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Téma
(egy tudományos hír értelmezése és elemzése)

Akár az Isten: létrehozták az első mesterséges DNS-t, Megszületett az
első "szintetikus" sejt
A hírközlő szervek végre egy igazi szenzációt közölhettek, gondolták. A hír
tartalmazott minden olyan elemet, mely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a
szenzáció szenzáció legyen.

Amerikai kutatóintézet, hatalmas modern épület, boldog, mosolygós tudósok,
hihetetlen erőfeszítés, amely dollármilliókban mérhető (esetünkben 380 millió
dollár), és az eredmény, ami nem más, mint egy petri-csészében egy szép kék
tenyészet „szintetikus sejt”.

Olvasói vélemény: Nem akartam részletesen belemenni, de a kék szín onnan jön, hogy a mesterséges DNS-be,
amit átraktak, a baktériumba tettek egy enzimet, a beta-galaktozidazt (ez nem volt eredetileg a baktérium DNSben, amit kiszedtek belőle), ami a táptalajban lévő egyik anyagot elbontja, és az kék lesz. Ez nem szaporodás,
hanem az anyagcsere eredménye.

Nézzük a híreket:
„Dr. Craig Venternek sikerült kifejlesztenie az első szintetikus élő sejtet. Az általa vezetett
kutatócsoport egy baktérium "genetikai szoftverét" alkotta meg, majd beültette egy gazdasejtbe. A
kutatók egy létező bakteriális génállományt másoltak le, szekvenálták genetikai kódját, majd
"szintézis mechanizmusokat" használtak a másolat kémiai megszerkesztéséhez. "Most már képesek
vagyunk elkészíteni saját szintetikus kromoszómánkat és beültetni azt egy fogadó sejtbe - egy más
organizmusba. Amint ez az új szoftver bejut a sejtbe, a sejt kiolvassa és átalakul a genetikai kód által
meghatározott fajjá"

Értelmezés: A hírekkel egy időben az kezdett elterjedni, hogy ezek a sejtek teljes
mértékben szintetikusak, tehát szervetlen anyagból nem csa, hogy szerves kémiai
formációt, hanem élő és önmagát reprodukáló élőlényt hoztak létre. Természetesen
ez téves informnáció, mert nem történt más, mint az, hogy összeraktak egy hosszú
DNS-molekulát, amely a Mycoplasma mycoides baktérium teljes genetikai anyagát
tartalmazza (más szóval: bizonyos apró módosításokkal lemásolták egy létező
baktérium teljes genetikai anyagát), majd ezt a molekulát bejuttatták egy kissé
eltérő baktérium (Mycoplasma capricolum) élő sejtjébe, ahol a mesterséges DNS
átvette az irányítást, és a „maga képére” formálta a sejtet, azaz Mycoplasma
mycoides lett belőle.

Hír: „Az új baktérium több mint egy milliárdszor replikálódott, másolatait ugyancsak a szintetikus
DNS vezérelte. "Ez volt az első alkalom, hogy bármilyen szintetikus DNS teljes egészében irányított
egy sejtet" - tette hozzá dr. Venter, aki kollégáival azt reméli, hogy előbb-utóbb képesek lesznek
megtervezni és megépíteni egy olyan új baktériumot, amit hasznos funkciókkal láthatnak el. "Úgy
vélem, egy új ipari forradalmat hoznak majd" - mondta. "Ha tényleg rá tudjuk bírni a sejteket, hogy
azt állítsák elő, amire nekünk szükségünk van, akkor segítségünkre lehetnek az olajtól való
elszakadásban és a széndioxid megkötésével részben visszafordíthatják a környezet károsodását" Dr.
Venter cége, a J Craig Venter Intézet több gyószergyártóval és olajcéggel is kapcsolatban áll, olyan
kromoszómák tervezésén és kifejlesztésén dolgozva, melyekkel hasznos üzemanyagok és új vakcinák
állíthatók elő.”

