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méletét. Erről 1984-ben már nemzetközi fo-
lyóiratban is publikált. Gazdag adatkészlettel, 
több közleményben támasztotta alá azt a 
hipotézist, mely szerint a növényevő rovarok 
pusztán követték a szárazföldi virágos növé-
nyek egyéb okból történő diverzifikációját, de 
maguk nem váltották ki. Egy korábbi kifejté-
se ennek az MTA rendes tagjaként elmondott 
székfoglaló, a Gondolatok a koevolúcióról. 
Öko lógiai és evolúciós nézeteinek legjobb 
összefoglalója társszerzőkkel írott könyve, 
amely 1998-ban jelent meg Londonban.

1969-től, az NKI igazgatójaként, új kísér-
letes rovartani kutatásokat indított el fiatal 
munkatársak bevonásával, a növényvédelmi 
alkalmazás igényével. Ezek témái a rovarok 
ivari kommunikációját szabályozó feromonok 
és az egyedfejlődést befolyásoló hormonok 
területei voltak. Az óriási méretű, homogén 
növénykultúrákkal végzett mezőgazdasági 
tö megtermelés új növényvédelmi igényeket 
jelentett. Ezeket a célokat szolgálták az általa 
kezdeményezett ún. agroökoszisztéma-kutatá-
sok, amelyek két fontos növényfajon (kukori-
ca és alma) a kártevő rovarok populációdina-
mikáját és trofikus kapcsolatait vizsgálták. Az 
új kutatási irányok a kezdeményezésére épült 
és 1973-ban megnyílt Julianna-majori intézet-
részlegben kaptak otthont. Az alapkutatások-
hoz szükséges légkör jelentősen javult, amikor 
az NKI az MTA felügyelete alá került.

Az MTA Biológiai Osztályának elnökhe-
lyettese, majd 1987–1990 között annak elnö-
ke volt. Számtalan bizottság és társaság elnö-
kének funkcióját töltötte be. Tudományszer-
vezőként törekedett a kutatók adminisztrá-
ciós terhének csökkentésére, a kutatói gárda 
fiatalítására, a nemzetközi kapcsolatok kiszé-
lesítésére és a hasznos külföldi tapasztalatok 
alkalmazására.

Ford-ösztöndíjas volt 1966-ban, és az ame-
rikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) 
meghívott kutatója 1978-ban. Tiszteleti tagja 
lett a British Ecological Societynek és tagja az 
American Philosophical Societynek. Hazai 
elismerésekként az Akadémiai Aranyérmet, 
a Munka Érdemrend Arany Fokozatát, a 
meg osztott Állami Díjat és a Pannon Mező-
gazdasági Egyedem díszdoktori címét vehet-
te át. 

Munkássága és emberi nagysága örök 
érték marad kollégái és a magyar tudomány 
számára.
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MIÉRT EMELI A KÖVÉRSÉG 
A VÉRNYOMÁST? 

Régóta ismert, hogy az elhízás hozzájárul a 
magas vérnyomás kialakulásához, de a jelen-
ség magyarázata ismeretlen volt. Ausztrál 
(Monash University) és brit (Cambridge Uni-
versity) kutatók szerint a zsírszövet által ter-
melt leptin nevű hormon a ludas. 

A leptin a zsírsejtekből a vérkeringésbe 
kerül, és az agyba jutva mind az energiaháztar-
tás szabályozásában, mind az éhségérzet ki-
alakításában részt vesz. A leptint ezért a jólla-
kottság hormonjának is nevezik. 

A brit kutatók kimutatták, hogy azoknál 
a kövér embereknél, akiknél a leptin nem 
képes hatását az agyban kifejteni, nem alakul 
ki magas vérnyomás. A leptin-„deficites” vizs-
gálati személyek szervezetében egy genetikai 
rendellenesség miatt vagy maga a leptin nem 
termelődött, vagy az agyban azok a kötőhe-
lyek voltak hibásak, amelyekhez a hormon-
nak kapcsolódnia kell ahhoz, hogy hatását 
kifejtse. 

