sem kísérelte, hogy
egy egyszerű kérdést emlékezetére
hagyatkozva válaszoljon meg.
Benjamin Storm, a tanulmány vezető szerzője hozzáfűzte: „A memória változik. Kutatásunk rávilágít, hogy
azzal, hogy az internetet használjuk
memóriánk támogatására és bővítésére, egyre inkább függővé válunk tőle.
Míg régebben megpróbáltunk valamire
magunktól visszaemlékezni, most nem
vesződünk ezzel. Ahogy egyre több információ válik elérhetővé okostelefon és
más eszköz segítségével, úgy egyre inkább függővé válunk ezektől az eszközöktől a mindennapi élet szintjén.”
A kutatás azt sugallja, hogy ha egy
bizonyos módszert használunk a
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enged következtetni, hogy a jövőben képesek leszünk szelektív neonmegkötő rendszereket tervezni” – mondta Peter Wood, a
Chemical Communications folyóiratban
publikált tanulmány vezető szerzője.
A neont a NiMOF-74 néven ismert
rendszerben kötötték meg, mely nikkel
fém központokból és organikus összekötő részekből álló porózus keret. Az itt
megkötött neon tiszta nikkel–neon reakciót mutatott. Andrey Yakovenko elmondta: „Eredményeink arra utalnak, hogy
óriási lehetőségek rejlenek még ebben a tudományos kutatásban. Korábban már végeztünk kísérleteket a saját lézerünkkel, melynek során sokkal nehezebb, így könnyebben
követhető nemesgázokat használtunk, mint
például xenon és kripton. Amikor azonban
kutatótársaimmal találkoztunk, elhatároztuk, hogy a nagyon könnyű és inert (kémiailag közömbös, azaz nehezen reakcióba lépő)
gázt, a neont választjuk kísérletünkhöz. A
neonatom pozícióját csak úgy tudtuk kétséget
kizáróan azonosítani, hogy összehangoltuk
az organikus környezetben végzett röntgenpordiffrakciós mérés módszerét az alacsony
hőmérséklettel és a magas nyomással.”
Chris Cahill, a George Washington
University professzora, az ACA volt
elnöke így méltatta a teljesítményt:
„Elegáns in situ krisztallográfiai kutatás,
és különösen jó érzés látni, hogy szervezetünk egy találkozója vezetett az eredményes együttműködésre.”
(AlphaGalileo)

tények megkereséséhez, akkor valószínű, hogy a jövőben is ezt a viselkedést fogjuk ismételni. Az idő
fogja eldönteni, lesz-e mélyreható
következménye ennek a folyamatnak az emberi memóriát illetően,
mint ahogy ez a hatás megtörtént
más információ-forrásoktól való
függőségünk esetében is. Kétségtelen, hogy az internet átfogóbb,
nagyobb mértékben okoz függőséget, és gyorsabb, mint a tökéletlen
emberi memória – derült ki azokból
a pontosabb válaszokból, melyeket
az internetet használó résztvevők
adtak a kísérlet alatt. Ha információk gazdag tárháza áll az ember
rendelkezésére, amely csak egy
Google-keresésnyi távolságra van az
okostelefonon, az egyszerű tényekre
és számokra való emlékezés kevésbé lesz szükséges a mindennapi élet
működtetéséhez.
(Science Daily)

A kialvatlanság hatása
az agyra

gy új kutatásban azt találták, hogy
Eképpen
az agy különböző részei különbözőválaszolnak az alváshiányra, és

