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RAGADOZÓVÁ 
VÁLTOZTATOTT EGEREK 

A Yale Egyetem kutatói felfedeztek egy kap-
csolót az agyban, amelyet ha aktiváltak, az 
egerek ragadozóként kezdtek viselkedni, és 
követték a vadászó viselkedés – megragadás, 
harapás – jellegzetes elemeit. 

Ivan de Araujo és munkatársai az érzelmi 
működésekben – félelem, szorongás, örömér-
zés – fontos agyterületet, az amigdalát (man-
dulamag) vizsgálták az optogenetika eszkö-
zeivel. Ennek a mindössze egy évtizede létező 
módszernek, mely forradalmasította a neuro-
biológiát, lényege, hogy genetikai módosítá-
sok eredményeként az idegsejtekkel meghatá-
rozott hullámhosszú fényre érzékeny anyagot 
termeltetnek, és az ilyen sajátságú fénnyel 
besugározva a sejtek ki- és bekapcsolhatók. 

A kísérletben az állatok agyát kék fényre 
tet ték érzékennyé. Egy optikai szál se gítségé-
vel az amigdalába kék lézerfényt ve zettek, mire 
az egerek állkapcsukat és nyakizmai kat meg-
feszítve mániákus vadászatba kezdtek. Nem 
válogattak: a stimuláció idején környeze tük-
ben minden tárgyat megpróbáltak levadász-
ni, függetlenül attól, hogy ehető volt-e vagy 
sem. Még a műanyag kupakokra is rátá-
madtak. Más agyterületek „besu gárzásá val” 
nem lehetett hasonló viselkedést kiváltani. 

Következtetésük, hogy az amigdala szabá-
lyozza a vadászösztönöket is. Kísérleteikben 
ugyanis kizárták, hogy valamiféle falásközpon-
tot találtak volna, mert a fénnyel kezelt állatok 

nem ettek többet, mint társaik. Ugyanakkor 
a kutatók szerint az sem lehetséges, hogy a 

„besugárzással” valójában agresszivitást váltot-
tak ki és nem vadászösztönt, mert miközben 
az állatok mindenre rátámadtak, saját fajtár-
saikat békén hagyták. 

Az amigdaláról eddig is tudták, hogy a 
félelemmel kapcsolatos viselkedés, például a 
menekülés szabályozásában vesz részt, a raga-
dozó viselkedés azonban ezzel szinte ellenté-
tes. A vadászó állat keres valamit, és az agytól 
jutalmat vár, míg a másik esetben aktívan el 
akar kerülni valamit. Ebből az következik, 
hogy ennek az agyterületnek fontosabb sze-
repe van a viselkedés szabályozásában, mint 
azt korábban gondolták.   
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MENNYIBEN MODELLEZI 
A SPORT AZ „ÉLETET”?

A versenysportban jól definiált és viszonylag 
egyszerű szabályok szerint állítják fel a rangso-
rokat. Ezek a szabályok sportáganként jelen-
tősen eltérhetnek, a sakkozók ranglistájának 
dinamikája mégis sok hasonlóságot mu tat a 
teniszjátékosokéval vagy a golfozókéval, sőt 
a nemzeti fociválogatottakéval is. 

Mexikói kutatók hat sporttal kapcsolatos 
ranglista három–nyolc év alatt összegyűlt ada-
tait elemezték azzal a céllal, hogy a ranglistá-
kon bekövetkező változások dinamikájának 
szabályszerűségeit felismerve, bonyolultabb, 
kevésbé átlátható szabályok szerint alakuló 
rangsorok – például az országok gazdasági 
teljesítmény szerinti rangsorának – alakulását 
megjósolhassák. 

A sporttal kapcsolatos rangsorok viselke-
dése a látszólag gyökeresen eltérő szabályok 
ellenére meglepő pontossággal leírható ugyan-
azzal a modellel. A kutatók szerint a komplex 
társadalmi és gazdasági folyamatokat is ver-
senytársak vetélkedése jellemzi, így az ilyen 
rangsorok a sportolókéhoz hasonló eszközök-
kel írhatók le.
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MÉRGEZETT MAGZATOK

A terhesség és alkoholfogyasztás kényes téma-
körében megjelent az első átfogó tanulmány. 
A kanadai kutatók által jegyzett cikk meglepő, 
helyenként sokkoló adatokat tartalmaz. 

A szerzők becslése szerint átlagosan a vá-
randós nők közel 10 százaléka fogyaszt alko-
holt, és magzati alkohol szindrómával (fetal 
alcohol syndrome) a Földön évente körülbelül 
119 ezer gyermek születik.

Közismert, hogy a magzat az alkoholra 
rendkívül érzékeny; bármelyik szerve károso-
dást szenvedhet, a legveszélyeztetettebb az agy. 
Az alkohol hatásának részletei nem tisztázot-
tak. A károsodás mértékében szerepe lehet az 
alkoholbevitel időzítésének (a magzati kor 
melyik szakaszában történik), gyakoriságának, 
a genetikai adottságoknak, az anyai táplálko-
zásnak, dohányzásnak, stressznek. A magza-
ti károsodások közül alkoholfogyasztáshoz a 
legnyilvánvalóbban a magzati alkohol szind-
róma köthető. Minden hatvanhét alkoholt 
fogyasztó várandós asszony közül egynek 
ilyen gyermeke születik.

A cikkben területi eloszlásra vonatkozó 
adatok is szerepelnek. Az átlagos 10 százalékos 
női alkoholfogyasztással szemben Európában 
minden negyedik terhes iszik alkoholt. A leg-
többet italozó várandós asszonyok országrang-
sorát öt európai ország vezeti. Írország 60, 
Fehéroroszország 46, Dánia 45, Egyesült Ki-
rályság 41, Oroszország 36 százalék. Európá-
ban 2,6-szor gyakoribb a magzati alkohol 
szindróma, mint a globális átlag. 
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