Értelmezés: Pártatlanként szólt hozzá a témához dr. Gos Micklem, a brit Cambridge
Egyetem genetikusa, aki szerint Venter tanulmánya „kétségkívül korszakalkotó",
azonban hozzátette: „már most is rengeteg egyszerű, olcsó, hatékony és kiforrott
technika létezik az organizmusok genetikai módosítására, ezért pillanatnyilag ez a
módszer aligha képes kiszorítani a meglévőeket".
Hír: A kutatók azt remélik, hogy a lecsupaszított baktériumokból kereskedelmi és tudományos
célokra hasznosítható mikrobákat tudnak majd előállítani. „Ez a valaha is előállított első szintetikus
sejt. Azért nevezzük szintetikusnak, mert a sejt egy teljes egészében szintetikus kromoszómától

származik, amely négy üveg vegyi anyag segítségével egy kémiai szintetizátoron készült, egy
számítógépes információból kiindulva” – jelentette ki Craig Venter, a genomkutatás úttörője, a kutatás
vezetője. „Ez az első önreprodukáló faj ezen a bolygón, amelynek a szülője egy számítógép” – tette
hozzá.

Értelmezés: A Science folyóiratban közzétett tanulmányában Venter csapata azt
állítja, hogy a Mycoplasma mycoides baktérium DNS-ének szintetikus változatát
ültette át egy Mycoplasma capricolum nevű baktériumba, amely belsejének nagy
részét eltávolították. Újabb áttörés történt a mesterséges sejtek létrehozása felé
vezető úton: először állítottak elő olyan sejteket, amelyeket mesterségesen
"összeszerelt" program irányít. A kívülről betöltött DNS képes volt beindítani és
irányítani a sejtek működését, amit a kutatók a számítógépek bekapcsolásakor
elinduló rendszerfolyamatokhoz hasonlítottak

Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0 élőben

Hír: „A San Diego-i J. Craig Venter Intézet vezetője ismert és egyben igen ellentmondásos
személyiség: Venter korábbi cége, a Celera Genomics hozta elsőként nyilvánosságra a teljes emberi
genetikai állomány bázissorrendjét, a Humán Genom Program kutatóival közösen. A rámenős, üzleti
alapon működő, ugyanazokat az eredményeket sokkal olcsóbban elérő kutatót akkoriban "a genetika
Darth Vadereként" is említette az amerikai sajtó. Most ismét Venter kutatócsoportjáé az elsőség, egy
részben már mesterséges sejt létrehozásában. A szakemberek egy úgynevezett mikoplazma baktérium
(Mycoplasma mycoides) mesterséges úton "összeszerelt" genetikai állományát ültették át egy másik élő
baktériumba. A sejtfallal nem rendelkező mikoplazma baktériumok az emberben többek között
tüdő- és medencegyulladást képesek okozni: a kórokozók egy speciális baktériumtípushoz tartoznak,
amelyek csak a sejteken belül tudnak tartósan életben maradni.”

Értelmezés: A híres-hírhedt Craig Venter és kutatócsapata újabb óriási lépést tett az
élet alapstruktúráinak teljes manipulálhatósága irányába. A távlatok
beláthatatlanok - az aggodalmak is. Jelentős szenzációként tálalta nemrég a
tudományos világsajtó a szupersztár-mikrobiológus legfrissebb eredményeit, pedig
az új vívmányok megjósolhatóak voltak. Alighanem szintén elhamarkodottan
kürtölték világgá azt is, hogy először sikerült mesterséges életet lehelni a holt
anyagba - egyelőre még csak egyik életformának a másikba való átalakítása történt
meg, szigorúan "élő nyersanyag" felhasználásával. Ennek dacára szimbolikus és
konkrét értelemben is hatalmas lépést sikerült tenni félig-meddig mesterséges élő
organizmusok precízen vezérelt előállítására.