különbözőképpen regenerálódnak, a
cirkadián ritmus függvényében.
Vajon mi történik az agyban, amikor nem alszik az ember két egész
napon át? Megtudhatjuk a Science folyóiratban megjelent új tanulmányból,
melyben a University of Liege,
és a University of Surrey kutatói
számolnak be eredményeikről.
A kutatócsoport 33 résztvevő
agyát figyelte meg 2 napos alvásmegvonási periódus alatt, és
az azt követő helyreállító alvás
alkalmával. Számos agyterületen, különösen a szubkortikális
területeken, az agy aktivitása 24
órás mintát (cirkadián ritmus)
mutatott. Meglepő módon
azonban az időzítés eltérő volt
az agyterületek függvényében.
Az agy elülső területei csökkent aktivitást mutattak az ébren töltött idő
előrehaladtával, majd az aktivitás viszszatért az alvásmegvonás előtti szintre a helyreállító alvás után. Néhány
agyterület olyan mintázatot mutatott,
amely a ritmikus minta és az ébrenléti
idő előrehaladtával csökkenő aktivitás
tendenciájának kombinációja volt.
Ennél is meglepőbb azonban, hogy
a kutatók rájöttek, hogy az alvásmegvonás hatásai az agyi aktivitásra
erősebben érvényesülnek, amikor a
résztvevők egyszerű, reakcióidővel
kapcsolatos feladatot oldottak meg, és
kevésbé erősen, amikor bonyolultabb,
memóriára támaszkodó feladatot.
Minden résztvevőről 13 agyi felvétel készült: 12 az alvásmegvonás periódusában,
egy pedig a helyreállító alvás alatt. Az adatokat összevetették a melatonin ritmussal,
amely az emberi agy cirkadián ritmusának hormonális jelzője, tulajdonképpen az agyi idő jelzője. Az agyi válaszok
változatossága, és az, hogy a cirkadián
ritmus elsődleges komponens volt, fényt
derített arra, hogy az agy milyen komplex módon válaszol az alvásmegvonásra.
Az is kiderült, hogy nagy jelentősége van
annak, hogy a nap mely szakában vizsgáljuk az agyat, hiszen a napszaknak elsődleges hatása van a képre, amit kapunk.
A viselkedéstani vizsgálatok azt sejtetik, hogy az agyi funkciókat befolyásolja az ébrenlét hosszúsága és a
cirkadián ritmus. Alvásmegvonás periÉLET

ódusában a teljesítmény nem lineárisan
hanyatlik az ébrenléti idő függvényében. Állandó marad napközben, gyorsan romlik a biológiai éjszaka alatt,
majd kismértékben javul a következő
napon.
A kutatás eredménye azt mutatja,
hogy ez a kétféle folyamat és időzítés
megfigyelhető az agyi válaszok szintjén is, ha az fMRI-vel (mágneses rezonancia képalkotással) nyert adatokat
értékelik, melyek az agyi aktivitásról

tudósítanak. Az fMRI adatai azt is
megmutatják, hogy az agyterületek
függvényében változó, hogy milyen
arányban gyakorol hatást az alvásmegvonás és a napszaki ritmus.
Derk-Jan Dijk professzor, a University of Surrey munkatársa elmondta:
„Örömünkre szolgált, hogy az fMRIfelvételeken látható agyi válaszok szintjén
közvetlenül látható, hogy mind a cirkadián
ritmusnak, mind az alvásmegvonásnak
mélyreható hatása van az agyi aktivitásra. Felfedezésünk végső soron abban segít,
hogy jobban megértsük, az agy hogyan
tartja fent a teljesítményét a nap folyamán,
a pszichiátriai és degeneratív idegrendszeri
betegségek tünetei miért mutatnak hullámzást a nap folyamán, és egy álmatlan
éjszaka után, korán reggel miért kell küzdenünk azért, hogy összpontosítsunk, és
miért megy ez jobban ugyanaznap este.”
Vincenzo Muto, a University of
Liege munkatársa elmondta: „Felfedezésünk megvilágítja, hogy komplex
interakció áll fenn a biológiai óránk és
az ébren töltött idő között az agy különböző részein, és ez rendkívül izgalmas!”
Pierre Maquet, aki szintén az University of Liege munkatársa hozzáfűzte: „Eredményeink azt az izgalmas
hipotézist sugallják, hogy az agyi funkciókat folyamatosan két faktor irányítja.
Mindkettő globálisan fejeződik ki, de lokális irányítás alatt áll: az alváshiány és a
cirkadián ritmus.”
(University of Surrey)
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ÉT-ETOLÓGIA
Kutyaharapást sz rivel?

elyemkóró. Egyike
S
azon növényeknek
amelyet 30 éve még

nem ismertünk. Ipari
céllal telepítették be
Amerikából. A kísérlet sikertelen volt, a
növény viszont – helyi
ellenség híján – mára
hatalmas területeket
borít, kiszorítva a
hazai fajokat. Vágják, vegyszeresen irtják a természetvédők, de hiába.
Magyar kutatók etológiai módszerekkel
újfajta megoldást dolgoztak ki a selyemkóIpoly-takarítás

