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tosságot kapott a két kutató tudományos 
rangja, különösen jelentőséggel bírt a Nobel-
díjas Szent-Györgyi Albert. A „törlést” ekkor 
nem engedhette meg magának a hatalom, de 
az MTA 1949-es „reformja” idején már mind-
kettőjüket kizárták a testületből.

Az elismerésben részesültek közül többen 
voltak olya nok, akik már 1945–1946-ban 
beléptek a Magyar Kommunista Pártba, il-
letve egyetértően támogatták az MKP poli-
tikáját. A humán tudományok kitüntetettjei 
közül csak Kodály Zoltán, Horváth János, 
Sík Sándor és Kis Lajos nem volt baloldali 
gondolkodású, illetve kommunista kötődésű. 
A bölcsészek között többen már az illegális 
KP tagjai voltak, akadt köztük olyan is, aki a 
háború után vált kommunistává, illetve szim-
patizált a kommunizmussal.

A felterjesztést determináló „háttér” isme-
rete ellenére kijelenthetjük, hogy az első ki-
tüntetésben részesült Kossuth-díjas tudósok 
magas tudományos színvonalat képviseltek, 
és későbbi munkásságukkal is bebizonyítot-
ták: érdemesek voltak a kitüntetésre.

Összegzés

A totalitárius rendszer kiépülésével a műve-
lődés- és tudománypolitika is a taktika szol-
gálójává vált, aminek következményeként a 
torzulások nagyrészt leképződtek a díjak 
odaítélésénél is. A tudományos Kossuth-díja-
sok többsége – a hatalmat direkt kiszolgálók-

tól eltekintve – azonban a legsötétebb dikta-
túra éveiben is többnyire szakmai-erkölcsi 
értékeket képviseltek. A díj így minden hi-
bája ellenére nemcsak a kommunista kultúr-
politika legszínvonalasabb kitüntetése maradt, 
hanem a rendszerváltás után is az egyetlen 
folytonosságot jelentő, nagy presztízsű állami 
elismerésnek tekinthetjük.

Az 1948-as alapításhoz képest a Kossuth-
díj területén annyiban történt változás, hogy 
a kitüntetésnek 1951-től három, 1953-tól négy 
fokozata is volt. A tudományos teljesítménye-
ket is elismerő díj 1963-ban új állami kitün-
tetést kapott. Ebben az évben alapították 
ugyanis az Állami Díjat, amely a gazdasági, 
tudományos, műszaki eredmények elisme-
rését, a gyógyító, oktató munkában és a ter-
melésben kiemelkedő teljesítményeket jutal-
mazta. Kossuth-díj 1963-tól elsősorban a 
magas színvonalú kulturális és művészeti al-
kotások és tevékenységek elismeréseként 
adható. A tudományos kiválóságok jutalma-
zását jelentő Állami Díj a rendszerváltozással 
megszűnt, helyette létrehozták a Széchenyi-
díjat. A legmagasabb állami kitüntetések 
egyikét jelentő, több módosulást megélt 
Kossuth-díj presztízse azonban változatlanul 
magas maradt. 2018-ban már hetven éves lesz.

Kulcsszavak: anyagi juttatások, erkölcsi elisme
rés, redisztribúció, Kossuthdíj bizottság, kitün
tetett díjazottak
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Az élelmiszer-fogyasztással összefüggésbe 
hoz ható megbetegedések társadalmi költsé-
geiről szóló első jelentősebb tanulmányok az 
Egyesült Államokban az 1980-as, illetve 1990-
es években születtek (Buzby et al., 1997). Az 
azóta eltelt évtizedek alatt az élelmiszer-bizton-
ság kérdése – az esetlegesen felmerülő egész-
ségügyi, gazdasági problémák és a fo gyasztói 
bizalomvesztés következtében – világ szerte 
elsődleges fontosságú kérdéssé vált (Er csey–
Ravasz et al., 2012, FSA, 2006). Ennek oka 
részben a megbetegedések következtében 
felmerülő társadalmi költségek jelentős mér-
tékű növekedése. Előbbiek pontos meghatá-
rozása – számos nemzetközi példát tekintve 

– korántsem egyszerű feladat, hiszen a megbe-
tegedések következtében felmerülő direkt és 
indirekt költségek egyidejű figyelembevételét 
teszi szükségessé.