Az ausztrálok olyan genetikailag módosí-
tott egereket hoztak létre, amelyek az emberi-
hez hasonló rendellenességekkel rendelkeztek. 
Azt tapasztalták, hogy ezeknél az állatoknál 
– egészséges leptinrendszerrel rendelkező tár-
saikkal ellentétben – akkor sem emelkedett 
a vérnyomás, ha zsírban gazdag táplálékkal 

„felhizlalták” őket. 
A kutatók most azt vizsgálják, hogy a lep-

tin pontosan milyen molekuláris utakon vesz 

részt a vérnyomás emelésében, és természete-
sen abban bíznak, hogy új gyógyszercélpon-
tot találnak a fogyás segítésére, illetve az elhí-
zással összefüggő magas vérnyomás kezelésé-
re, megelőzésére. 

Simonds, Stephanie E. – Pryor, Jack T. – 
Ravussin, Eric et al.: Leptin Mediates the 
Increase in Blood Pressure Associated with 
Obesity. Cell. 159, 6, 1404–1416. • http://
www.cell.com/cell/pdfExtended/S0092-
8674(14)01430-5 

A KÖVÉRSÉG ÉS A RÁK 

Egy nemzetközi kutatás szerint a világon 
évente kb. ötszázezer elhízással összefüggő új 
daganatos megbetegedést diagnosztizálnak. 

A tanulmány készítői 184 országból szár-
mazó 2012-es adatok elemzésével azt állapí-
tották meg, hogy nőknél 345 000, fér fiaknál 
136 000 rákos megbetegedés hoz ható kapcso-
latba a kövérséggel. Kétharmad részük Észak-
Amerikában, illetve Európában fordult elő, 
míg a Szaharától délre fekvő afri kai országok-
ban összesen 7300 megbetegedést regisztráltak.   

A nőknél a súlytöbblettel összefüggésbe 
hozható daganatos betegségek háromnegyed 
része posztmenopauzális emlőrák, méhtest-, 
illetve vastagbélrák; a férfiaknál kétharmad 
részben vastagbél-, illetve vesetumorról van szó. 

Miközben a cikk a rákprevenció szempont-
jából is figyelmeztet az elhízás elleni küzdelem 
fontosságára, nem hallgatja el azt a tényt, 
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hogy a kutatók a túlsúly és a daganatos beteg-
ségek között statisztikai összefüggést mutat-
tak ki, de az ok-okozati kapcsolatot nem bi-
zonyították.  

Arnold, Melina – Pandeya, Nirmala  – 
Renehan, Andrew G. et al.: Global Burden 
of Cancer Attributable to High Body-mass 
Index in 2012: A Population-based Study. 
The Lancet Oncology. Early Online Pub-
lication, 26 November 2014. DOI:10.1016/
S1470-2045(14)71123-4 

AMIKOR A LÁTHATATLAN 
LÁTHATÓVÁ VÁLIK 

Amerikai, lengyel, norvég és svájci kutatók 
azt állítják: nem feltétlenül igaz az a régi tétel, 
hogy az emberi szem nem érzékeli az elektro-
mágneses sugárzási spektrum infravörös tar-
tományát. Bizonyos körülmények kö zött az 
infravörös fény igenis láthatóvá válik. 

A kísérletekben egerek és emberek retiná-
jából származó sejteket infravörös fényt kibo-
csátó lézerrel vizsgáltak. Azt tapasztalták, hogy 
amikor a lézerfény-impulzusok elég gyorsan 
követték egymást, a sejtek épp úgy érzékelték 
az infravörös fényt, mintha a látható tarto-
mány sugarai érték volna őket. 

A kutatás egyik vezetője, Vladimir J. Ke-
falov (Washington University) szerint felfe-
dezésük nyomán olyan új berendezés fejlesz-
tésére lesz lehetőség, amely nemcsak a szem 
vizsgálatára lesz képes, hanem arra is, hogy a 
retina bizonyos részeit ingerelve annak mű-
ködéséről adjon felvilágosítást. 