Magosfa Környezeti Nevelési és
A
Ökoturisztikai Alapítvány munkatársai és önkéntesei kilencedik alka-

lommal tartottak szemétszedési akciót
az Ipoly folyón, melynek eredménye:
110 zsák és több, nagyobb méretű szemét összegyűjtése a folyó Ipolyhídvég
és Ipolyság közötti szakaszán.
Jellemzően műanyag palackokat, nejlonokat, horgászati kellékeket szedtek össze, de “horogra akadt” olajos hordó, hűtőszekrény és fürdőkád is.
Az első akciót 2005 nyarán
szervezte meg az alapítvány a
„Tiszta, egészséges Ipoly mentéért!”
elnevezésű, szennyezőforrásfelmérési és -felszámolási program keretében. Azt követően
szinte évről-évre megrendezték
a folyó tisztítását az alsó, Tésa
alatti szakaszán, általában 20–25
önkéntes bevonásával. Tavaly
helyszínt váltottak, és az Ipoly
Nógrád megyei részén, Ipolyvece és
Hont között dolgoztak az önkéntesek.
A folyónak ez a szabályozatlan, kanyargós (meanderező) szakasza olyan vizes
élőhelyeket teremt, amelyek természetvédelmi oltalom alatt állnak. Ugyanakkor a felsőbb szakaszok szabályozása,
így duzzasztógátak megépítése mi1180
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ró terjedésének megfékezésére. Arra
a korábbi eredményre építettek, hogy
az üregi nyulak anyjuktól tanulják
meg mik az ehető növények. Mivel
észrevették, hogy a nyulak spontán
fogyasztják a selyemkórót, laboratóriumban tartott anyanyulakat etettek a
növénnyel. Az anya
szoptatás után belebogyózik a fészekbe,
és utódai bevésik a
bogyók szagát. Később olyan szagú növényeket esznek, ami
megegyezik az anyai
bogyóéval. Az elválasztáskor, 2 hónaposan, majd 6 hónaposan végzett tesztekben a selyemkóróval
etetett anyák utódai
falták a selyemkórót!
Az igazi eredmény
az volt, hogy a terepen lecsupaszították
a növényeket. A kuatt Ipolyvece és Hont között a folyó
medre mélyül. Az alacsonyabb vízszint miatt a part menti fák bedőlnek
az Ipolyba, teljesen elzárva a medret,
megfogva és felhalmozva a szemetet.
Számos torlasz felett több köbméternyi
szemétsziget halmozódott fel.
Az Ipoly mentén egyes településeket a
folyóparti kutakból látnak el ivóvízzel,

és több helyen öntözési célra is hasznosítják a vizét. A folyó egyre népszerűbb
a turisták körében is, elsősorban az alsó
szakaszon, és várhatóan az Ipoly turisztikai jelentősége folyamatosan nő a következő években. Mindezeken túl az Ipoly
hal- és madárfaunája, valamint a folyó
menti vizes területek növényvilága ki-
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tatók szerint ez a biokontrol eljárás lehetőséget ad arra, hogy – legalábbis az
üregiek számára megfelelő élőhelyeken
– a selyemkóró-állományt a „képzett”
nyulak kitelepítésével visszaszorítsák.
BILKÓ ÁGNES
emelkedő természeti értéket is képvisel,
amelyet jól mutat, hogy több szakaszán
a part menti területek a Duna–Ipoly
Nemzeti Park részét képezik, illetve
Natura 2000-es besorolásúak.
Nincsenek pontos információk
arról, hogy szilárd hulladékkal, elsősorban műanyagokkal mennyire
szennyezett az Ipoly folyó. Az önkéntesek szeretnék elkerülni azt a helyzetet, amely
a Duna egyes szakaszain
kialakult: több a műanyag
hulladék mint a halivadék.
E mostani folyótisztítás alkalmából három nap során
kilenc hajóból álló csapattest haladt végig a folyó
Ipolyhídvég és Ipolyság közötti szakaszán. A mederből,
illetve a part gyalogosan
megközelíthetetlen részeiről
gyűjtötték össze a 12 köbméternyi szemetet, amelyet
aztán lerakókba szállítottak
el. A kenus továbbhaladás
érdekében az elzáródásokat nyolc
helyen „bontották meg”, ami a folyó
tisztulása mellett a vízi turizmusnak
is nagyban kedvezett. Nagyon alacsony vízállást leszámítva most már
kenuval jól járható a folyó ezen a szakaszon is.