Hír: Craig Venter és munkatársai két hete tartott sajtótájékoztatójukon jelentették be először, hogy
sikerült szintetikus sejtet előállítaniuk "kémiai anyagok" felhasználásával. Ennek során egy
baktériumféle, a Mycoplasma mycoides genetikai örökítőanyagát (genomját) bírták reprodukálni
laboratóriumi körülmények között, majd az így nyert szintetikus DNS-t beültették egy rendszertanilag
rokon, de azért mégiscsak eltérő baktérium, a Mycoplasma capricolum még élő sejtjébe, amiből
egyedenként csak egy van. Láss csodát, a bejuttatott mesterséges DNS átvette az irányítást, és a M.
capricolum-sejtek hamarosan szőröstül-bőröstül M. mycoides-sejtté változtak!
Mint azt számos, a témában megszólaló biológus szakértő is hangsúlyozza, gyakorlatilag egy
elemeiben régóta alkalmazott, gyakorolt s részleteiben is publikált munkafolyamatot valósítottak meg,
ahol "csupán" az újszerű kombináció számít szenzációnak. Hogy mást ne mondjunk: a J. Craig Venter
Intézet már 2008 februárjában azzal kápráztatta el a világot, hogy sikerült lemásolnia a Mycoplasma
genitalium nevű, már latin nevéből is kitalálható módon az ivarszervek környékén, no és a légutakban
tenyésző baktériumfaj teljes örökítőanyagát (komplett genomját), egy kör alakú DNS-molekulát, mely
"mindöszsze" 485 gént (az átörökítés szempontjából releváns szakaszt) tartalmazott. A reprodukált
baktériumot csupán minimális mértékben módosították, mégpedig a fertőzőképességért felelős génnél
- alkalmasint nem is annyira biztonsági okokból, mint a teremtmény és az eredeti megkülönböztetése
céljából.
Mindez már abból a szempontból is előretörésnek számított, hogy addig csupán a baktériumokhoz
képest jóval kisebb örökítőanyaggal bíró (továbbá sejtes szerveződéssel sem rendelkező) vírusok
genomját sikerült mesterségesen reprodukálni. A most mesterségesen is előállított baktériumok
mindig is az emberiség nagy "barátai" közé tartoztak: az önálló sejtfallal sem rendelkező, kizárólag
más sejteken belül életképes paraziták tüdő- és medencegyulladást okoznak a gazdatestben. A M.
mycoides amúgy egy kicsit szofisztikáltabb szervezet, mint a minap lemásolt M. genitalium:
örökítőanyagát egymillió-kétszázezer bázispár alkotja, és 1016 gént tartalmaz. (Az embernél
ugyanezen adatok: 3 milliárd bázispár és 20-25 ezer gén.) Mindenesetre ez az organizmus is kellően
bonyolult volt ahhoz, hogy évekig tartson előállítani, s további sok-sok hónapnak kellett eltelnie
addig, míg rájöttek, hogyan ültessék be a "mesterséges" DNS-molekulát egy élő sejtbe. (Természetes
DNS-sel korábban már működött a dolog.) A kísérlet - csodák csodájára - sikerült, s a beoltott M.
capricolum-sejtek a M. mycoidesre jellemző fehérjéket kezdték gyártani, mi több, lelkes osztódásba
kezdtek! Mindez, hívja fel megannyi elemző a figyelmet, még nem új élet teremtése. A mesterséges
DNS-lánc létrehozásához, összeszereléséhez szintúgy élő anyagokat (a biotechnológiai szempontból
kulcsfontosságú, könnyen manipulálható Escherichia coli baktériumokat és élesztőgombát) használtak.
Ráadásul az így alkotott mesterséges genom életre keltéséhez egy "igazi", élő sejtre volt szükség, amit
azután folyamatosan, bár kezdetben nem teljes mértékben, formált át a bevitt örökítőanyag. Ezzel
szemben Venterék szerint igenis arról van szó, hogy néhány generáció után az új DNS vezérelte
baktériumsejtek minden molekulája vadonatúj szériás lesz - tehát ez mégiscsak afféle szintetikus sejt.
Van olyan érzésünk, hogy ez inkább marketingkommunikációs, mintsem szakmai (mikrobiológiai
avagy filozófiai) kérdés, de a Venterék által szorgalmasan belakott üzleti környezetben ennek is
alapvető jelentősége lehet.

Azért akadnak e kísérletnek más, kézzelfogható relevanciái is. Egyrészt a DNS sikeres átvitele és
tervezett működése ismételten bizonyítja, hogy a nukleinsav alapú genetikai örökítőanyag, genom
igenis tartalmazza elégséges mértékben mindazt az információt, amelyre - legalábbis egy ilyen,
kevésbé összetett létformánál - szükség van egy sejt felépítéséhez és működtetéséhez. Ezenkívül
mintául és előképül szolgálhat minden későbbi mikrobiológiai sejtmanipulációhoz - akár teljesen
szintetikus sejtek legyártásához is. A kísérlet gyakorlati, üzleti-gazdasági jelentőségének megértéséhez
nem árt megismerkedni magával az alkotóval sem.

