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A ZENE CSÖKKENTI 
A MŰTÉTEKKEL KAPCSOLATOS 

SZORONGÁSOKAT 
ÉS A FÁJDALMAT

Brit kutatók (Queen Mary University of Lon-
don) szerint a műtétekre kórházba menő 
pácienseknek érdemes lenne valamilyen 
zené lő eszközt és zenelistát magukkal vinniük 
a kórházba. 

A The Lancet című neves orvosi folyóirat 
internetes felületén megjelent cikkben hétezer 
beteget érintő, hetven klinikai vizsgálat meta-
analízisének eredményeit közölték. A tanul-
mány következtetése, hogy a műtétek alatti 
és/vagy utáni időszakban a megnyugtató zene 
hallgatása csökken ti a szorongást és a fájdal-
mat. A zenehallgatóknak a műtét után keve-
sebb fájdalomcsillapítóra van szükségük, 
mint társaiknak. A muzsika jótékony hatása 
teljes altatásban is kimutatható. Ugyanakkor 
a gyógyulás nem lesz gyorsabb, a kórházban 
töltött időt a „zeneterápia” nem csökkenti. 

A Catherine Meads által vezetett csoport 
ősszel saját kísérletekkel folytatja a munkát 
egy másik londoni kórházban (Royal London 
Hospital), ahol kb. negyven császármetszésen 
vagy méheltávolításon áteső asszonynak lesz 
meg a lehetősége arra, hogy párnába beépített 
kis hangszórók segítségével rendszeresen 
hallgassa a saját maga által kiválasztott szá-
mokat. 

A műtétek, bármekkora beavatkozásról 
legyen is szó, stresszt jelentenek a szervezet 

számára. A muzsika olcsó, hatékony és non-
invazív módja az ártalmak csökkentésének, 
mondják a kutatók.  

Hole, Jenny – Hirsch, Martin  – Ball, Eli-
zabeth – Meads, Catherine: Music As an 
Aid for Postoperative Recovery in Adults: 
A Systematic Review snd Meta-analysis, 
The Lancet. Published online 12 August 2015. 
DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60169-6

FÉNNYEL 
ÉS NANORÉSZECSKÉKKEL 
A PETEFÉSZEKRÁK ELLEN 

A petefészekrák kezelésére dolgoztak ki gén-
terápiával kombinált fotodinámiás eljárást az 
Oregon State University kutatói. Állatkísér-
leteikben a technika olyan sikeresnek bizo-
nyult, hogy az egerekből eltűntek a tumorsej-
tek, és nem is újult ki a daganat. 

A nők tízezreit érintő petefészekrák gyak-
ran végzetes, mert sokszor csak akkor jelent-
keznek a tünetek, amikor már a hasüregben 
is áttétek vannak. A műtétet követő kemote-
rápiával és sugárkezeléssel gyakran nem lehet 
maradéktalanul elpusztítani a különböző 
helyeken megbúvó ráksejteket. 

A kutatók szerint az új eljárás biztonságos 
lesz, toxikus hatással valószínűleg nem kell 
számolni. Olena Taratula és munkatársai 
olyan nanoré szecskéket alkottak, amelyek 
egyrészt fényérzékeny ftalocianin nevű vegyü-
letet tar talmaznak. Közeli infravörös fény 
hatására ez az anyag a ráksejtekből oxigén 

szabadgyököket szabadít fel, amelyek elpusz-
títják őket. A da ganatos sejteknek azonban 
van egy erőteljesen túlműködő enzimjük, az 
ún. DJ-1 fehérje, amely segíti életben maradá-
sukat, illetve növeli áttétet adó képességüket. 
A nano struk túrák olyan mikro-RNS részecs-
kéket is tartalmaznak, amelyek ezeket az en-
zimeket fel ismerik és gátolják működésüket. 
Az új eljárás alkalmazása úgy képzelhe tő el, 
hogy a be tegeknek beadják a nanogyógy szert,  
majd az egyébként is szükséges műtét során 
infravörös fénnyel besugározzák a hasüreget, 
így a megbúvó ráksejteket elpusztítják. 

Korábbi eredményeik szerint egy másik 
fényérzékeny anyaggal, a naftalocianinnal, 
ami a ftalocinanin egyik származéka, az is 
elérhető, hogy a fénnyel történő besugárzás 
után a ráksejtek fluoreszkáljanak, azaz a sebész 
számára láthatóvá tehetők a parányi áttétek 
is. A kutatók feltételezése szerint a két módszer 
együttes alkalmazása is elképzelhető. Eljárá-
suk, mely állatkísérleteikben eredményesnek 
bizonyult, kiegészítő terápiaként új utakat 
nyithat a petefészekrák elleni küzdelemben 

– mondja a kutatásokat vezető Olena Taratula.     
Schumann, Canan – Taratula, Olena  – 
Khalimonchuk, Oleh et al.: ROS-Induced 
Nanotherapeutic Approach for Ovarian 
Cancer Treatment Based on the Combi-
natorial Effect of Photodynamic Therapy 
and DJ-1 Gene Suppression. Nanomedi
cine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 
Published online 31 July 2015. DOI:10.1016/j.
nano.2015.07.005

A HALOLAJ VÉD 
A SKIZOFRÉNIÁTÓL? 

