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ba, hiszen a termelő berendezések jobban 
kihasználhatók. Annak feltérképezése pedig 
izgalmas feladat, hogy hány termékváltás 
esetén tehetők gazdaságossá a termelő beren-
dezések. Az utóbbi idők kutatási tevékenysé-
ge során megalkotott vállalat-gazdaságtani 
modelleket jóval gazdagabbnak érzem, hiszen 
azokban olyan döntési változók vannak, mint 
a termelési volumen, az ár, a minőség dina-
mikájának meghatározása. 

3. Egy megjelenés alatt álló tanulmányomban 
arra a kérdésre keresem a választ, hogy a fej-
lesztési tevékenységek dinamikája valóban 
csökkenő-e idő szerint. Intuitíve ugyanis 
adó dik a válasz, hogy ha van egy véges idő-
horizontom, annak elején végzett fejlesztése-
ket, beruházásokat intenzívebben kell végez-
ni, hiszen a fejlesztések előnyeit hosszabb 
időszakon át lehet hasznosítani. Másként 
megfogalmazva, a fejlesztési tevékenységek 
dinamikájának idő szerint csökkenőnek kell 
lennie. Ennek kijelentésére a csábítás erős, 
hiszen észrevehető, hogy a hetven feletti kor-
osztály bizonyosan kevesebb önfejlesztési 
tevékenységet folytat, mint a harminc–negy-
ven közöttiek. Bizonyítható ez a hipotézis 
objektív módon? Sokan úgy gondolták, hogy 
igen. Viszont megkérdőjelezem az okfejtést, 
és megmutatom, hogy részben ezért az alkal-
mazott matematikai apparátus a felelős. A 
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is, és számos intuitív javaslat azzal kapcsolatos, 
hogy a minőséget mindig és töretlenül fej-
leszteni kell, csak ezt követi a megbízhatóság, 

és végül jön csak a termelési költség, melyet 
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hogy azon vállalatok valóban sikeresebbek-e, 
melyek követik az előbb említett sorrendet. 
Nem ismerek rá objektív választ. Ez a válla-
lati gazdaságtannak egy olyan vonzó ága, 
mely vélhetően sok kutatót csábít majd ere-
jének kipróbálására. 

4. Az akadémiai tagság mindenképpen vala-
miféle siker kifejeződése, vagyis szerényen 
kijelenthető, valamit valószínűleg tettem a 
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az, hogy ha más területet választok, ott leg-
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fejlődését. Az eredmények eléréséért sokat 
kellett tennem, ugyanakkor a Sors mindig 
segített, és ha más területet választok, mellet-
tem állt volna-e? Nem lennék ugyanaz a ku-
tató a Harvardon vagy MIT-n történő tanu-
lási lehetőség nélkül, és ha más karriert vá-
lasztok, ezek nem biztos, hogy asszisztáltak 
volna sorsom alakulásához. Mindenesetre, ha 
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lenne, egyszerűen képességeimből kiindulva. 
Mindig nagyon nehezemre esett például szó 
szerinti összefüggéseket megtanulni, viszont 
a logikai összefüggések, formalizálható, szá-
mokhoz köthető eseménysorok mindig ked-
vemre voltak. Különösebb erőfeszítés nélkül 
jutottam be számvitelből és statisztikából az 
országos döntőkbe, viszont a verstanulás, a 
gazdasági jog elsajátítása elképesztő erőfeszí-
téseket igényelt tőlem. 
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A SZAVAK EREJE 

Kéri Szabolcs pszichiáter és munkatársai (Sze-
gedi Tudományegyetem, Országos Pszichiát-
riai és Addiktológiai Intézet) kísérletekkel 
bizonyították, hogy poszttraumás stressz 
szindrómában szenvedő pácienseknél a kog-
nitív viselkedésterápia nemcsak a tüneteket 
csökkenti, hanem a betegség biológiai hátte-
rét is megváltoztatja. 

Vizsgálataikban harminckilenc diagnosz-
tizált beteg és harmincegy olyan kontrollsze-
mély vett részt, akik ugyan traumát szenved-
tek el, de poszttraumás stressz szindróma nem 
alakult ki náluk. A harminckilenc beteg négy 
hónapon át kognitív viselkedésterápiában 
ré szesült. Ennek megkezdése előtt, majd be-
fejezése után a páciensek agyát mágneses 
kép alkotó eljárással vizsgálták meg, illetve 
vé rükben egy olyan gén (FKBP5) működésé-
nek jeleit vizsgálták, mely gén szerepet játszik 
a betegségre való hajlamban, illetve a stressz-
hormonok szabályozásában. 