A közvetlen költségek közé jellemzően az 
egészségügyi költségeket – mint gyógyszeres 
kezelés, rehabilitáció, laboratóriumi vizsgála-
tok, különféle terápiás módszerek – költsége-
it sorolják. Az egészségügyi terheket elsősor-
ban a nemzeti egészségügyi, ill. felügyeleti 
szervek adatbázisaiban szereplő információ 
alap ján határozzák meg (Pires, 2014). A köz-

vetett költségek között – ahogy Taylor McLin-
den és mtsai (2014) kutatásában is megjelenik 

– elsősorban a munkából való kiesést és a ter-
melékenység csökkenéséből eredő vesztesége-
ket tartják számon. A megbetegedések költ-
ségeinek vizsgálatára számos módszertani 
lehetőség kínálkozik, legismertebbnek a 
COI- (Cost of Illness), a WTP- (Willing ness
toPay) a DALY- (Dis ability Adjusted Life Years) 
valamint a QALY- (Quality Adjusted Life 
Years) módszer tekinthető. A COI és a WTP 
a pénzben kifejezhető költségeket, míg a 
DALY és QALY a nem, vagy csak nehezen 
szám szerűsíthető terheket, az egészségi álla-
potban bekövetkező változásokat fejezi ki. 

A múltbeli megbetegedések során felme-
rült költségek meghatározása mellett egyre 
több tanulmányban tesznek kísérletet a meg-
betegedések jövőbeni előfordulásának és 
terjedésének modellezésére is. A biológiai, 
epidemiológiai jelenségekkel foglalkozó kuta-
tásokban a modellezéshez – az egyedi fejlesz-
tésű eszközök mellett – elsősorban a VenSim, 
STELLA és AnyLogic szoftvereket használják. 
A VenSim szoftver segítségével multiágens 
modellek (Agent-Based Modelling, ABM), 
illetve rendszerdinamikai modellezés (system 
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dynamics) is megvalósítható. A rendszerdina-
mikai modellek az adott rendszer elemeinek 
változását vizsgálják az idő függvényében. E 
szimulációs technikát korábban gazdasági 
folyamatok modellezésére használták, mára 
azonban egyre elterjedtebb az epidemiológi-
ai jelenségek vizsgálatában is döntéshozatali 
szinten. A rendszerdinamikai modellek ábrá-
zolása jellemzően húrdiagramok (Casual 
Loop Diagrams, CLD) formájában történik, 
amelyek a rendszerelemek egymásra gyako-
rolt hatása mellett a változások okait is szem-
léletesen mutatják (Paina et al., 2014). 

A tanulmány célja az élelmiszer eredetű 
megbetegedések gazdasági hatásait vizsgáló 
kutatások, valamint a megbetegedések terje-
dését modellező eszközök rövid bemutatása.

Megbetegedések következtében felmerülő 
költségtípusok meghatározása

Az élelmiszer-fogyasztással összefüggésbe 
hoz ható megbetegedések közgazdasági vetü-
leteinek vizsgálatakor valamennyi felmerülő 
költségtípus egyidejű figyelembevétele szük-
séges. A rendelkezésre álló tanulmányok a 
megbetegedések költségeit különböző szem-
pontok szerint vizsgálják. A költségtípusok 
meghatározásán túl a figyelembe vett költsé-
gek számában is eltérést mutatnak. Így az 
élelmiszerbiztonság gazdasági hatásaival fog-
lalkozó kutatások – vizsgálati szempontjaik 
szerint – több csoportra oszthatók. Ezek 
között az élelmiszer okozta megbetegedések-
kel foglalkozó tanulmányok a költségeket 
jellemzően az elszámolhatóságuk (közvetett 
és közvetlen) és aszerint vizsgálják, hogy azok 
mely gazdasági szereplőket (emberek, háztar-
tás, vállalat) terhelik. Elszámolhatóság tekin-
tetében közvetlen költségek közé tartoznak 
az egészségügyi költségek, amelyek a gyógy-
szeres kezelés, rehabilitáció, laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése mellett – a megbetegedés 
súlyosságától függően – különféle terápiás 
módszerek költségeit is magukba foglalhatják. 
A megbetegedések közgazdasági hatásainak 
vizsgálata során ma már a közvetett költsége-
ket is egyre inkább figyelembe veszik. A köz
vetett, vagy más szóval indirekt költségek – 
bár konszenzus ezidáig e területen nem szü-
letett – többnyire a munkából való kiesést és 
a termelékenység csökkenéséből eredő vesz-
teségeket jelentik (McLinden et al., 2014).