Értelmezés (Barotányi Zoltán tollából): Craig Venter több mint egy évtizede a
nemzetközi tudományosság és a (nem csupán szakmai) nyilvánosság sztárja. Az
tette világszerte ismertté, hogy korábbi cége, a Celera Genomics a kilencvenes évek
végén gyakorlatilag versenyre kelt az Emberi Genom Projekt nevű nemzetközi
kutatóprogrammal - a versengés tárgya az emberi génkészlet teljes feltérképezése
volt. A célt, mint azt mindannyian tudjuk, éppen tíz évvel ezelőtt sikerült elérni, s
ehhez termékenyen járult hozzá a közpénzből működő és a privát kutatóintézetek
közötti verseny, ami korántsem zajlott az állam teljes semlegessége mellett. 2000
márciusában Clinton akkori amerikai elnök személyesen is beavatkozott a
disputába, s gyakorlatilag megvétózta a Celera két fő célkitűzését. Egyrészt
megtiltotta az emberi genomkutatás bármely eredményének szabadalmi oltalom alá
helyezését, másrészt szavatolta, hogy az emberi örökítőanyag szekvenciája, a
genom térképe minden kutató számára szabadon hozzáférhető legyen.
Jellemző, hogy ez az elnöki döntés akkoriban a mélybe küldte a NASDAQ
technológiai (többek között biotechnológiai) értéktőzsde indexét - ráadásul a
biotechnológiai szektor tőkepiaci értéke a becslések szerint hirtelen 50 milliárd
dollárral lett kisebb, amit azóta persze bőven kompenzált. Mindez azonban nem
változtat a tényeken: az Emberi Genom Projekt (amelynek az eredményeit
összefoglaló dolgozat a Nature-ben jelent meg) és a Celera (nekik a Science volt a
szócsövük) egyszerre, bár némileg eltérő módszert alkalmazva fejtette fel az emberi
genom szerkezetét. És az is igaz, hogy Venter összehasonlíthatatlanul olcsóbban
dolgozott: mintegy 300 millió dollárt költött el magánadományozók és -befektetők
pénzéből, míg az EGP erőfeszítései 3 milliárdba fájtak az amerikai adófizetőknek.
Venter azóta már a J. Craig Venter Intézet cégére alatt munkálkodik - a mostani
eredményekkel is az itt folytatott kutatások nyomán sikerült előállni, s ebben
vezető szerepet játszott Hamilton O. Smith mikrobiológus-kutató. A Ventercégeknél azonban legalább ilyen fontos a befektetők és finanszírozók személye:
immár nyílt titok, hogy a Venter által öt éve célzott szakkutatásokra alapított
Synthetic Genomicsba tavaly 600 millió dollár erejéig beszállt az alternatív
energetikai kutatásokban közismerten erős ExxonMobile. A Synthetic Genomics
ugyanis olyan módosított mikroorganizmusok kutatását és létrehozását célozta
meg, amelyek alkalmasak lehetnek újfajta biokémiai anyagok - többek között
"tiszta" üzemanyagok - előállítására!

Márpedig az anyacég mostani kutatási eredményei pontosan az ilyen, láthatóan
már a multik figyelmére is méltó fejlesztéseknek nyitnak ajtót. Venter más példákat
is említett: speciálisan a mérgező vegyületek kiiktatására vagy legalábbis
közömbösítésére dizájnolt baktériumtörzsek kulcsfontosságúak lehetnek például a
mostani, Mexikói-öbölbeli olajkiömléshez hasonló ökológiai és ipari katasztrófák
során. Főnyeremény volna, ha a környezetbe kerülő toxikus anyagokat a ma
alkalmazott módszereknél hatékonyabban, s legfőképpen tisztábban, további
bónusz szennyezés nélkül lehetne eltávolítani vagy semlegesíteni. További
alkalmazási lehetőséget kínál olyan algafajok létrehozása, amelyek képesek
volnának elnyelni a légkörben található "fölös" szén-dioxidot - ha más nem jutna
az eszünkbe. De még ennél is biztatóbb távlatok nyílhatnak meg, ha olyan,
sejtszintű üzemanyagcellákat hozunk létre, melyek maguk termelnek afféle
bioüzemanyagot - magától értetődő módon más biológiailag aktív kemikáliákat,
például gyógyszereket, enzimeket is le lehetne gyártatni eme futurisztikus
miniüzemek segedelmével.
Evidens persze, hogy egy ilyen hatalmas előrelépés komoly etikai problémákat is
felvet: Venter maga is hangsúlyozza kutatásainak filozófiai és etikai relevanciáit.
Állítja viszont, hogy az efféle kutatásokkal kapcsolatos valamennyi elvi, morális
kérdést - gondos kutatások nyomán - már azelőtt tisztáztak, mielőtt egyetlen
vitatható beavatkozást végeztek volna. Csakhogy ez aligha nyugtatja meg azokat,
akik folyamatosan holmi mikrobiológiai kimérák létrejöttétől, no meg a laborból
előbb-utóbb óhatatlanul kiszabaduló, alapvetően emberalapú táplálkozást folytató
miazmák kialakulásától félnek. Az efféle parákat természetesen gondosan élteti a
moziipar folyamatos sci-fi/horror/thriller termelése, amelynek egyik visszatérő
zsánerfiguráját (a zseniális, kicsit őrült, racionálisan számító, de a nem kívánt
következményekkel nem kalkuláló "mad scientist"-et) mintha egyenesen Venterről
mintázták volna.
Egészen másfajta kockázatokat emlegetnek azok, akik az efféle biokémiai
kutatások nyomán további (tudományos és gazdasági) monopóliumok létrejöttétől
tartanak. Ennek - az előzmények ismeretében - valamivel nagyobb a rizikója, mint
egy elszabadult olajfaló baktériumtörzs nyomán kipattanó zombijárványnak.
Olvasói vélemény: Egyáltalán nem vagyok ellene a kutatásnak – egy picit én is hozzájárultam az MRI
kifejlesztéséhez –, csupán kissé konzervatív vagyok az emberi mivoltunkkal kapcsolatban. Valahogy
nem szívesen élnék egy olyan világban ahol „agy telepeket”, „szuperman”-eket, „rabszolgának
használt, lebutított embereket” stb. állítanak elő megrendelésre, illetve a technológiával rendelkezők
kénye szerint. A világ - hacsak el nem pusztul - hihetetlenül meg fog változni a nem is olyan távoli
jövőben. A mikroelektronika, az internet robbanásszerű fejlődése rövidesen elvezet oda, hogy az
emberek agya közvetlenül össze lesz kapcsolva az internettel. Ha belegondolok, mindig elborzadok,
hogy mi lesz itt 200 év múlva. A genetikusuk által előállított szuperagyak, és a mérnökök által
előállított szuperszámítógépek teljesítménye közelít egymáshoz, és a jelenleginek sokszorosa lesz.