A skizofrénia kamaszkorban és fiatal felnőtt 
korban jelentkező betegség. amely évekkel 
kitörése előtt már produkálhat tüneteket, pél-

dául paranoid gondolatokat. A University of 
Melbourne kutatói hét évvel ezelőtt 81 olyan 
fiatalt vizsgáltak, akiknek ilyen korai tünetei 
voltak. Életkoruk 13 és 25 év közé esett. A két-
szervak, randomizált kísérlet során a résztve-
vők kb. fele három hónapon át omega–3 
zsír savakat tartalmazó halolajkészítményt 
kapott, míg a másik csoport placebót. Egy év 
elteltével a kutatók azt találták, hogy a rövid 
kezelés jelentősen csökkentette a pszichózis 
megjelenésének esélyét. 

Most, hét évvel később 71 résztvevővel 
újra felvették a kapcsolatot. A kezelt csoport 
tagjainál 10%-ban jelent meg a betegség, míg 
a placebósoknál ez az arány 40% volt. Az 
eredmény sokkolta a kutatókat, de hangsú-
lyozzák, hogy a vizsgálatot sokkal nagyobb 
létszámú csoportokon is meg kell ismételni. 

A kísérlet megkezdésekor már voltak ada-
tok arról, hogy az omega–3 zsírsavak csök ken-
tik az agyban lévő gyulladást, és védik a neu-
ronokat a pusztulástól. Az is ismert volt, hogy 
a skizofréniában szenvedő betegek vérsejtjei-
ben kevés omega–3 zsírsav van, így egyesek 
arra a következtetésre jutottak, hogy a skizof-
rének idegsejtjeiben is hiány van. Azok a 
ku tatások azonban, amelyek során ilyen be-
tegeket halolajkészítményekkel próbáltak 
kezelni, ellentmondásos eredményeket pro-
dukáltak. A vizsgálatok felében találtak terá-
piás hatást, a másik felében nem. 

Patrick McGorry és munkatársai ezért 
dön töttek hét évvel ezelőtt úgy, hogy megvizs-
gálják, hogy vajon az omega-3 zsírsavaknak 
lehet-e szerepük a skizofrénia megelőzésében.  

Amminger, G. Paul –  Schäfer, Miriam R. 
– Schlögelhofer, Monika  et al.: Longer-term 
Outcome in the Prevention of Psychotic 
Disorders by the Vienna Omega-3 Study. 
Nature Communications. 6, Article number: 
7934 DOI:10.1038/ncomms8934
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Emberi játszmák – egy bestseller 
hiánypótló szaklektorálása
Az emberi kommunikációval és pszichológi-
ával kapcsolatos könyvek megjelentetését 
évtizedek óta támogató Háttér Kiadó azzal az 
elhatározással nyúlt vissza minden idők egyik 
legnépszerűbb pszichológiai kiadványához, 
az Emberi játszmákhoz (Games People Play. 
The Psychology of Human Relationships), hogy 
huszonkilenc évvel az első magyar fordítás 
megjelenése után szakmailag korszerűsítse a 
mű nyelvezetét. Eric Berne könyve már meg-
jelenését követően óriási hatást gyakorolt a 
világra, és lefektette egy új irányzat, a tranzak-
cióanalízis (TA) alapjait. A szaklektorálást, a 
tranzakcionalizmus elmúlt évtizedek során 
kialakult fogalomkészletét figyelembe véve, 
Juhász Erzsébet pszichoterapeuta-szakpszicho-
lógus és F. Várkonyi Zsuzsa pszichológus vé-
gezte. De miért volt szükség arra, hogy közel 
ötven évvel 2 az Emberi játszmák megjelené-
se után a szöveget átnézzék és újra kiadják? 

Berne ötvenéves volt, amikor megírta a 
Tranzakcionális elemzés a pszichoterápiában 
(1961) című könyvét, és kicsivel több, amikor 
az őt világhíressé tevő Emberi játszmákat 
(1964). A sorozat harmadik részét – amely a 
témában írt könyveire kiváltott reakciók fel-
dolgozását is magába foglalja –, a Sorskönyvet 
(1972) hatvanéves korában fejezte be. Főmű-
vét húsz nyelvre fordították le, Európába 
1968-ban ért el, míg magyarul 1984-ben jelent 
meg először Hankiss Ágnes fordításában, dr. 

