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szerhez, amely a fényvezető szálakat bejuttat-
ja, emellett ezt a műveletet MRI-képalkotás 
mellett kell végezni, ilyen készülékek csak 
kórházakban vannak.

Lehet, hogy ezért csak kiválasztott helyeken 
fog működni mint módszer?

Igen, bár az MRI ma már elég elterjedten lé-
tezik a kórházakban, elég kiérlelt technológia. 
Ez kétségtelenül korlátozza az alkalmazást, de 
más mód szereknek is vannak korlátaik. A szá-
lak bejuttatása azért nem olyan bonyolult, és 
egy egyszerű lézer szükséges a besugárzáshoz, 
amelyik a közeli infravörös tartományban 
sugároz. Például egy szén-dioxid-lézer. 

És mi a helyzet a nanorészecskék előállításával?

A vállalat kifejlesztett egy módszert, amelyik-

kel steril körülmények között lehet ezeket 
elő állítani – sterilnek kell len niük, hiszen egy 
ember szervezetébe juttatjuk be őket. Vagyis 
ezek gyakorlati előállítása is megoldott. 

Mit gondol, mennyi idő múlva kerül át 
ez a módszer a széles körű gyógyító 
gyakorlatba? Mikor fogja az orvos 
a prosztatarák diagnózisos betegét 
automatikusan ilyen terápiára küldeni?

Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Természe-
tesen ez alapvetően a klinikai próbák eredmé-
nyétől függ, de ha a próbák sikeresek lesznek, 
és én ebben reménykedem az eddigi eredmé-
nyek alapján, akkor – miután a kórházi rák-
központok nagyon erős kapcsolatban vannak 
egymással, szorosan kommunikálnak –, sze-
rintem a módszer nagyon hamar elterjedhet.

A 2015-ös World Science Forum zárónyilat-
kozat elfogadásával zárta tanácskozását, hat 
pont ban összegezve a fórum ajánlásait a dön-
téshozók és a tudományos közös ség szá mára. 
A dokumentumban a WSF az új, fenntart-
ható fejlődési útvo nalakra való áttérés mellett 
támogatásáról biztosította az éghajlatválto-
zásról szóló meg állapodást, és arra szólította 
fel a 2015. novem ber végén megrendezett pá-
rizsi klímacsúcs résztvevőit, hogy minél szé-
lesebb és hatékonyabb együttműködésre 
törekedjenek a tárgyalásokon.

Lépéseket sürgetett a katasztrófakockázat 
csökkentése érdekében, és felhívta a tudóso-

kat és a politikusokat, hogy közös erővel, 
egyetemes elvek alapján igyekezzenek rábírni 
a tudományt felelős, integráns, független és 
elszámoltatható eljárások megteremtésére. 
Nemzetközi együttműködést szorgalmazott 
annak érdekében, hogy a kutatásban és az 
újításban tartós eredmények születhessenek, 
végül a tudomány kiegyensúlyozott támoga-
tására és a tudás társadalmi célokra fordításá-
ra szólított fel.

Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, rákterápia, 
Tudomány Világfóruma, Fény Nemzetközi Éve, 
nanotechnológia, tudomány és politika
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Kimagasló kutatói életműve elismerése-
ként hét tudós vehette át az MTA Elnöksége 
által adományozott EÖTVÖS JÓZSEF-
KOSZORÚT
Bernáth Árpád, az MTA doktora, a Szegedi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Germán Filológiai Intézetének profes-
sor emeritusa, 

Gáspár László, a közlekedéstudomány dok-
tora, a Közlekedéstudományi Intézet Non-
profit Kft. kutatója, a Széchenyi István 
Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közle-
kedésépítési Tanszék professor emeritusa,

Geszti Tamás Béla, a fizikai tudomány dok-
tora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézete 
professor emeritusa, 

Hegyi Klára, az MTA doktora, az MTA Böl-
csészettudományi Kutatóközpont Törté-
nettudományi Intézetének kutató profes-
sor emeritája,

Jeney András Iván, az orvostudomány dok-
tora, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patoló-
giai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor 
emeritusa, 

Ovádi Judit, a biológiai tudomány doktora, 
az MTA Természettudományi Kutatóköz-
pont tudományos tanácsadója, egyetemi 
tanár,

Szépvölgyi János, az MTA doktora, az MTA 
Természettudományi Kutatóközpont fő-
igazgató-helyettese.