Az élelmiszer eredetű megbetegedések 
társadalmi hatásainak vizsgálatában úttörő 
szerepet vállaló Jean C. Buzby és Tanya Ro-
berts 1996-os tanulmányában az élelmiszer 
okozta események költségeit az azokat viselő 
gazdasági szereplők tekintetében határozza 
meg. A társadalmi költségeket ennek meg-
felelően a háztartások, vállalkozások, az 
egészségügy és az állami felügyelet szintjén 
felmerülő ráfordítások összegeként értelmezi. 
Az élelmiszer-biztonság közgazdasági vetüle-
teivel foglalkozó tanulmányok jelentős része 
(Belaya et al., 2012) szintén ezt a megközelítést 
alkalmazza. A megbetegedések során felmerü-
lő költségeket Peter Abelson és munkatársai 
(2006) is a fent említettekhez hasonló mó don 
határozzák meg. Munkájukban ugyan  akkor 
arra világítanak rá, hogy komolyabb megbe-
tegedések esetén nem csupán a kezelési költ-
ségek megemelkedése, de a háztartásokat érő, 
korai halálozásból eredő költségek figyelembe 
vétele is szükséges lehet.

Módszertani lehetőségek

Az élelmiszer eredetű megbetegedések költsé-
geinek vizsgálatára számos módszertani lehe-
tőség kínálkozik. Közülük az egyik legelterjed-
tebb az úgynevezett COIanalízis (Costof
Illness Analysis), amelyet Benjamin Malz berg 
fejlesztett ki 1950-ben, és Dorothy Rice tett a 

megbetegedések költségeinek vizs gálatára al-
kalmas módszerré (Rice, 1967; Schmidt – 
Rod rick, 2003). Az egészségügyet terhelő 
köz   vetlen és közvetett költségeken kívül az 
ún. nem számszerűsíthető költségek (pl. fáj da-
lom, félelem) vizsgálatát is lehetővé teszi az 
esetszám, a kor és nem figyelembevétele mel-
 lett. Bár a COI-mód szert egy adott orszá gon 
belüli felhasználásra dolgozták ki, egyszerű 
kezelhetősége miatt a világ számos országában 
évtizedek óta sikeresen alkalmazzák. A mód-
szer mindemellett az egészségügyi ki adások 
nem zetközi összehasonlításában is hasznos 
eszköznek bizonyult. Az élelmiszerrel összefüg-
gő megbetegedések gazdasági hatásai a fizeté-
si hajlandóságon keresztül is mérhetők. Ezt 
a célt szolgálja a WTPvizsgálat (Willing ness
toPay) is. A módszer az elfogadási, ill. fizeté-
si hajlandóságot méri a Mennyit érne önnek, 
ha elkerülhetné…, vagy Mennyiért mon dana 
le… típusú kérdésekkel kapcsolat ban kinyil-
vánított preferenciák alapján. E vizsgálattípust 
a szakirodalomban elterjedten alkalmazzák, 
hiszen a fogyasztók kockázatke rülő magatar-
tásának több évtizedes vizsgálati háttere (Dos-
man et al., 2001; Grunert, 2005; Verbeke et 
al. 2007) módszertanilag megfelelő alapot 
nyújt az élelmiszer-biztonsági prob lémákból 
eredő társadalmi költségek meghatározására. 
Példaként említhetők erre James K. Hammitt 
és Kevin Haninger (2007) eredményei, akik 
kutatásukban a „biztonságosabb élelmiszerért” 
való fizetési hajlandóságot vizsgálták. 

A DALY (Disability Adjusted Life Years – 
Egészségkárosodással korrigált életévek) szin-
tén gyakran alkalmazott számítási módszer-
nek tekinthető, amelyet a Világbank az 
egészségügyre szánt erőforrások optimális 
allokációja érdekében dolgozott ki, és GBD 
(Global Burden of Disease) tanulmányai el-
készítése során is alkalmazott (Lopez et al., 

2006). Így nem az egyedi megbetegedések 
összehasonlítását, hanem az egészségügy 
makroszintű erőforrás-elosztásának megha-
tározását teszi lehetővé. A DALY a korai 
halálozás következtében elvesztett életéveket 
(Years of Life Lost, YLL) és az egészségkároso-
dással leélt éveket (Years Lost due to Disability, 
YLD) egyetlen számmal jellemzi:

DALY = YLL + YLD
A mutató értéke a következőképpen számol-
ható: a várható élettartamból le kell vonni az 
elveszett, valamint az egészségkárosodás mér-
tékével korrigált, életminőség-romlással leélt 
évek számát. A számítás során az egyes életsza-
kaszokat a szakértői becslés alapján megha-
tározott faktorral súlyozni, a megélt életéveket 
diszkontálni kell. A DALY közkedvelt kalku-
lációs eszköz, amelyet széles körben alkalmaz-
nak az élelmiszer-fogyasztással kapcsolatba 
hozható költségek vizsgálatára (Pires, 2014).

Szintén széles körben alkalmazott mód-
szer a QALY (Quality Adjusted Life Years – 
Életminőséggel korrigált életévnyereség), 
amely az 1990-es évek közepétől a költség-
haszonelemzések standard eszközének tekint-
hető. Számítása a várható életévek életminő-
séggel történő súlyozása alapján történik. A 
módszer jellemzője, hogy a számítás során 
bizonyos egészségi állapotokat – mint példá-
ul súlyos fájdalom, rokkantság – a halál nál is 
rosszabbnak tekint, és ezekhez negatív érté-
keket rendel. A QALY segítségével lehetőség 
nyílik egy objektív rangsor felállítására, és 
annak eldöntésére, hogy az összehasonlításra 
kerülő eljárások közül melyikhez társul vár-
hatóan a legnagyobb egészségnyereség. Fon-
tos azonban megemlíteni, hogy a QALY-
típusú számítások során az időpreferenciát is 
figyelembe kell venni, hiszen a jelenben elér-
hető nyereség nagyobb értékkel bír, mint egy 
időben jövőbeli. Így a jövőbeni QALY-érté-
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ket az egészségnyereségre vonatkozó diszkont-
ráta segítségével jelenértékben kell megadni 
(Kaló, 2009, Sassi, 2006). 

Esetszámok meghatározása

A megbetegedések gazdasági jelentőségének 
megítéléséhez azok esetszámának ismerete is 
szükséges. A szakirodalomban fellelhető kuta-
tások többsége a társadalmi terheket elsősor-
ban a nemzeti egészségügyi, illetve felügyele-
ti szervek adatbázisaiban szereplő informáci-
ók alapján határozza meg (Roberts – Pinner, 
1990). Előbbiek a gazdasági számítások elvég-
zése során valóban fontos információs forrás-
ként szolgálnak, ugyanakkor figyelembe kell 
venni azt is, hogy csak a bejelentett eseteket 
tartják nyilván (CDC, 1997). Az élelmiszer 
által közvetített megbetegedések – amennyi-
ben enyhébb lefolyásúak, és kezelésükre or-
vosi segítséget nem vesznek igénybe – csak 
részben válnak ismerté. Hazánkban az eset-
számokra vonatkozó pontos adatok a fenteb-
bi okokból következően nem állnak rendel-
kezésre. Egyes kutatások szerint a valódi 
esetszám a megbetegedések és egy, az adott 
országra jellemző szorzó (például: 10, 20 vagy 
több) alapján kiszámítható (Goldbach – 
Alban, 2006; Pires, 2014).

A múltbeli megbetegedések tényleges 
esetszámának meghatározása mellett egyre 
több tanulmányban tesznek kísérletet a meg-
betegedések jövőbeni előfordulásának és ter-
jedésének modellezésére is. A modellek fel-
építésével a megbetegedések terjedésén túl a 
felmerülő társadalmi költségek is előre becsül-
hetők. Így ezek az eszközök a szakértői dön-
téshozásban is jelentős szerepet játszhatnak.

A kockázatelemzésben használt modellek 
között több alapvető típus különíthető el, 
amelyek jellemzően a rendszerszemléletű, ún. 
systems thinking megközelítésen alapulnak. 

Egy részük az input adatokat sztochaszti-
kus változónak tekinti, és a cellaértékek alap-
ján konfidencia-intervallumokat határoz meg. 
Példaként említhető erre a @RISK szoftver, 
amelyet világszerte elterjedten alkalmaznak 
különféle gazdasági, társadalmi, természeti 
folyamatok kockázatelemzésére. Az EpiX 
Analytics és a londoni Royal Veterinary Col-
lege kutatói is ezt a módszert hasz nálják a 
megbetegedések biológiai hát terének tanul-
mányozására. A szoftver a Monte-Carlo-szi-
muláció használatán alapul. Segítségével az 
adott esemény összes lehetséges kimenetele 
kiszámítható azok előfordulási valószínűsé-
gével együtt.