Palczewska, G. – Vinberg, F. – Stremplewski, 
P. et al.: Human Infrared Vision Is Triggered 
by Two-photon Chromophore Isomeri-
zation. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the USA. 2014; 201410162 
DOI: 10.1073/pnas.1410162111

AKKUMULÁTOROK 
KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA

Az ulmi Helmholz Intézetben az ún. magnézi-
um-kén akkumulátorhoz fejlesztettek elekt-
rolitot. Ez azért érdekes, mert napjainkban a 
lítium-ion  és a fém-hidrid  akkumulátorok 
a legkorszerűbbek, de sok szakember szerint 
a jövő egyik legígéretesebb elektro mosenergia-
tároló eszköze a magnézium-kén akkumulá-
tor. A magnéziumnak mint elektródnak több 
előnyös tulajdonsága is volna a lítiummal 
szemben. Például, hogy viszonylag sok van 
belőle, és elvileg nagyobb energiatároló kapa-
citást lehet vele elérni. Ezenkívül szemben a 
lítiummal, amellyel csak oxigénmentes kö-
zegben lehet dolgozni, a levegőt is bírja, és 
nem mérgező. 

A most ismertetett elektrolit alkalmas 
lehet egy ilyen magnézium anódból és kén 
katódból álló konstrukcióban ionvezetőként. 
Nagyon széles potenciáltartományban stabil, 
egyszerű eljárással előállítható és a kénnel is 
kompatibilis. 

Zhao-Karger, Zhirong – Zhao, Xiangyu – 
Wang Di et al.: Performance Improvement 
of Magnesium Sulfur Batteries with Modi-
fied Non-Nucleophilic Electrolytes. Ad-
vanced Energy Materials. Article first 
published online: 6 October 2014. DOI: 
10.1002/aenm.201401155

TÁVANALITIKA

Távolról képes azonosítani veszélyes, mérgező 
gázokat egy amerikai kutatók által kifejlesztett 
eszköz. Még kémiailag hasonló anyagokból 
álló összetett keverékekből is nagy biztonság-
gal azonosítja a keresett vegyületeket.

Az úgynevezett teraherz frekvenciájú 
kettős rezonancia spektroszkópiai módszerrel 

egy-egy gyár által kibocsátott légszennyező 
anyag akár egy kilométeres távolságból is 
ész lelhető lehet, és a vegyi fegyvereket gyártó 
üzemek is felderíthetők. A módszer alkalmas 
arra is, hogy nukleáris üzemzavar vagy baleset 
esetén a radioaktív szennyezőket azonosítsák. 

A teraherz frekvenciájú elektromágneses 
sugarakat egyébként másutt is használják, 
pél dául repülőtereken az utasok biztonsági 
átvilágítására. Anyagok nagy érzékenységű 
analitikai kimutatására eddig csak laborató-
riumi körülmények között, nagyvákuumban 
tudták használni. A csillagközi gázok összeté-
telét is régebb óta elemzik e sugarak spekt ru-
mát felhasználva, a földi légkörben azonban 
a mindenütt jelen lévő vízgőz ezt megakadá-
lyozta. A most publikált eljárásban a vízgőz-
nek ezt a zavaró hatását sikerült kiküszöbölni. 

Tanner, Elizabeth A. – Phillips, Dane J. – 
Persons, Christopher M. et al.: Design and 
Signature Analysis Of Remote Trace-gas 
Identification Methodology Based on 
Infrared-terahertz Double-resonance 
Spectroscopy. Physical Review Applied. 2, 
054016 Published 26 November 2014. 
DOI: 10.1103/PhysRevApplied.2.054016

MEGFIGYEL ÉS JELENT 
A RUHA

Intelligens textíliát fejlesztettek ki kanadai 
kutatók. A belőle készült ruhadarabok mérik 
viselőjük orvosi-biológiai paramétereit, és 
vezeték nélküli hálózaton keresztül folyama-
tosan továbbítják egy adott, előre beállított 
központba.