Az egész összekötve egy hatalmas hálózatban. Az emberi életkor kitolva 150 évre. Megoldva az
emberi agyban tárolt információ kiolvasása a halál előtt. stb. Brrr. Valahogy nincs kedvem ehhez a
„Szép új világhoz”.

Palatinusi kiegészítés

Edipo e la Sfinge 1864

A PALATINUS-i filozófia szerint célszerű mindent, még a tudományokat is a maga
helyén kezelni. A klónozásról, genetikai módosításokról és a hírben megjelenő
„szintetikus” élőlények előállításáról szóló hírek esetében fel kell tenni néhány
alapkérdést. Ezeket a kérdéseket már csak azért is fel kell tenni, mert
környezetünkről, a biológiai életről még mindig igen szegényes a tudásunk. A színes
tudományos jellegű hírek és szenzációk esetében a közzétevők minden esetben
szakirodalmi hátteret is felmutatnak. Az esetek legnagyobb részében a publikációs
kötelezettség mint „kötelező” feladat jelenik meg. Esetünkben azt láthatjuk, hogy a
kutatóknak valamilyen eredményt fel kellett mutatniuk, mert csak így tudnak
elszámolni a dollármilliókkal.
Kezdjük kérdéseinket azzal, hogy ennek a kutatásnak mi a fő célja? Az, hogy hogyan
tudunk beavatkozni önös, szűklátó pénzorientált szemléletünkkel a természetbe.
Elsődleges cél a profitnövelés, új gyógyszerek vagy biotechnológiai termékek piacra
dobása, ez sem zárható ki, vagy az, hogy a népesedést milyen „láthatatlan” módon
lehessen szabályozni. Azt biztosan tudjuk, hogy a kutatásnak egyik nem titkolt