Az MTA elnöke által az igazgatási és kutatás-
szervezési feladatok során kiváló munkát 

1825. november 3-án Széchenyi István birto-
kainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Ma-
gyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel 
lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadé-
mia létrejöttét. A 2003. évi XCIII. törvény 
ezért ezt a napot a magyar tudomány ünne-
pének nyilvánította.

Immár tizenkét éve hagyományosan ek-
kor indul az a programsorozat, amely bemu-
tatja a hazai kutatóhelyeket és eredményeiket. 
A 2015. évi Magyar Tudomány Ünnepe A tu 
domány evolúciója: a valós és a virtuális vilá
gok címmel a tudományt mint a jövő alakítá-
sának meghatározó eszközét kívánta bemu-
tatni az érdeklődőknek. A 2015. évi MTÜ 
rendezvénysorozat kitüntetett célja volt, hogy 
rámutasson: a mindennapjainkat megtöltő 
információáradatban egyre nehezebb eliga-
zodni, és megkülönböztetni a hiteles forrás-
ból származó információkat a megbízhatatlan 
vélekedésektől, s hogy ennek következménye-
ként könnyen összemosódik a valóság és a 
képzelet által teremtett világ. Ezért a Magyar 
Tudomány Ünnepe rendezvényei azt hirdet-
ték: a tudomány a hiteles ismeretszerzés esz-
köze. A digitális korszak küszöbén a tudo-
mány arra hivatott, hogy a megbízható tudás 
határait kijelölje, valamint a robbanásszerű 
technológiai fejlődés eredményeit megismer-
tesse, és „barátságossá” tegye azt a különböző 
generációk számára.

2015-ben Szegeden nyitotta meg Lovász 
László, az MTA elnöke a Magyar Tudomány 
Ünnepét. Az előadások után tudományos és 
szakmai díjakat adtak át.
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végző személyek elismerésére alapított SZILY 
KÁLMÁN-DÍ JAT idén Hay Diana, az 
Akadémiai Levéltár osztályvezetője kapta.

Az Oláh György-díj kuratóriuma által oda-
ítélt OLÁH GYÖRGY-DÍJAT Soós Tibor, 
az MTA Természettudományi Kutatóköz-
pont kutatócsoport-vezetője vehette át.

A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner 
Jenő-díj kuratóriuma WIGNER JENŐ-
DÍJÁT Rónaky József, az Országos Atomener-
gia Hivatal volt főigazgatója, valamint Török 
Szabina, az MTA doktora kapta.

A Richter Gedeon Nyrt. és az MTA által ala-
pított BRUCKNER GYŐZŐ-DÍJAT Kéri 
Györgynek, a biológiai tudomány doktorá-
nak, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárá-
nak, a Vichem Kft. tudományos igazgatójá-
nak, a negyven éven aluli kutatóknak adomá-
nyozott BRUCK NER GYŐZŐ-DÍJAT 
pedig Mándity Ist vánnak, a Szegedi Tudo-
mányegyetem adjunktusának ítélte oda a díj 
kuratóriuma.

A PUNGOR ERNŐ-DÍJAT Kónya Zol
tán, az MTA doktora, a Szegedi Tudomány-
egyetem egyetemi tanára vehette át.

A MOL TUDOMÁNYOS DÍJAT meg-
osztva Geiger Andrásnak, a MOL Nyrt. 
ter mékfejlesztő mérnökének és Puskás 
Sándornak, a MOL GROUP kutatás-fejlesz-
tés vezető szakértőjének, továbbá Bozóki 
Zol tánnak, az MTA doktorának, az MTA–
Szegedi Tudományegyetem Fotoakusztikus 
Kutatócsoport tudományos tanácsadójának, 
Szabó Gábornak, az MTA rendes tagjának, 
az MTA– Szegedi Tudományegyetem Foto-

akusztikus Kutatócsoport vezetőjének, Mohá
csi Árpádnak, az MTA– Szegedi Tudo mány-
egyetem Fotoakusztikus Kutatócsoport tu-
dományos főmunkatársának,Varga Attilá
nak, a Hobré Laser Technology Kft. szoftver-
fejlesztő egysége vezetőjének és Gulyás Gá
bornak, a Hilase Fejlesztő, Gyártó, Szolgál-
tató Kft. munkatársának ítélték oda.