(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
Straub F. Brunó Kossuth-díjas biokémikus, az MTA tagja (1914–
1996) megállapítása: A korszer információ... A folytatás e heti
keresztrejtvényünk megfejtése (vízszint. 1. és függ. 23.).
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 34. számunkban elkezd d 14 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet ib l – helyes sorrendbe rakva
– egy 125 éve született jeles építész, m egyetemi tanár, az
MTA tagjának neve áll össze. A név megfejt i között az Élet és
Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 5. Lendület. 9. Száraz (ital). 10. Fogoly öltözéke.
12. A tetejére hajító. 14. Pinceszag. 15. Szájban tartva pengetik
e kis hangszert. 16. Tet fed anyag. 17. ... Pelin; bolgár író (1877–
1949). 18. Maastricht névadó folyója. 20. Ásványi f szer. 21. Elemi
részecske. 23. Kezd dik a móka! 24. Iram, lendület. 25. Hobo által
énekelt József Attila-vers. 27. F szín . 29. Kossuth-díjas író, egyik
munkája a Por cím szótárregény (Ferenc). 31. Traktor vontatta
talajm vel eszköz. 32. Tapasz. 33. Kurta, röpke. 35. A -tat párja.
37. Három, latinul.
FÜGG LEGES: 1. Földkéreg! 2. Duzzogva neheztel . 3. Júliusi.
4. Hegycsúcs. 5. Az irídium vegyjele. 6. Budai fürd . 7. Amely helyen. 8.
Vöröses szín értékes bútorfa. 11. A végén eldobó! 13. ... kacsa; Disneyfigura. 15. Ebéd végi édesség. 16. Közép-amerikai állam. 19. Akol egynem
bet i. 22. Nászút eleje! 24. Ab ovo, már jó el re. 26. Gaz, hitvány. 28.
Tanult tinó! 30. A bikavér egyik hazája. 32. A végén lehord! 34. Szintúgy.
36. Varróeszköz.
A 34. heti rejtvényünk megfejtése: Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban
taníthassunk. (Eötvös Loránd)

A 33-as számunkban véget ér 12 hetes rejtvénysorozatunk bekeretezett
bet i BÁRÁNY JÓZSEF nevét adják ki. A megfejtést beküld k közül az Élet
és Tudomány negyedéves el fizetését nyerte: Bartus Sándorné (Miskolc),
Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs), Bogár Szabó Ádám (Békéscsaba),
Csernoburczky Gyuláné (Mez csát), Fitori Julianna (Budapest), Gáncse
Mihály (Kétegyháza), Juhász Gábor (Pápa), Ódor Lászlóné (Rácalmás),
Schmidtmayerné Nusser Mária (Tatbánya) és Zsemjánszky Zoltán (Debrecen). Az el fizetések 2016. október 1-t l érvényesek. Akinek nem jó ez az
id pont, kérjük, miel bb jelezze.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Kedves Olvasóink!
2006 és 2015 között
megjelent lapszámaink
kedvezményesen,
200 forintos áron
vásárolhatók meg
a szerkeszt ségben.

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2016. október 8.

Jó szórakozást kívánunk
lapunk olvasásához!

Pótjelentkezési határid : 2016. szeptember 26.

