
A gyógyszerforgalomra vonatkozó 
statisztikai adatok között van egy 
meglepő és érdekes, illetve pikáns-
nak tűnő is: az elmúlt esztendőben 
országos viszonylatban a mereve-
dési zavarok kezelésére használa-
tos gyógyszerekből – Viagra, Cialis 
és Levitra – 7,6 millió euró értékben 
262 egységet adtak el. 
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képest a merevedési zavarok kezelé-
sére használatos gyógyszerekből. A 
szóban forgó értékből mintegy 50 
százalékkal részesedett a Viagra. Eb-
ből a legkelendőbbnek mutatkozó 
gyógyszerből havi átlagban 0,3 millió 
lej értékű a piaci forgalom, s ezzel az 
értékkel megközelítette az egyik leg-
népszerűbb láz- és fájdalomcsillapí-

tóét, a Paracetamolét, amely az üzleti 
forgalmú gyógyszerek toplistáján a 
10. helyet foglalja el. Piaci elemzők 
szerint a szóban forgó gyógyszerek 
igen érzékenyen reagálnak a vásárló-
erőre. Amennyiben az csökken, ak-
kor csökken a vásárlók száma is. Ez 
rendszerint a téli hónapokban érző-
dik, amikor is a családi költségvetést 
megterhelik a fűtési stb. költségek. 
Idetartozik az is, hogy az esztendő 
első öt hónapjában lanyhult a szóban 
forgó gyógyszerek iránti érdeklődés, 
ugyanis a mennyiség tekintetében 30 
százalékos visszaesés mutatkozott, az 
érték tekintetében csak 16,1 száza-
lékos. Ez azt jelenti, hogy a drágáb-
bakból többet adtak el. Egyébként 
öt hónap viszonylatában az eladási 
statisztika 85 ezer egységről tanús-
kodik 2,6 milió euró értékben. Ezen 
számadatok alapján a piaci elemzők 
úgy értékelik, hogy az idén mintegy 
15 százalékos visszaesésre lehet szá-

mítani. Az Országos Gyógyszerügy-
nökség (ANM) illetékesei szerint 
ezeken a vényre kibocsátható gyógy-
szereken túl másabbak is vannak a pi-
acon, köztük az Entran, a Maraton és 
a Perman, valamint be nem jegyzett 
úgynevezett étrendkiegészítők, ame-
lyek nem minősülnek gyógyszer-
nek, s amelyek éves üzleti forgalma 
megközelíti a kétmillió eurót. Az 
ügynökség illetékesei szerint a hami-
sított gyógyszerek toplistáját orszá-
gunkban a Viagra vezeti. A becslé-
sek szerint a hamisított gyógyszerek 
hazai üzleti forgalma megközelíti a 
90 millió eurót. Túl az üzleti érde-
kek megcsorbításán, ez a jelentős 
volumenű hamisított gyógyszer ko-
moly veszélyt jelenthet az ügyfelek 
egészségére nézve, s ilyen összefüg-
gésben hangsúlyozzák azt is, hogy 
a csak nevében Viagrának számos 
káros mellékhatása lehet, súlyos szö-
vődményeket okozhat. 
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Nem nő az agydaganat kockázata 

Ugyanannyi Viagra, mint amennyi Paracetamol

„Szuper antitest” 
az influenza ellen

Visszafordítható Lehet 
az öregedés okozta MeMóriaroMLás

Klinikai próbák előtt 
a hatóanyag

felfedezték brit és svájci kuta-
tók az első olyan ellenanyagot, 
amely az influenza a vírus min-
den típusával képes felvenni a 
küzdelmet.