A műszálakból, rézből, ezüstből és üveg-
ből készült szövetet magányosan élő idősek, 
krónikus betegek, de akár rendőrök, tűzoltók 
is használhatják. Az érzékelőként és antenna-
ként is funkcionáló ruhadarabok mérhetik 

például a vércukorszintet, a szívritmust vagy 
a mozgás paramétereit.

Gorgutsa, S. – Bélanger-Garnier, V. – Ung, 
B. et al.: Novel Wireless-communicating 
Textiles Made from Multi-Material and 
Minimally-invasive Fibers. Sensors. 2014, 14, 
10, 19260–19274. DOI:10.3390/s141019260 

• http://www.mdpi.com/1424-8220/14/ 
10/19260/htm 

REMÉNY A GERINCSÉRÜLÉ-
SEK KEZELÉSÉRE 

Gerincvelői sérülések kezelésére fejlesztett ki 
hatóanyagot egy nemzetközi kutatócsoport. 
A kezelt állatok 80 százalékánál a megbénult 
izmok valamelyest aktiválódtak. Az új vegyü-
let, melyet a kutatók intracelluláris szigma 
peptidnek (ISP) neveztek el, tudatos moleku-
latervezés eredménye. 

A gerincvelői sérülések nyomán kialaku-
ló hegszövetben nagy mennyiségben kelet-
keznek ún. proteoglikán nevű vegyületek, és 
ezek akadályozzák meg, hogy a sérült ideg 
regenerálódjon, és új szinaptikus kapcsolato-
kat alakítson ki. A kutatók olyan anyagot 
terveztek, amely ezeknek a proteoglikánoknak 
a tevékenységét függeszti fel.

Az állatkísérletekben huszonhat súlyosan 
gerincsérült patkányt napi egy ISP-injekcióval 
kezeltek. Huszonegy állatnál vagy a járásban, 
vagy az egyensúlyi funkciókban, vagy a vize-
letürítési funkciókban jelentős javulást értek 
el. A kutatók szerint az eddigi eredmények 
annyira ígéretesek, hogy folytatják a vegyület 
emberi gyógyszerré történő fejlesztését. 

Lang, Bradley T. – Cregg, Jared M. – 
DePaul Marc A. et al.: Modulation of the 
Proteoglycan Receptor PTPσ Promotes 
Recovery after Spinal Cord Injury. 
Nature. 2014. DOI: 10.1038/nature13974
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Az állatkísérletekben huszonhat súlyosan 
gerincsérült patkányt napi egy ISP-injekcióval 
kezeltek. Huszonegy állatnál vagy a járásban, 
vagy az egyensúlyi funkciókban, vagy a vize-
letürítési funkciókban jelentős javulást értek 
el. A kutatók szerint az eddigi eredmények 
annyira ígéretesek, hogy folytatják a vegyület 
emberi gyógyszerré történő fejlesztését. 

Lang, Bradley T. – Cregg, Jared M. – 
DePaul Marc A. et al.: Modulation of the 
Proteoglycan Receptor PTPσ Promotes 
Recovery after Spinal Cord Injury. 
Nature. 2014. DOI: 10.1038/nature13974
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A kultúra rejtelmei
A kultúrakutatás diszciplináris szempontból 
az egyik legváltozatosabban megközelíthető 
társadalomtudományi terület, szerteágazó 
tudományos diskurzusaiban nem az úgyne-
vezett „magaskultúra” és művészeti formák 
kapnak domináns szerepet. Reprezentációink 
interdiszciplináris keretek között értelmezhe-
tők legkönnyebben − a „mindennapok” gya-
korlatainak, kultúrájának e megsokszorozott 
lehetőségeit mutatja be a Kapitány Ágnes 
köszöntésére szerkesztett kötet: empirikus 
kutatásokat és elméleti megközelítéseket tar-
talmaz az antropológia, a szociológia, a kom-
munikáció, a vizuális kultúra és a pszicholó-
gia területéről, mintegy harminc szerzőtől, 
illetve szerzőpárostól, reflexióként a tagadha-
tatlanul szerteágazó életműre. A társadalmi 
dinamikákat meghatározó jelenségek, pro-
duktumok, a legkülönbözőbb szimbolikus 
struktúrák jelennek meg a kötetben. Anta-
lóczy Tímea és Pörczi Zsuzsanna A kérdezés 
bátorsága című bevezetőjükben említik a 
humán értelmiség részvételének fontosságát 
e folyamatokban, egyáltalán a pozicionálás 
és a meggyőzés esélyeit a fogyasztáscentrikus 
és erősen mediatizált világkép(ek)kel „ellátott” 
társadalomban.