A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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Moldvai gy jtések
Kallós Zoltán gyűjtő útjainak textilcsodái címmel
nyílik kiállítás a dunaújvárosi
Intercisa Múzeumban szeptember 15-től. A kiállítás Kallós Zoltán erdélyi és moldvai
gyűjtéseinek eredményeként létrejött óriási tárgyi anyagából a textilkincsek bemutatásra vállalkozik.
Kallós Zoltán évtizedeken keresztül járta a Mezőség,
Kalotaszeg, a Gyimes-völgye, Moldva településeit, ahol
nem csak folklórgyűjtést végzett, hanem jelentős tárgygyűjtésbe is kezdett. Munkáiból hanglemezes válogatások jelentek meg, archív felvételeiből több hangzóanyag-sorozatot szerkesztett és adott ki. Az erdélyi és
magyarországi táncházmozgalom egyik életre hívója,
népzenei és néptánctáborok szervezője. Nevelői hatása
rendkívüli jelentőségű, mivel hosszú évek során fiatalok
tömegeivel ismertette és szerettette meg a magyar népművészetet. 1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt, amely azóta is számos hagyományőrző tevékenység szervezője és támogatója, emellett a moldvai csángók ügyének egyik támogatója. A tárlat október 1-ig
látható.

Átértelmezett képek
A szeptember 4–11. között
megrendezett Zsidó Kulturális Fesztivál része Mandur
László Mystic dreams –
Holocaust című fotókiállítása a Bálint Házban.
„Képekben élünk. Látott, láttatott, valós és képzelt világok. Vágyak, remények, félelmek,
rémképek. Múlt, jelen, jövő. Ezekről álmodunk. Nyomasztó
múltból egy szebb jövőt. Ez a kiállítás az álom kezdete” – vallja a tárlatról a művész, aki tizennégy éves kora óta nagy
tudatossággal fotózza az őt körülvevő világot. A tárlat 26,
holokauszt témában készült fotográfiáját mutatja be. A
művész legújabb alkotásai külön erre az alkalomra, a múzeum felkérésére készültek. A formailag és tartalmilag átértelmezett archív képek a deportálást, valamint a deportálás előtti és utáni helyzetet dokumentálják.
Az építőmérnöknek tanult Mandur a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja, mostanáig harminchat önálló és két közös kiállításon láthatták képeit a fotóművészet iránt érdeklődők. A szeptember 18-ig látható tárlat kurátora Kincses Károly fotómuzeológus.

A maszkok mögött
A Tapolcai- és a Káli-medence határán, a tanúhegyek ölelésében fekvő Káptalantótiban él és alkot Csom
Árpád fafaragó, akinek ön1182
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Bánsághy Nóra rovata
álló, Tóti Totemek című tárlata szeptember 7-én nyílik a Tárt Kapu Galériában.
Létező és képzeletbeli pásztorősök nyomdokain, mezőgazdasági munkásként, saját kedvére és örömére kezdte
farigcsálni a fát.
Az első tárgyakat apja nyomdokain járva kisg ye r meké nek
készítette: cifra
palotát, kishajót,
játékos maszkokat, rajzfilmfigurákat, a média által elárasztott típus-idolokat. Később
saját elképzelései alapján gazdagon díszített, egzotikus
maszkokat kezdett el faragni. Az utóbbi években kifejezetten keresi a fában, gyökerekben, ágakban a belső
tartalmak kifejezését szolgáló formát, amelyből építkezhet.
Műveinek forrása az alapvető emberi tapasztalat és a
spontán invenció. Az alkotások legbensőbb impulzusaiból és késztetéseiből formálódnak, bármiféle szabály
vagy külső – akár kulturális – nyomás nélkül. A tárlat
november 15-ig tekinthető meg.

Film/vászon
Hieronymus Bosch halálának 500. évfordulója kapcsán világszerte mozivásznon mutatják be a festő
leghíresebb művét feldolgozó spanyol ismeretterjesztő filmet. A Bosch: A gyönyörök kertje szeptember 1-től látható a hazai filmszínházakban.
A különös és bizarr alakokkal teli, álomszerű festményeiről ismert németalföldi festő, Hieronymus Bosch a
művészettörténet talán legtöbbet vitatott és legtöbbféleképpen értelmezett alakja. Alkotásain a szimbolikus alakok és tárgyak egy olyan összetett, eredeti és fantáziadús
ikonográfia részeit képezik, amelynek értelmezését a
mai napig homály fedi. Életéről nagyon keveset tudni,
az egyetlen pontos dátum, amit ismerünk, a halálához
kapcsolódik: 1516. augusztus 9-én temették el.
A kerek évforduló kapcsán nyílt meg a madridi Prado
Múzeumban életmű-kiállítása, amely az eddigi legteljesebb. A kiállítás egyik fő látványossága Bosch A gyönyörök
kertje című képe. Ez a hatalmas, közel 4 méter széles háromosztatú táblakép áll a Pannonia Enterteinment által két
éve elindított ismeretterjesztő mozifilm-sorozat, A művészet templomai következő epizódjának középpontjában.
A Prado Múzeummal együttműködésben készült látványos dokumentumfilm a sorozat „virtuális tárlatvezetés” keretében tárja a nézők elé műalkotást. A 90 perces ismeretterjesztő filmet szeptember 1-jétől, magyar
felirattal láthatják a nézők. A vetítési helyszínek teljes
listája a sorozat Facebook-oldalán, a www.facebook.com/
AMuveszetTemplomai címen olvasható.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