A MIKÓ IMRE-DÍJAT, valamint a Magyar 
Közlekedési Közművelődésért Alapítvány 
Mikó Imre-emlékplakettjét az aktív szakem-
ber kategóriában megosztva kapta Kirilly 
Kálmán, a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág 
Biztosítóberendezési Osztály osztályvezetője 
és Szabó András, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti Jármű-
vek, Repülőgépek és Hajók Tanszék szakcso-
portvezető egyetemi docense. Életmű kate-
góriában a kuratórium Vincze Tamás okle-
veles közlekedésmérnöknek, szakmérnöknek, 
a Vasúti Tudományos Kutató Intézet nyugal-
mazott igazgatójának ítélte oda a díjat.

Az MTA tudományos osztályainak képvise-
lőiből és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala díjbizottságának tagjaiból álló kurató-
rium AKADÉMIAI SZA BADALMI NÍ-
VÓDÍJBAN részesítette Bozóki Zoltánt, az 
MTA doktorát, az MTA–Szegedi Tudomány-
egyetem Foto akusztikus Kutatócsoport tudo-
mányos tanácsadóját és Iván Bélát, az MTA 
levelező tagját, az MTA Természettudományi 
Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai 
Intézetének kutatóprofesszorát.

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és a 
Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön 
Alapítvány a SZAB IFJÚSÁGI DÍJAT 
Hegedus Ioan Andreinek adományozta.

Kitekintés

MÁGNESES TÉRREL 
A KOKAINFÜGGŐSÉG ELLEN 

Koponyán keresztüli mágneses ingerléssel 
sikeresen kezeltek kokainfüggő betegeket 
ame rikai és olasz neurológusok, pszichiáterek. 

Az emberi vizsgálatokat megelőzően ko-
kainfüggő állatoknál egyrészt azt találták, hogy 
a kényszer drogkereső magatartás csökkenti 
az agykéreg bizonyos részének aktivitását, 
másrészt, hogy a megfelelő terület ún. opto-
genetikai módszerrel történő ingerlésének 
eredményeként az állatok kevesebb kokaint 
fogyasztanak. (Az optogenetika lényege, hogy 
bizonyos idegsejteket genetikai beavatkozás-
sal fényérzékennyé alakítanak. Így tetszőleges 
idegrendszeri struktúrák fénnyel ki- és bekap-
csolhatóvá válnak, és a működésük nyomon 
követhető lesz.)  

Ezek az eredmények adták az ötletet an-
nak vizsgálatához, hogy vajon az agy megfe-
lelő területének mágneses ingerlése hatékony 
lehet-e embernél. 

A huszonkilenc napig tartó kísérletben 
harminckét kokainfüggő beteg vett részt, 
akiket véletlenszerűen két csoportra osztottak. 
Az egyik tagjainál az agyban a bal elülső hom-
loklebenyt ismétlődően transzkraniális mág-
neses stimulációval (TMS) ingerelték, míg a 
kontrollcsoport tagjai nem kaptak ilyen ke-
zelést. A kutatás a páciensek két hónapon át 
történő követésével folytatódott, amelynek 
során a kontrollcsoport tagjai is kérhettek 
mágneses stimulációt. 

A kezelések alatti időszakban a mágnessel 
kezelt személyek közül szignifikánsan többen 
produkáltak negatív drogtesztet, és körükben 
a kokain iránti sóvárgás is alacsonyabb szintet 
mutatott. Ugyanakkor a kontrollcsoport 
azon tíz tagjánál, akik a követéses periódus-
ban igényelték a TMS-terápiát, szintén jelen-
tős javulás következett be. 

A kutatók a koponyán keresztüli mágne-
ses ingerlést biztonságosnak találták, mellék-
hatásokat nem tapasztaltak. Ezért, valamint 
a hatékonysággal kapcsolatos pozitív eredmé-
nyek miatt a módszert ígéretesnek tartják, és 
felvetik egy jóval több beteggel történő, pla-
cebokontrollált vizsgálat szükségességét. 

A kokainfüggőségnek jelenleg nincsen 
hatékony gyógyszere.

Terraneo, Alberto – Leggio, Lorenzo – 
Saladini, Marina  et al.: Transcranial Mag-
netic Stimulation of Dorsolateral Prefrontal 
Cortex Reduces Cocaine Use: A Pilot 
Study. European Neuropsychopharmacology.
DOI: 10.1016/j.euroneuro.2015.11.011

SZÁMÍTÓGÉPESÍTETT KOG-
NITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA 

Az utóbbi időben a pszichológiai gyakorlat-
ban, például a depresszió kezelésében, egyre 
népszerűbbé vált a kognitív viselkedésterápia 
számítógépesített formája. Ennek lényege, 
hogy a páciens egy computerprogram segít-
ségével ismerhet fel, értékelhet át és korrigál-
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