A modellezéshez használt alkalmazások 
nagy csoportját az ún. rendszerdinamikai 
modellek alkotják. Ezeket korábban elsősorban 
ipari és gazdasági folyamatok modellezésére 
használták, alkalmazásuk azonban az elmúlt 
két évtized alatt más tudományterületeken 
is elterjedt. A rendszereken belüli elemek egy-
mással folyamatos „visszacsatolásokon” ke-
resztül érintkeznek. Így bármely paraméter 
időben történő megválto zása a rendszer egy 
vagy több másik paraméte rének értékét is 
befolyásolja, amely azonban az eredeti para-
méterre is visszahatást gyakorol. A rendszerdi-
namikai megközelítés a valóság ban lejátszódó 
folyamatok kialakításával se gí ti a helyes kö-
vetkeztetések levonását a modellezés során 
bevitt input adatok alapján. Ezért a modell 
megfelelő kialakításához ezen adatoknak – 
vagy hiányukban a szakértői becslések eredmé-
nyeinek – ismerete alapve tően szükséges. 

A különféle szimulációs technikák alkal-
mazása és a modellek felépítése ma már több 
szoftver segítségével is elvégezhető. Ezek 
között elsősorban a VenSim programcsomag 
említendő, amely egyes társadalmi jelenségek 

– például a népesség növekedése-csökkenése 

– mellett biológiai, epidemiológiai folyamatok 
kölcsönhatásainak vizsgálatára is alkalmas 
eszköz. A fertőző betegségek terjedésének 
mechanizmusát és időbeni alakulását számos 
kutatásban e módszer segítségével határozzák 
meg (Osgood, 2011). A fertőző betegségek 
terjedési mechanizmusának szimulálása azon-
ban egyedileg fejlesztett szoftverek segítségé-
vel is elképzelhető (Nowicki, 2016). 

A megbetegedések modellezésére további 
lehetőséget kínálnak az ún. húrdiagra mos 
modellek (Casual Loops Digrams, CLD), illet-
ve az Agent-Based Modelling (ABM) haszná-
lata is. Utóbbi korábban elsősorban a társa-
dalomtudományi és ökológiai kutatásokban 
volt használatos. Az ABM mint multi ágens 
szimulációs módszer az események különfé-
le verzióit állítja elő, amelyek során az ágensek 
tulajdonságai időpillanatról időpillanatra 
változnak. A szoftver a naponkénti vagy per-
cenkénti változást is képes szimulálni. A szi-
muláció során a függvénybemenetet a prog-
ram futása közben keletkező „ingerek”, a 
kimeneteket az ágensek által előállított „reak-
ciók” jelentik. A vizsgált jelenség tehát az in-
gerek és reakciók összességével írható le (VÁG, 
2005). 

Következtetések

Látható, hogy a társadalmi költségek megha-
tározására szolgáló módszerek az alkalmazá-
suk során figyelembe vett szempontok szerint 
igen sokrétűek. E módszerek – amennyiben 
megbízható adatok állnak rendelkezésre – az 
élelmiszer eredetű megbetegedések társadal-

mi szintű költségeiről megalapozott becslést 
adhatnak. Megjegyzendő azonban, hogy a 
számítás alapjául szolgáló egészségügyi adat-
bázisok csak részleges információt szolgáltat-
nak az esetszámokról, mivel csak a bejelentett 
megbetegedések adatait tartalmazzák. Az 
optimális erőforrás-allokáció érdekében a 
megbetegedések előfordulásának, esetszámá-
nak ismerete azonban mindenképpen szüksé-
ges. Ebben a dinamikus modellek használata 
nyújthat segítséget. Megjegyzendő, hogy az 
élelmiszer okozta egészségkárokról szóló ta-
nulmányok a dinamikus módszerekről – 
mint a társadalmi terhek prediktív meghatá-
rozására alkalmas eszközökről – nem tesznek 
említést. Jövőbeni célként így egy olyan 
kalkulációs modell kidolgozása képzelhető el, 
amely a bemeneti paraméterek trendjének és 
szórásának megadásával az élelmiszer eredetű 
megbetegedések társadalmi szintű költségei-
nek megalapozott becslését teszi lehetővé akár 
egy meghatározott jövőbeli időintervallumra, 
akár egyetlen élelmiszer-biztonsági esemény-
re vonatkozóan.