A pislogó mécsest nem oltja el

Divéky Ferenc szegény sorsú, félárva, de nehéz élete ellenére is kitűnően tanuló diákként egy olyan vármegyét kutatott, ahol ugyan megfordultak nagy tudósok is, de annak
szépségét és értékét azok nem tárták
fel. Az általa írt, majd osztálytársai
által kézzel átmásolt növényhatározó
egy évtizedes kutatási tapasztalattal
bíró szakember számára is kimagasló
eredmény lett volna, nemhogy egy
19 éves srácnak!
Valami új Dunaújvárosban

Ez a múzeum múzeuma. Minden
gimnazistát elvinnék ide, aki az önkényuralomról és a személyi kultuszról tanul történelemből, aki az
agitációról, propagandáról tanul valamilyen kommunikációs tantárgy
keretében, aki az ötvenes évek történelmét tanulja.
Új Tyrannosaurus-lelet

A Burke Museum of Natural
History and Culture és a University
of Washington régész munkatársai
Tyrannosaurus rex-maradványokat
találtak, melyhez egy viszonylag ép
koponya is tartozik. A lelet az állatnak körülbelül 20 százalékát teszi ki,
a koponyán kívül csigolyákat, bordákat, csípőcsontot és alsó állkapocscsontot tartalmaz.
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A hátlapon

Egy folyton fejlődött kastély
Székesfehérvár közelében, Iszkaszentgyörgyön található az az épületegyüttes, amelyet – némi túlzással
– másfél évszázad kastély-evolúciója
alakított a ma látható formájára.
A központja az a szárny, amelyet a
XVIII. század első harmadában
emeltetett Amadé Antal, kora nagy
műveltségű, kitűnő tollú költője. A
kastély következő tulajdonosa szintén egy költő: a fia, Amadé László
lett. Őt az akkori legjelentősebb
„kortárs” lírikusként tisztelték. Műveiből merített Arany János, sőt, A
szép fényes katonának arany, gyöngy
élete című toborzójának a variációját
Kodály Zoltán felhasználta Háry János című (kilencven évvel ezelőtt
bemutatott) dalművében.
Amadé Lászlóról a vagyona unokaöccsére, Amadé Tádéra szállt, aki
bővítette az épületet. Akkor épült a
keleti mellékszárny és a kapu. A következő jelentős átalakító Bajzáth
György veszprémi püspök volt, aki
megvásárolta az Amadé családtól
annak Szentgyörgy környéki birtokait. Ekkor, 1800 táján épült a főszárny udvari előcsarnoka, a szép barokk főlépcsőház. A Bajzáth család
későbbi, oldalági leszármazottai bővítették aztán a kastélyt kétoldali
szimmetrikus épületszárnyakkal.
Végül a kastély következő urai, a
Pappenheimek a régi kastélyépület
mellé emelték kőfejekkel díszített,
emeletes neobarokk szárnyukat,
amely már önmagában is reprezentatív épület, fedett folyosóval, ívelt,
elegáns lépcsővel.
Sajnos, az épületegyüttes mai állapota közel sem egységes: szépen felújított szárnyak és állagmegőrzésre
váró épületrészek egyaránt találhatók a tájat már messziről uraló látványos építészeti emléken.
Kép és szöveg: GÓZON ÁKOS
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Iszkaszentgyörgyi kastély

