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Az űrkutatás biológiai aspektusai
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A XX. század második felében a tudományok és a technika fejlődése lehetővé tette,
hogy átlépjük a bolygónkat körbevevő légréteget, és elszakadva a Föld gravitációs
vonzásától az ember kilépjen a világűrbe. Napjainkban olyan tervek foglakoztatják
az űrkutatás szakembereit, hogy reális időn belül a Marsra is kirándulást tehessünk,
nem beszélve az egészen fantasztikusnak tűnő ember lakta Mars-kolóniák
létrehozásáról.

Az Űr középkori ábrázolása

Az űrkutatás minden mozzanatát körültekintően meg kell megtervezni, számolni
kell minden lehetséges körülménnyel, és természetesen minden kockázattól
mentesnek kell lenniük a gyakorlati megvalósításoknak. Ezeknek a kutatási és
tervezési feladatoknak szilárd tudományos alapokon kell állniuk. A körültekintő
munkák ellenére is előfordulnak balesetek és nem várt események. A tudósoknak és
kutatóknak az a feladatuk, hogy egyre tökéletesebb megoldásokat dolgozzanak ki,
amelyek segítik az űrkutatás fejlődését.
A Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület a kezdetektől szerény
lehetőségeivel igyekezett hozzájárulni a hazai és a nemzetközi űrkutatási
programokban zajló kutatásokhoz. Harminc évvel ezelőtt is figyelemmel kísérte az
egyesület az űrkutatást és annak eredményeit. Egyes tudományterületeken,
különösen az élettudományi kutatásokban, napjainkig is végeznek egyes csoportok
kutatási programokat, amelyeket esetenként adaptálni lehet az űrkutatáshoz.
Az egyesület interdiszciplináris szemlélettel, de elsősorban élettudományokkal,
biológiai kutatásokkal foglakozik. A kutatások a biológia területén súlyozottan
antropológia szemléletűek. Az emberközpontú szemlélet természetesen magában
rejti a természet komplexitásának értelmezését.

a Pineer 10-11 űrszondákon elhelyezett tábla

Az űrkutatás abban a szakaszában, amikor az ember már kilépett a világűrbe, az
abból adódó megváltozott biológiai életkörülményekre és az azokhoz való
alkalmazkodás bonyolult kérdéseire kellett elsődlegesen magyarázatot találni.

Egy űrlaboratórium

Az egyesület nem egy kis létszámú csoportot, hanem egy nyitott minden kötöttség
nélküli „tudományos műhelyt” jelent. Az egyesület a PALATINUS szemlélet és
filozófia szerint minden tudományos szervezettel szívesen konzultál, kérdéseket tesz
fel, kutatókat hoz össze különféle kutatások, eredmények megvalósításához. Ezzel a
szerteágazónak tűnő tevékenységével tudományszervezési feladatokat is ellát.
Az egyesületben az elmúlt harminc évben felvetődött kérdések és programok,
amelyek az űrkutatásra vonatkoznak.

Harminc évvel ezelőtt, amikor űrhajósunk, Farkas Bertalan a Szaljut-6 fedélzetén
elkezdte kutatómunkáját, több magyar fejlesztésű műszert is vitt magával. A Pille79es műszerrel a kozmikus sugárzások mérését lehetett elvégezni. A BALATON
készülékkel szenzomotorikát és emocionális feszültségi szintek mérését lehetett
végezni. A műszeregyüttesekben természetesen funkcionális életfolyamatok
vizsgálatára is mód volt. Az élettudományokhoz tartozóan űrélelmezési programok
is szerepeltek a kutatási programban. Meg kell említeni, hogy az élettudományok
mellett anyagtudományi és távérzékelési feladatokat is végzett űrhajósunk.

Kutatásaink az ismeretekhez kötődnek:
Az űrrepülést követően, de az űrkutatáshoz köthetően a súlytalanságban végzett
vizsgálatok értékelésével kezdett foglalkozni az alkalomszerűen összeállt
kutatócsoport. Ebben a programban szenzomotorikus, figyelemkoncentrációs
vizsgálatok kaptak helyet, azzal kiegészítve, hogy a földi körülményektől eltérően az
emberi szervezet érzékelői, szenzorai milyen változáson mennek keresztül. A földi és
a súlytalanság állapotában a figyelemkoncentráció milyen mértékben változik.