Buda Béla pszichiáter szakmai lektorálása 
mellett. Berne kollégáinak, tanítványainak és 
betegeinek szánta könyvét, azzal a céllal, hogy 
rámutasson, az egyoldalú kommunikáció 
hosszú távon nem hatékony, helyette együtt-
működésen alapuló terápiás kapcsolatra van 
szükség, amely TA-s terápiában a tevékenység 
és a felelősség egyenlő arányú megosztását 
jelenti. „Gyógyítani, mindig csak gyógyítani” 

– idézi a szerzőt Ian Stewart Eric Berne-ről 
szó ló könyvében (Stewart: Eric Berne, 1992). 
Stewart szerint a gyógyítás volt Berne legfőbb 
célja, és az, hogy megértesse a szakmával; a 
pszichoterápiának kétoldalú, kooperatív fo-
lyamatnak kell lennie. Minden bizonnyal ez 
az új, tudósokra kevésbé jellemző magatartás 
emelte be az interdiszciplináris kánonba mű-
vének elméletét, amely nemcsak a pszichote-
rápiát és a fejlődéslélektant, de a kommuni-
káció elméletét és a szociálpszichológia tana-
it is komplexebb kontextusba helyezte. 

Járó Katalin – aki pszichológusként a TA 
szakértője, valamint több TA-irodalmat 
összefogó gyűjteményes kötet szerkesztője – 
mindezt úgy fogalmazta meg a Játszmák 
nélkül című kötetben, hogy „Berne az embe-
ri játszmákról szóló tanítással fókuszba emel-
te az intrapszichikus folyamatok mellé az 
emberek között zajló kommunikációs törté-
nések, a tranzakciók mélyreható és struktu-
rális elemzését”. Járó rámutat továbbá, hogy 
a játszmák olyan kommunikációs zavarok, 
amelyek képesek végzetesen megmérgezni az 
emberi kapcsolatokat. 

Könyvszemle
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ-GYÁR 

AZ ÉLESZTŐBEN 

A Stanford kutatói tízévi munkával genetikai-
lag módosított élesztőt konstruáltak, amely 
cukorból ópiát típusú fájdalomcsillapító ter-
melésére képes. Ehhez az élesztőbe huszonhá-
rom olyan gént kellett beépíteni, vagy mó-
dosítani, amelyek a hidrokodon nevű fájda-
lomcsillapító szintézisének egy-egy lépését 
biztosítják. Az élesztő módosításához növényi, 
bakteriális, illetve patkányból származó 
örökítőanyag-darabkákat is felhasználtak.  

A hidrokodon a morfinhoz hasonló opio-
id, melyet mostanáig az ópiummákból kivont 
és megtisztított hatóanyag kémiai átalakítá-
sával állítottak elő. Az eljárás egyelőre nem 
túl hatékony: egy adag fájdalomcsillapító 
termeltetésére 16 darab, 65 literes tartálynyi 
módosított élesztőre van szükség. 

A hidrokodon a második gyógyszer, ame-
lyet sikerült élesztővel előállíttatni. Az első 
ilyen az artemizinin nevű maláriás szer volt, 
amelyet korábban az egynyári üröm (Artemi
sia annua) cserjéből vontak ki, de mostanra 
az élesztőben történő bioszintézis jóval ol-
csóbbá tette a termelést, ami a harmadik világ 
betegei számára is hozzáférhetővé teszi a 
gyógyszert.       

Galanie, Stephanie – Thodey, Kate – Tren-
chard, Isis J.: Complete Biosynthesis of 
Opioids in Yeast. Published online August 
13 2015. Science.  DOI: 10.1126/science.
aac9373

A FIATAL AGYAK 
EGYFORMÁN MŰKÖDNEK

Az életkorral az emberi agy működése sok 
te kintetben megváltozik. Ezt most egy össze-
tett, mindennapinak tekinthe tő inger által 
kiváltott agyi aktivitásváltozás nyomon köve-
tésével demonstrálták a University of Cam-
bridge agykutatói. 

18 és 88 év közötti kísérleti alanyoknak egy 
nyolcpercesre megvágott Hitchcock-film-
részletet vetítettek, miközben agyukat funk-
cionális mágneses rezonancia képalkotó be-
rendezéssel figyelték. A fiatal résztvevők agyi 
aktivitása lényegé ben hasonló képet mutatott, 
egy-egy jelenetnél ugyanazok az agyterületek 

„világítottak”, azaz váltak aktívvá. Az idősebb 
csoport tagjai között ez a hasonlóság eltűnt, 
a látottakra mindenki másképp reagált. A 
leg jelentősebb eltérések a figyelem összponto-
sításáért felelős területeken mutatkoztak. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a figye-
lem összpontosításának képessége a korral 
csökken. Ennek mértéke egyénenként eltérő 
lehet, így az idősebbek ugyanazokat a hétköz-
napi élet során előforduló ingereket egészen 
eltérő módon értékelhetik, illetve élhetik meg. 
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