A terápia megkezdése előtt a diagnoszti-
zált betegnél kisebb volt az agy memóriáért, 
tanulásért, az érzelmi élet szabályozásáért fe-
lelős egyik területe, az ún. hippokampusz mé -
rete, mint a kontrollcsoport tagjainál. Ugyan-
akkor az említett gén is gyengébb működést 
mutatott. 

Tizenkét héttel később a hippokampusz 
nagyobb lett, és a gén is erősebb kifejeződést 
mutatott. Mindez a tünetek csökkenésével, 
a klinikai kép javulásával párosult, ami azt 

mutatja, hogy traumák áldozatainál az agy 
strukturális változásai, például a hippokam-
pusz méretének csökkenése reverzibilis. A 
szavakkal végzett gyógyítás tehát a normális 
irányba változtatja meg az agy szerkezetét, 
ami a gén erősebb működésével, a stresszhor-
monszint korrektebb szabályozásával mutat 
összefüggést.  

A kutatók hangsúlyozzák: eredményeik 
felhívják a figyelmet arra, hogy a traumán 
átesett páciensek kezelését érdemes minél 
korábban elkezdeni.   

Levy-Gigi, Einat – Szabó Csilla – Kelemen 
Oguz – Kéri Szabolcs: Association among 
Clinical Response, Hippocampal Volume, 
and FKBP5 Gene Expression in Individu-
als with Posttraumatic Stress Disorder Re-
ceiving Cognitive Behavioral Therapy. Bio-
logical Psychiatry. 1 Dec. 2013. 74, 11, DOI: 
10.1016/j.biopsych.2013.05.017  • http://
www.biologicalpsychiatryjournal.com/ar-
ticle/S0006-3223(13)00471-X/fulltext 

TISZTA KÉZZEL KEVÉSBÉ 
LEHET SZAVAKAT TANULNI 

Nem haszontalan, ha a kisgyerek összekeni 
étellel magát és környezetét, ilyenkor ugyan-
is hatékonyan tanulja a képlékeny, nem szi-
lárd, folyékony, pépes anyagok nevét. Azok-
nak a gyerekeknek megy jobban a tanulás, 
akik aktívabban maszatolnak – ezt állapítot-
ták meg amerikai kutatók tizenhat hónapos 
kísérleti alanyaikat tanulmányozva.  
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Korábbi vizsgálatok már kiderítették, hogy 
a szilárd tárgyak nevét könnyebben sajátítják 
el a kicsik, hisz azok állandó méretük és 
alakjuk miatt könnyebben azonosíthatók. A 
bizonytalan alakú, nyúlós, pépes állagú anya-
gokkal ebben a korban főleg étkezéskor talál-
koznak, és a most megjelent tanulmány szer zői 
szerint ez az oka annak, hogy az evéshez ha-
sonló szituációkban könnyebben megy az 
ilyen szavak  elsajátítása.     

A kísérletekben a tanulnivaló főleg ételek-
ből állt (például puding vagy gyümölcslé). A 
gyerekeknek tizennégyféle anyagot mutattak, 
melyeknek kitalált neveket adtak, majd egy 
perc múlva ugyanezt az anyagot más alakban 
vagy méretben kellett felismerni, és a frissen 
tanult névvel azonosítani. Ebben a tesztben 
azok szerepeltek jobban, akik előzőleg „inten-
zíven tanulmányozták” az anyagokat – azaz 
megkóstolták, fogdosták, nyomkodták, szét-
kenték őket. Az etetőszékben, ahol a legtöbb 
baba ko rábbi tapasztalatai szerint lehet fülig 
főzelékesnek lenni, jobb eredmények szület-
tek, mint az asztal mellett ülve. 

Perry, Lynn K. – Samuelson, Larissa K. – 
Burdinie, Johanna B.: Highchair Philo-
sophers: The Impact of Seating Context-
Dependent Exploration on Children’s 
Naming Biases. Developmental Science.  
Article first published online : 1 DEC 2013. 
DOI: 10.1111/desc.12147

A SZEX MEGHOSSZABBÍTJA 
AZ ÉLETET

A szexuális frusztrációval küzdő ecetmuslicák 
egészségkárosodást szenvednek és gyorsabban 
öregszenek, sőt korábban halnak – közlik a 
Science magazinban a University of Michigan 
kutatói. A szex tehát a hosszú élet egyik titka, 
legalábbis ami a drosophilákat illeti.  