A nemzetközi űrkutatásban a korai szakaszokban az élettani kutatásoknál elsősorban
arra helyezték a fő hangsúlyt, hogy az űrhajósok testére milyen gravitációs erők
hatnak a fellövés pillanatában. Az űrhajósok kiválasztásnál is dominált ezeknek a
testre gyakorolt tűrőképességi hatásoknak a megítélése.

A Noordwijkban működő LDC centrifuga

Az űrben töltött napok számának emelkedésével a fiziológusokat komolyan
foglakoztatta a gravitációhiányra visszavezethető testre gyakorolt kompenzációk
hatása. A kérdéskör bonyolult és összetett, napjainkban is intenzív kutatások folynak
ebben a témakörben.
A Pille 79-es műszerrel a kozmikus sugárzások értékeinek vizsgálata történt. Azzal,
hogy az űrhajósok a Földet körbevevő légkör szűrő és elnyelő rétegét átlépik, egyre
védtelenebbé válnak a kozmikus sugárzással szemben.

Földi gamma teleszkóp

Az elmúlt 30 év során számos kutatási programunkban szerepeltek az űrkutatásra is
kiterjeszthető vizsgálatok. Néhány kutatási program kiemelése a teljesség igénye
nélkül.
-

A gravitáció hiánya az emberi szervezet váz- és izomrendszerére. A kalcium,
magnézium stb. mineráliák cserélődése és beépülése a vázrendszerbe. A
discusok (porckorongok) élettani folyamatainak elemzése gravitáció
hiányában. Az izomzat munkavégző és metabolikus folyamatainak
kölcsönhatása. Földi gravitáció szimuláció a váz- és izomrendszerre.

-

A szenzorok, érzékelők és a tanult motorikus tevékenységek visszacsatolási
problematikája a súlytalanságban.

-

A kozmikus
rendszerekre.

-

A megváltozott életkörülmények betegségexponáló hatása.

-

A szervezeten belüli mikro- és makroelemek körforgásának változása, és
hatásaik elemzése a BIR és BHT elméleteknek megfelelően.

-

Távérzékeléses (telemetriás) fiziológiai
kidolgozása infravörös tartományban.

-

Alapvető életfenntartás speciális és optimális folyamatainak biztosítása,
táplálkozás, folyadékbevitel, megfelelő gáz összetételű „levegő”, hőmérsékleti
stabilitás.

sugárzások

emelkedett

értékeinek

folyamatos

hatása

a

biológiai

kontrollmonitorozás

-

Mikrobák vélelmezhető és modellezett mutációinak hatása az emberi
szervezetre.

-

Űr-testnevelés hosszú idejű súlytalanság esetében.

A teljesség igénye nélkül felsorolt elemzések és tanulmányok alapján, amelyek az
egyesület tudástárában találhatók, azt a következtetést vonhatjuk le, és
valószínűsíthetjük, hogy az ember tartós, vagy hosszú ideig való űrben tartózkodása
esetében módosított életkörülmények alakulnak ki. Az egyszerűnek tűnő
megállapítás bonyolult folyamatok összességét rejti magában, amelyek
megkövetelik, hogy az életfolyamatok esetében életfenntartási korrekciókat is végre
kell hajtani. Az élettudományi, biológiai antropológiai, szomatológiai elemzések
alapján meghatározhatók és esetenként modellezhetők a változások:
A súlytalanság és a kozmikus sugárzások esetében figyelmet kell fordítani a
megváltozott életkörülményekre.
1) A váz- és izomrendszer folyamatos karbantartására, az ortosztatikus helyzetek

időszakos visszaállítására.
2) A keringés és a szívfrekvencia adaptációjára.
3) A

mellűri ideiglenes anatómiai
vitálkapacitás változására.

változásokra,

a

gázanyagcserére,

a

4) A primer és secunder anyagcsere-folyamatok optimális szabályozására, az

űrélelmezés fontosságára, a béltraktus bélflóra speciális stabilitására.
5) Az űrjárművek folyamatos sterilizálására, az esetleges véletlenszerűen a

kozmikus sugárzás hatására mutálódó baktériumok és vírusok kiiktatására.
6) Az űrjárművekben tervezett módon megvalósuló vízkörforgás biztosítására,

fiziológiás ivóvíz előállítására.
7) Mindezen

folyamatok dinamikus változásainak távérzékeléses kontroll
monitorozására és azok technikai megteremtésére úgy, hogy egyénspecifikus
módon, közvetlen visszacsatolással folyamatos visszajelzéseket is kapjunk, de
lehetőség legyen indokolt esetben a riasztásra is.

8) A csillapítás nélküli kozmikus sugárzások hatása az élő szervezetre.