AScience Express online 
tudományos magazinban 
közölt eredmények szerint 

egérkísérletekben sürgősségi keze-
lésként vethették be az ellenanya-
got. A kutatók azt remélik, hogy 
univerzális vakcinát fejleszthetnek 
ki, amely az influenza minden for-
májától megvédi az embereket. 
Jelenleg minden évben új védőol-
tást kell kifejleszteni a szezonális 
influenza ellen, alkalmazkodva a 
vírus változásaihoz. Világszerte 
számos kutatócsoport dolgozik 
azon, hogy általánosan ható vak-
cinát állítson elő, amely az influ-
enzavírus folyamatos mutációja 
ellenére hatékony lehet. 

A H1N1-járvány idején kide-
rült, hogy a vírussal megfertőző-

dött emberek közül egyeseknél 
„szuperimmunitás” alakult ki más 
fertőzésekkel szemben is. A brit 
Orvosi Kutatások Tanácsához 
(MRC) tartozó Mill Hill-i inté-
zet kutatói és svájci kollégáik több 
mint 100 ezer mintát vizsgáltak 
meg, amelyek H1N1-influenzán 
átesett vagy az ellen védőoltást 
kapott emberek immunsejtjeit 
tartalmazták. Ezekből a minták-
ból sikerült elkülöníteni egy el-
lenanyagot, amely az FI6 jelölést 
kapta, és amelynek az influenza A 
vírus felszínén lévő egyik fehérje, 
a hemagglutinin a célpontja. Ezt 
a fehérjét jelzi egyébként a vírus 
típusának meghatározásakor al-
kalmazott H betű. „Mint az első 
és egyetlen antitest, amely az inf-
luenza A vírus összes ismert altí-
pusát megcélozza, az FI6 fontos 
új kezelési lehetőséget jelent” – 
mondta Antonio Lanzavecchia, a 
svájci Orvosbiológiai Kutatóinté-
zet igazgatója.

az idősödő agyban gyengébbek 
a kapcsolatok az idegsejtek há-
lózatában és kevésbé erőteljes a 
neuronok kisülése, ám meglepő 
módon megfordítható a folya-
mat - állapították meg amerikai 
kutatók.

Közzétették tanulmányukat 
a Yale Egyetem munkatár-
sai a Nature tudományos 

magazin legfrissebb számában, 
amelyben elsőként vizsgálták a 
prefrontális kéreg idegsejtjeinek 
aktivitásában az életkorral bekö-
vetkező változásokat. Az emberi 
agy e kérgi területe felelős a maga-
sabb megismerési és végrehajtási 
funkció kért, működése alapvető az 
elvont és logikus gondolkozásban, 
de a tevékenységek megszervezé-
sében is. Ha ez a „mentális vázlat-

tömb” vagy munkamemória nem 
működik megfelelően, egyszerű 
napi dolgokat felejthetünk el, pél-
dául azt, hogy hová tettük a kul-
csunkat.

Amy Arnsten és kutatócso-
portja fiatal, középkorú és idős kí-
sérleti állatok agyában vizsgálta a 
prefrontális kéreg működését, mi-
közben azok feladatokat hajtottak 
végre. A fiatal állatok agyában lévő 
idegsejtek nagy arányban voltak 
képesek fenntartani a „tüzelést” (az 
elektromos ingerület, jel továbbí-
tását) a munkamemória működése 
közben, míg az idősebb állatoknál 
kisebb volt ez az arány. Amikor 
azonban a kutatók úgy változtatták 
meg az idegsejtek neurokémiai kör-
nyezetét, ahogyan az a fiatal állatok-
nál szokásosan van, akkor az idősebb 
agyban is visszaállt az idegsejtek 
tüzelési aránya a fiatalabb kornak 
megfelelő szintre. Megállapították 
azt is, hogy az idősebb agyban fel-
halmozódik az a jelátvivő moleku-
la, amely kinyitja az ioncsatornákat 
és gyengíti a prefrontális neuronok 
tüzelését. Ezt a folyamatot több ve-
gyülettel sikerült visszafordítani, 
például a guanfacine hatóanyaggal 
is, amelyet emberi gyógyszerként is 
használnak. A szert felnőtteknél a 
vérnyomás csökkentésére, gyerekek-
nél a prefrontális működés javításá-
ra alkalmazzák.