A magyar kultúra állapota sajnálatos mó-
don egy folyamatosan változó, instabil intéz-
ményi struktúrával jellemezhető leginkább, 
és ez nem magyarázható csupán a rendszer-
váltás körülményeivel. Az aktív, értelmező, 

toleranciaképes demokráciatudatosság hiá-
nyosságai, a kánonokhoz való viszonyulás és 
véleményalkotás problematikussága generá-
ciókban érhetők tetten, és e tény megerősíti 
a kutató szerepének fontosságát. Alapvetően 
a társadalmi kommunikáció tágan értelme-
zett diszciplináris mezőjébe férkőzik be mind-
az, amivel a szerzők foglalkoznak: azon túl, 
hogy a „humán értelmiség különböző szerep-
vállalásait” (21.) olvashatjuk ki az egyes tanul-
mányokból, legalább ilyen mértékben fontos 
a különböző társadalmi közösségek aktív 
részvétele a pozitív irányú változáskonstruáló 
folyamatokban.

Az alapkérdés tehát, ha a kötet szellemi 
térképén áttekintünk, éppen a szociokulturá-
lis folyamatok jelen időben zajló dinamikája. 
Az ezt megragadó felfogások egyike „a kultu-
rális alakulatok distinktív fölerősödése” − 
ahogy ezt Jan Assmann-tól tudjuk −, egy adott 
kultúrán belül élő antagonizmus-jelenségek, 
például a régi és új konfrontációja. A minden
napok antropológiája című fejezet a társadalmi 
együttélés, a nyilvánosság változásait figyeli 
meg a nagyvárosi közterekben, Budapest pél-
dáján (Bali János), Csizmady Adrienne pedig  
interjúalanyok válaszaiból rajzol pontos képet 
Belső Erzsébetváros átalakulásáról és új 
dzsentrifikációs vonásairól. A nemzeti iden-
titásformák előretolakodó sémái − itt a roma 
kultúra esetében: a munkanélküliség körül-
ményei az aprófalvakban − jelennek meg 
Feischmidt Margit tanulmányában. Az isko-
lázottság magasabb fokára vágyó, helyüket a 

ALVÁSHIÁNY 
ÉS PESSZIMIZMUS

A későn fekvők és keveset alvók sokkal gyak-
rabban pesszimisták, többet aggodalmaskod-
nak és küszködnek negatív gondolatokkal, 
mint azok, akik megfelelő mennyiséget alsza-
nak, és ezt szigorúbb napirendet tartva, azaz 

„rendes” időben teszik. 
Ezt az egyébként nem túl meglepő megál-

la pítást most amerikai pszichológusok szám-
szerű mérési eredményekkel is alátámasztották.

Mindez azoknál is igaznak bizonyult, akik 
magukat későn fekvő – „bagoly”-típusként 

írták le, azaz úgy gondolták, hogy az ő életrit-
musuknak a késő esti–éjszakai aktivitás meg-
felel. Egyre több vizsgálat eredménye utal arra, 
hogy az alvás mennyisége és minősége és a 
pszichopatológia között közvetlen összefüg-
gések lehetnek.

Nota, Jacob A. – Coles, Meredith E.: Dura-
tion and Timing of Sleep Are Associated 
with Repetitive Negative Thinking. Cogni
tive Therapy and Research. Published online: 
4 December 2014. DOI: 10.1007/s10608-
014-9651-7 • http://link.springer.com/artic
le/10.1007%2Fs10608-014-9651-7 
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