COS-B gamma

A fenti hét pontban meghatározott biológiai feltételrendszerek értelmezhetően az
űrhajósokra vonatkoznak. Ezeket nem tekinthetjük orvostudományi kutatásoknak,
ezek az élettudomány és a teljesítmény-élettan biológiájához sorolhatók.
A rendszerszemlélet lehetőséget teremt arra, hogy orvostudományi kutatások is
végezhetők legyenek az űrjárművekben. Ismertek azok a kutatások, melyek például
a csonttörésekre terjedtek ki, és azt vizsgálták, hogy a súlytalanságban milyen
módon zajlik a csont gyógyulása, és milyen un. callus képződik. A NASA
kutatásoknál javaslattal éltünk, hogy egy kiegészítő „dinamizátorral” ellátott
kontrollcsoport vizsgálatára is sor kerüljön.

A csontegyesítéseknél a BIR elmélet szerint a biológiai ion tér rácsszerkezetek
módosulását is modelleztük súlytalanság esetében (dinamikus kompresszióhiány).

A tumoros betegségek kialakulásának genetikai és karcinogén hatásai is kutathatók.
A kutatás két területre is kiterjeszthető. Egyrészről a DNS módosulásoknál kialakuló
válaszreakciókra, másrészről az extrém dózisnövekedések miatt kialakuló
sejtmutációk folyamataira.

Ismert a NASA mikrobiológiai kutatása, amely arra terjedt ki, hogy a kozmikus
sugárzásra milyen módon reagálnak a baktériumok, vírusok, gombák. A mutációk
kialakulása bizonyított, és ezek ismeretében a pandémiák és endémiák esetleges okokozati összefüggéseit is lehet elemezni.
Az élettudományi kutatások mellett egyéb egyesületi természettudományi kutatások
is kiterjeszthetők az űrkutatásra. Néhány kiemelés:
1) Multispektrális távérzékelés az elektromágneses tartományokban, különös

tekintettel a teljes infravörös tartományra. Az
jelenleg több tényező is gátolja, hogy az ismert
közötti alkalmazható leképezést a Földön kívül
kutatási eredmények születtek az elmúlt
laboratóriumban.

infravörös távérzékelésnél
és már földi körülmények
is elvégezhessünk. Biztató
években a műegyetemi

2) Anyagtudományi kutatások. Ismert, hogy az űrjárművek rendkívül nagy

hőmérsékleti különbségeknek vannak kitéve. A hőmérsékletváltozások az
űrjármű alkatrészeiben és a burkolatában dilatációkat eredményeznek, ezért
az illesztéseknél rugalmas, de egyben szigetelő anyagokat is be kell illeszteni.
Fontos vizsgálni, hogy ezekben az anyagokban a hőmérsékletre történő
változások esetében milyen szerkezeti deformitások jönnek létre.
3) A kozmikus sugárzások mérséklése az űrkabinban. Ismert, hogy az

űrjárművek alapanyaga alumínium, ami jól reflektálja a sugárzások egy
részét, de egyben jó hővezető. Hátránya, hogy az elektromágneses és
radioaktív sugárzások néhány tartományát kis vesztességgel átereszti.
Ismertek azok a kutatások, amikor különféle sugárzásvédő burkolatok
hatásmechanizmusát kutatták.

sugárzás ellen védő többpólusú elektrosztatikus pajzs (tervezet)

4) Az űrjárművek energiaellátását célszerű közvetlenül a Nap sugárzásából

nyerni. A bőséges energiamegkötés lehetőségét és akkumulálását szinte az
egész világon kutatatják, és mint az ismeretes, a fejlesztések eredményei a
háztartásokban is megjelentek.

5) Kiemelt figyelmet kell fordítani olyan másodlagos problémák megoldására is,

mint például az űrszemét kérdése. A növekvő mennyiségű űrszemét komoly
veszélyt jelent. Az akár több km/s sebességgel keringő űrszemét –
rakétadarabok, feszítőabroncs, csavar, csavarhúzó, hűtőfolyadék cseppek,
szigetelőfólia darabok – fokozódó mennyisége egyre nagyobb fejtörést jelent
az űrkutatás számára.

Végezetül engedjék meg, hogy ismételten megköszönjem a megtisztelő meghívást a
konferenciára és az emlékülésre, és engedjék meg, hogy ez úton is gratuláljak a

Space for Earth
alapítvány munkájához, és sok sikert kívánjak a jövőbeni munkáikhoz.