Scott D. Pletcher és munkatársai hím 
muslicákon olyan genetikai módosításokat 
hajtottak végre, amelyek eredményeként női 
feromonokat termeltek. Ugyanakkor a fero-
monérzékelést, illetve a szexuális tevékenysé-
get  jutalmazó idegpályákat is manipulálták. 

Az állatok magukat nősténynek imitáló 
társaik miatt erős szexuális ingert jelentő kö-
zegben voltak, ugyanakkor párosodni nem 
tudtak. Ez számukra óriási frusztrációt oko-
zott, amely biológiai válaszokban is megnyil-
vánult. A zsírraktárak csökkentek, a muslicák 
kevésbé bírták az éhezést, élettartamuk rövi-
debb lett.  Ha azonban tudtak párosodni, az 
egészségre és öregedési folyamatokra gyako-
rolt negatív hatások – legalábbis részben – 
vissza fordultak.  

„Munkánk révén megszülettek az első 
közvetlen kísérleti bizonyítékok arra, hogy az 
agy elvárásai, és az ezekhez társuló jutalmak 
befolyásolják az öregedést és az élettant” – 
mondta Pletcher, a kutatások vezetője.    

Christi, M. Gendron – Kuo, Tsung-Han 
– Harvanek, Zachary M.  et al.: Drosophi-
la Life Span and Physiology Are Modulated 
by Sexual Perception and Reward. Scien-
ce. 1243339 Published online 29 November 
2013. DOI:10.1126/science.1243339

A JÖVŐ GYÓGYSZEREI: 
A NANORÉSZECSKÉK

A neves MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) kutatói azt állítják, hogy olyan 
nanorészecskés „molekulacsomagolási tech-
nológiát” dolgoztak ki, amelynek segítségével 
tabletta formájában akár az inzulint is be lehet 
majd venni.  Azaz például a cukorbetegeket 
meg lehet majd kímélni a tűszúrások okozta 
rendszeres kellemetlenségektől.  

Az eljárás alapja, hogy az inzulint maguk-
ba záró, biokompatibilis műanyagból álló 
nanorészecskék felszínükön olyan antigént 
hordoznak, amely specifikusan a bélfal egyik 
fehérjéjéhez kötődik. A kötődés eredménye-
ként a nanorészecskék viszonylag nagy mé-
retük ellenére is felszívódnak a bélből, és 
bejutnak a véráramba. A kutatók a technikát 
egereken tesztelték, és azt tapasztalták, hogy 
elég inzulin jutott be az egerek vérébe ahhoz, 
hogy vércukorszintjük megváltozzon. Omid 
Farokhzad és munkatársai most egyebek 
között azon dolgoznak, hogy az idő függvé-
nyében szabályozni tudják a nano részecskéből 
felszabaduló hatóanyag mennyiségét.

Ugyanakkor a technológia segítségével 
talán az agyba is lehet majd gyógyszereket 
juttatni. Régi problémája ugyanis az ideg-
rendszerre ható szerek fejlesztésének, hogy az 
úgynevezett vér-agy gát igen-igen kevés anya-
got enged be az agyba, ezért nagyon nehéz 
hatékony szereket találni az idegrendszeri 
betegségekre. A kutatók szerint eljárásuk a 
vér-agy gáton átjutó nanorészecskék fejlesz-
tése szempontjából is ígéretes lehet.  

Pridgen, Eric M. – Alexis, Frank  – Kuo, 
Timothy T.  et al.: Transepithelial Transport 
of Fc-Targeted Nanoparticles by the Neo-
natal Fc Receptor for Oral Delivery. Scien-
ce Translational Medicine. 27 November 
2013. 2013  5:213ra167.  DOI:10.1126/
scitranslmed.3007049

TÜKÖRKÉP-MOLEKULÁK 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

Német, izraeli és amerikai fizikusok és vegyé-
szek együttműködésének eredménye egy új 
módszer, amellyel gázfázisban úgynevezett 
királis molekulák térbeli szerkezetét lehet 
megállapítani. 

Az élővilágban óriási szerepük van az olyan 
molekuláknak, amelyek szerkezete két, egy-
mással tükörszimmetrikus változat létezését 
teszi lehetővé. A legtöbb biológiailag aktív 
anyag királis, és az élő szervezetekben lejátszó-
dó folyamatokban csak az egyik válto zat 
képes részt venni, míg a vele kémiailag tökéle-
tesen azonos, tükörszimmetrikus párja nem. 
Így van ez nagyon sok gyógyszer esetében is. 

A jobb- és balkézhez hasonló viszonyban 
lévő molekulák abszolút térbeli szerkezetét 
azonban nem könnyű meghatározni, gáz 
halmazállapotú anyagok esetén korábban 
nem is volt erre mérési módszer.