A tanulmány alapját képező előadást az MTA 
Környezettudományi Elnöki Bizottságának 
Élelmiszer-biztonsági Albizottsága megvitat-
ta és közlésre javasolta. Ezúton is köszönjük 
az albizottság elnökének, titkárának és tagja-
inak szakmai támogatását és ösztönzését.

Kulcsszavak: élelmiszer eredetű megbetege-
dések, élelmiszer-biztonság, kockázatelemzés, 
társadalmi költség
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TÖBB KÁVÉ, HOSSZABB ÉLET 

A rendszeres kávéfogyasztás valószínűleg 
meghosszabbítja az életet. Ez a következtés 
vonható le a tanulmányból, amelynek szerzői 
tíz európai ország több mint 520 000 lakosá-
nak adatait elemezték abból a szempontból, 
hogy milyen kapcsolat van a kávéivás és a 
halálozási kockázat között. 

A tizenhat évig tartó követéses vizsgálat 
ideje alatt kb. 42 ezren haltak meg a legkülön-
bözőbb betegségekben: rák, szívelégtelenség, 
egyéb keringési betegségek, agyi érkatasztró-
fa stb. Az adatoknak az egyéb életmódbeli 
faktorokkal – dohányzás, táplálkozás stb. – 
történő korrigálása után megállapították, 
hogy a kávéfogyasztás, bármilyen betegségről 
legyen is szó, csökkenti a halálozási kockáza-
tot. Napi egy kávé 12 százalékkal, napi két-
három 18-cal. Az „igazi” és a koffeinmentes 
ital szempontjából viszont nem találtak kü-
lönbséget, ami jelzi, hogy a védőhatás nem a 
koffeinben van. Ez a vizsgálat azonban nem 
vállalkozott annak eldöntésére, hogy viszont 
mely összetevőkben – diterpének, antioxidán-
sok stb. – rejlik a titok. Nagyon érdekes, hogy 
a jótékony hatás függetlennek bizonyult a 
kultúráról, azaz a kávé  elkészítésének mód-
jától. A világon naponta két és fél milliárd 
csésze kávé fogy. A tanulmányban részt vevő 
országok közül térfogatra a legkevesebbet az 
olaszok isznak, (napi 92 ml), a legtöbbet a 
dánok (napi 900 ml).  

A kutatók 14 ezer embernél bizonyos 
biomarkerek elemzését is elvégezték. A kávé-

Kitekintés
soknál egészségesebb májműködést, jobban 
kontrollált cukoranyagcserét találtak, és az 
immunrendszer működésében is kimutattak 
a javukra némi pozitív különbséget. 

Gunter, Marc J. – Murphy, Neil – Cross, 
Amanda J. et al.: Coffee Drinking and 
Mortality in 10 European Countries: A 
Multinational Cohort Study. Annals of 
Internal Medicine. 11 July 2017. DOI: 
10.7326/M16-2945

MAGZATVÉDŐ 
ZIKA-VAKCINA 

Amerikai kutatók (National Institutes of 
Health, Washington University School of 
Medicine, University of Texas Medical 
Branch) egerekben kétféle Zika-vírus elleni 
kísérleti oltóanyagról is bebizonyították, hogy 
megvédi a magzatot a vírus káros hatásaitól. 

Az elmúlt néhány évben elsősorban Bra-
zíliában jelentkező Zika-vírus okozta járvá-
nyok világszerte nagy pánikot keltettek, mert 
ha a szúnyogok által terjesztett kórokozó vá-
randós asszonyt fertőz meg, a magzatban 
súlyos veleszületett rendellenességeket, pél-
dául kisfejűséget okozhat.  

Az amerikai kutatók a Texasi Egyetem 
által kifejlesztett élő, legyengített kórokozókat, 
és a Moderna nevű biotechnológiai cég mik-
ro RNS-eket tartalmazó vakcináját tesztelték. 
Egerek egyik felét a vakcinák egyikével kezel-
ték, a többiek placebót kaptak. Az egerek 
vérében mindkét oltóanyag esetén ki tudták 
mutatni a vírusellenes antitesteket. 
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