Arnsten kutatási eredményei 
alapján a Yale már jelentkezőket ke-
res a klinikai próbához, amelyben a 
guanfacine munkamemóriát javító 
hatékonyságát tesztelik idősebb, 
demenciában nem szenvedő embe-
reknél.

 illusztráció

egy most közzétett tanulmány sze-
rint nincs statisztikailag nagyobb 
kockázata az agydaganat kialaku-
lásának azoknál a gyermekeknél 
és serdülőknél, akik mobiltelefont 
használnak. Most először vizsgál-
ták, hogy a gyermekek és serdülők 
mobiltelefon-használata befolyá-
solja-e az agydaganat kialakulásá-
nak kockázatát.

Ugrásszerűen nőtt az elmúlt 
években a mobiltelefon-
használat a gyermekek és 

serdülők körében, és ez egyre több 
szülőt aggaszt a mobiltelefonok által 
kibocsátott sugárzások miatt. Koráb-
bi, felnőtteken végzett vizsgálatok 
alapján felmerült az agydaganatok 
kockázatának növekedése. A gyere-
kek esetében az ettől való félelmet 
az táplálja, hogy idegrendszerük 
még fejlődésben van, ráadásul a 
fejkörfogatuk is kisebb, így a készülé-
kek által kibocsátott elektromágneses 
sugárzás (rádiófrekvencia-modulált 

elektromágneses mező) az agyuk mé-
lyebb területeire is behatolhat.

A gyermekek és serdülők mobil-
telefon-használata és az agydaganat 
kialakulásának kockázata közötti ösz-
szefüggés megállapításához a bázeli 
Swiss Tropical and Public Health 
Institute munkatársai 7 és 19 év kö-
zötti agydaganatos gyermekek kór-
történetét vizsgálták 2004 és 2008 
között. A kutatók személyes beszél-
getések során tájékozódtak a gyer-
mekek és serdülők mobiltelefonálási 
szokásairól, és erre vonatkozó adato-
kat gyűjtöttek a mobilszolgáltatóktól 
is. A kutatásban összesen 352 agyda-
ganatban szenvedő norvég, dán, svéd 
és svájci gyermek és serdülőkorú fiatal 
vett részt, a kontrollcsoportot pedig 
646 egészséges kortársuk alkotta.

A kutatást végző szakemberek 
megállapították, hogy a daganatos 
betegeknél nem volt statisztikailag 
kimutathatóan nagyobb mértékű 
a rendszeres mobilhasználat, mint 
egészséges társaik esetében. A 352 

agydaganatos fiatal 75,3%-a (265 fő) 
számolt be arról, hogy a betegségük 
diagnosztizálása előtt összesen több 
mint 20 alkalommal beszéltek mo-
biltelefonon. Ez az arány (ugyanerre 
az időszakra vetítve) az egészséges 
kontrollcsoport tagjai között 72,1% 
(466 fő) volt. Ezen túlmenően 194 
daganatos (55%) és 329 egészséges 
(51%) fiatal válaszolta azt, hogy rend-
szeresen használt mobiltelefont. 

A kutatás összefoglalásaként a 
szakemberek megállapították, hogy 
bár az eredmények nem mutattak 
ok-okozati összefüggést az agyda-
ganat kialakulása és a mobiltele-
fon-használat között, a gyermekek 
és serdülők egyre gyakoribb mo-
bilhasználatának következményei 
további megfigyelést igényelnek. A 
biztonság kedvéért célszerű a mo-
biltelefonokat a fejtől és a fültől 
minél távolabb tartani, és a fejet érő 
sugárzás csökkentésének érdekében 
headsetet, fülhallgatót vagy a tele-
fon kihangosítóját használni.
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