A most publikált eljárásban sugárzó izo-
tóppal jelzett epoxid molekulákat ionizáltak, 
majd részecskegyorsítóban vékony gyémánt-
fóliával nagy sebességgel ütköztették őket, és 
a szétrepülő molekulatörmelékeket három-
dimenziós detektorral észlelték. Az úgyneve-
zett „Coulomb-robbanás” után a részecskék 
egymástól távolodnak, de eredeti térbeli el-
rendeződésüket megőrzik, és a detektorhoz 
érve a molekula centiméteres méretűre nagyí-
tott térbeli szerkezetének háromdimenziós 
képét „vetítik ki”.

Herwig, Philipp – Zawatzky, Kerstin et al.: 
Imaging the Absolute Configuration of a 
Chiral Epoxide in the Gas Phase. Science. 
29 November 2013. 342, 6162, 1084–1086. 
DOI: 10.1126/science.1246549

ABLAKTÖRLŐ 
MINT MÉRŐESZKÖZ

Egy eredeti, egyelőre csak laboratóriumban 
tesztelt ötlet alapján kívánják német kutatók 
az esők intenzitásának pontos területi eloszlá-
sát mérni. Az elképzelés szerint az esőben 
ha ladó autók ablaktörlőjének sebessége ará-
nyos az adott helyen időegység alatt lehulló 
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királis molekulák térbeli szerkezetét lehet 
megállapítani. 

Az élővilágban óriási szerepük van az olyan 
molekuláknak, amelyek szerkezete két, egy-
mással tükörszimmetrikus változat létezését 
teszi lehetővé. A legtöbb biológiailag aktív 
anyag királis, és az élő szervezetekben lejátszó-
dó folyamatokban csak az egyik válto zat 
képes részt venni, míg a vele kémiailag tökéle-
tesen azonos, tükörszimmetrikus párja nem. 
Így van ez nagyon sok gyógyszer esetében is. 

A jobb- és balkézhez hasonló viszonyban 
lévő molekulák abszolút térbeli szerkezetét 
azonban nem könnyű meghatározni, gáz 
halmazállapotú anyagok esetén korábban 
nem is volt erre mérési módszer.

A most publikált eljárásban sugárzó izo-
tóppal jelzett epoxid molekulákat ionizáltak, 
majd részecskegyorsítóban vékony gyémánt-
fóliával nagy sebességgel ütköztették őket, és 
a szétrepülő molekulatörmelékeket három-
dimenziós detektorral észlelték. Az úgyneve-
zett „Coulomb-robbanás” után a részecskék 
egymástól távolodnak, de eredeti térbeli el-
rendeződésüket megőrzik, és a detektorhoz 
érve a molekula centiméteres méretűre nagyí-
tott térbeli szerkezetének háromdimenziós 
képét „vetítik ki”.

Herwig, Philipp – Zawatzky, Kerstin et al.: 
Imaging the Absolute Configuration of a 
Chiral Epoxide in the Gas Phase. Science. 
29 November 2013. 342, 6162, 1084–1086. 
DOI: 10.1126/science.1246549

ABLAKTÖRLŐ 
MINT MÉRŐESZKÖZ

Egy eredeti, egyelőre csak laboratóriumban 
tesztelt ötlet alapján kívánják német kutatók 
az esők intenzitásának pontos területi eloszlá-
sát mérni. Az elképzelés szerint az esőben 
ha ladó autók ablaktörlőjének sebessége ará-
nyos az adott helyen időegység alatt lehulló 
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csapadék mennyiségével, ezért az ablaktörlő-
ket lehetne mérőeszközként használni. A 
GPS-szel felszerelt autók folyamatosan külde-
nék az adatokat az ablaktörlőlapátok mozgá-
sáról, és kellő autósűrűség mellett – amilyen 
például Németországban van – megbízható 
eredményekhez lehetne jutni. 

A hagyományos csapadékmérési techni-
kák pontosabbak ugyan, de a mérőállomások 
területileg elszórtan, viszonylag ritkán fordul-
nak elő, az esőben közlekedő, legalábbis a 
potenciális mérőállomás-autókhoz képest. 
Korábban számítógépes szimulációkkal már 
kimutatták, hogy a nagyszámú pontatlan 
mérésből jobb csapadékintenzitás-eloszlási 
becsléseket lehet készíteni, mint a precízebb, 
de kevesebb adatból.