szándéka az, hogy a munkaerő piacán szabályozott teljesítőképességgel rendelkező
biológiai robotokat lehessen adni-venni. Ez sem zárható ki. A baj az ott kezdődik,
hogy azzal az egyszerű dologgal sem vagyunk tisztában, hogy a „szervetlen-szervesélő-szervetlen” természeti körforgásnál az átívelő biofizikai, biokémiai folyamatok
hogyan működnek. Az amerikai tudósok, akiket joggal sorolhatunk a bértudósok
táborához, nem jönnek zavarba, ha azt kérdezik tőlük, hogy számos tudós
honfitársuk miért nem tudta megoldani a biológiai, az élet körfolyamatának
modellezését. Említhetnénk a teljesség igénye nélkül Paul Davies, Stanley L. Miller,
Oswald Avery, Carl Woese elméleteit és munkásságukat. A válasz nagyon egyszerű,
a jelenlegi, (nevezzük biotechnológiai) kutatások nem előre tervezett programok
alapján zajlanak, hanem véletlenszerűen, kísérletek sorozatával lehetséges mutációs
és génmódosítási technikákat vegyítenek. Ennek a tudományosnak éppen nem
mondható kutatásnak a veszélye rendkívüli. (idézet: „Új szabályokra és biztonsági
kiértékelésekre van szükség egy ilyen radikális kutatás esetében, ami megvéd a
katonai vagy terrorista visszaélésektől. Ezek alkalmazásával az elképzelhető
legerősebb biológiai fegyverek válnak előállíthatóvá. Ki kell találnunk, hogyan együk
meg a gyümölcsöt a féreg nélkül.").
Számos országban átlátták annak a veszélyét, hogy vírusok és baktériumok esetében
a kontrolálatlan önmutálódó rendszerek az egész emberiségre és a földi létre is
beláthatatlan kockázatot jelentenek. A szellemet a palackból csak egyszer kell kis
mértékben kiereszteni, a mikroorganizmusok elkezdhetik önálló életüket, és hogy
mivé válnak, arról még csak elképzeléseink sem lehetnek. Sokan úgy gondolhatják,
hogy indokolatlanul vetem fel ezeket a borongós kérdéseket, mert a tudósok már
(természetesen Amerikában) már mindent megoldottak. Igazuk van a kételkedőknek,
mert a természetes körülmények között öntörvény alapján módosuló pl. influenza
vírus törzsek megfékezésére kiemelkedően profitálható vakcinát lehet előállítani
(ahány mutáció, annyi féle vakcina). Tehát a tőke ismét nyert. Meglepő módon van,
ahol másképpen gondolkodnak. A biológiai hadviselés és a biológiai terrorizmus az
atomtámadásokhoz képest is nagyobb kockázatot jelenthet. Emlékezzünk a 2001.
szeptember 11-ét követő rettegésre, hogy ki és mikor kap pl. antraxporos levelet.

Antraxbaktériumok

„Az

Öböl-háború után az ENSZ fegyverzetellenőrei Irakban körülbelül nyolcezer tonna antraxot
találtak - ez a mennyiség megfelelően terítve az egész emberiség kiirtásához elegendő lett volna,
úgyhogy nem árt ha tudjuk mire képes az antraxbaktérium, és hogyan lehet védekezni ellene.”

A hasonlat és a példa jól szemlélteti, hogy a laboratóriumokban előállított baktérium
és vírus mutációk milyen veszedelmesek az élővilágra nézve. A „szintetikus sejt”
előállítását szemléltető heroikus küzdelmet is óvatossággal kell kezelni. Mutánsokat
a természet is folyamatosan produkál, de ezeket a biológia ökoszisztémája
egyensúlyban képes tartani. Azt már kevesen tudják, hogy milyen könnyű akár
véletlenszerűen is előállítani nem kívánt mutáns mikroorganizmusokat.
Tegyük fel utolsó naiv kérdésünket: mikor láthatunk sellőket, kentaurokat, szárnyas
angyalkákat és egyéb biológiai torzókat? Remélhetően a közeljövőben (a világ
jelenlegi uralkodóinak igényeinek megfelelően) a befektetett temérdek pénz ellenére
a bértudósok nem tudnak mutáns módosított emberszerű lényeket előállítani. A
természet erői és azok törvényszerűségei szerencsénkre túlsúlyban vannak a
„teremtő tudósok” próbálkozásai felett. Megtehetjük, hogy a természet
törvényszerűségeivel szembe megyünk, de akkor nem zárható ki, hogy az történik,
mintha egy robogó vonatot a sínen testünket akarnánk megállítani.
Mint az élettudományok egyszerű kutatója, azért úgy gondolom, hogy a szenzációs
hír bejelentése csak az elszámolásra vonatkozik. Tudom, hogy a BIR elméletnek
megfelelően messze távol vannak attól a híres amerikai tudósok, hogy szervetlenbőlszerveset, abból élőt (reprodukálhatót) alkossanak, teremtsenek. (Megjegyzés: a nagy
produkálási igény számos zavart idézhet még elő, lehet, hogy most állítják elő a jövő
olcsó és hihetetlenül hatékony fegyverét.) Az üresnek tűnő befejezést egy képlettel
zárom, amivel bizonyítani lehet, hogy a befektetők tudósai messze vannak a
megoldástól.
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