A most publikált laboratóriumi kísérle-
tekben esőszimulátor segítségével próbáltak 
összefüggést találni például az eső intenzitása 
és az ablaktörlők sebességét automatikusan 
szabályozó szenzorok jelei között. (Ilyen szen-
zorokat már sok gépkocsiba beépítenek.) 

Vizsgálták az autó sebességének, a csapa-
dék típusának és a szélvédő dőlésszögének 
ha tását, és összehasonlították a kézi és auto-
mata szabályozású ablaktörlőkkel kapott 
eredményeket is. 

Rabiei, Ehsan – Haberlandt, Uwe  – Sester, 
Monika – Fitzner,  Daniel: Rainfall Estima-
tion Using Moving Cars as Rain Gauges 

– Laboratory Experiments. Hydrology and 
Earth System Sciences. 2013. 17, 4701-4712.  
DOI: 10.5194/hess-17-4701-2013
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…és mivégre is?!...
„Túl a sebészeten…”
Kisida Elek egyik legjobb sebészünk, aki e kis 
könyvet Szijártó István, a Balaton Akadémia 
elnöke, a Szent György könyvek szerkesztője, 
a Százak Tanácsának ügyvezető elnöke kéré-
sére írta. Ez a terjedelmében rövid könyvecs-
ke nem is könyv, bár lehetne a benne lévő 
gondolatok miatt Háború és béke hosszúságú 
is, hanem egy szaggatott versszerű vallomás 
emberségről, tudományról, hovatartozásról 

– túl a sebészeten. Ezért nem is lehet úgy ismer-
tetni, mint egy könyvet szokás.

Kisida Elek emberszeretete, társadalmi 
érzékenysége folytán olyan sebész, aki nem-
csak vág, de gyógyít is! Könyvét többször kell 
elolvasni, mert mindig újabb gondolatokat 
vet fel, és továbbgondolkodásra késztet. Ebben 
benne van az élet „minden fon tos ügye”, de 
az egyedi megoldás rá van bízva az olvasóra.

A tudományos megközelítés a korszerű 
sebészeti kórtan alapjaival indul, és eljut a 
betegágytól a kísérletes bizonyításon át újra 
a beteghez, a gyógyító szándéktól a bölcsele-
ti szintű indoklásig.

Kitűnő emberektől (Illyés Gyula, Csoóri 
Sándor, William Shakespeare, Berzsenyi Dá-
niel, Hamvas Béla, Remenyik Zsigmond…) 
vett idézetek teszik még mélyebbé Kisida Elek 
művét. A szerző egész élete feltárul e „dióhéj-
ba sűrített”, ma már történelmi háttérrel és 
jelennel, a magyarság sorsával, remélt és 
megérzett jövőjének ígéretével együtt.

Annak idején, kandidátusi értekezésének 
védésén mondta bírálója, Kesztyűs Lóránd, 
a hazai kórélettan megalapítója, hogy „Ez a 
munka egy tehetséges „főfoglalkozású” elmé-
leti kutatónak is becsületére válna, pedig ez 
csak egy tevékeny lelkiismeretes sebész mun-
kájának mellékterméke…” 

Nagyon örültem, mikor munkája elisme-
réseként az akkor egyik legelismertebb sokk-
kutató, Jacob Fine meghívta Bostonba, a 
Har vardra. Nem kis nehézségek árán sikerült 
ezt a meghívást teljesítenie az első Fogarty-
ösz töndíj segítségével, melyet összesen húsz 
hazai fiatalember kapott csak meg. Kisida 
Elek Bostonban is megállta helyét, sok elis-
merést kapott, de erről is – tőle megszokottan 

– csak nagyon szerényen számol be írásában.
Ott felajánlottak neki egy szokatlanul 

nagy ösztöndíjat, de ő mégis hazajött ebbe a 
kis országba, mert ez a hazája! Itt folytatta még 
nagyobb kórtani ismeretek birtokában sebé-
szi tevékenységét a Semmelweis Egyetemen, 
az ORFI-ban és végül a Budai Irgalmasrendi 
Kór házban. Tevékenységének sok ezer beteg 
kö szönheti gyógyulását, életét.

Kisida Elek könyvecskéjének dicséretes 
– néha hiányérzést kiváltó – rövidsége mellett 
talán egyetlen hibája az, hogy orvosi kör nye-
zetben eltöltött évei miatt sok idegen kifeje-
zést használ, noha élőbb magyarságot kevés 
értelmiségiben lehet ma felfedezni.

Ami kitűnik könyvéből, és sebészi, de 
szé lesebb értelmiségi körökben is köztudott, 
hogy ismereteit, kivetítve azokat „földi és égi 


