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diáKmelléKlet

24/1a 
SZERVÁTÜLTETÉSEK

Szemelvények

A tudomány fejlődése egyre gyorsul. Olyan területekre merészkedik, amiről 1-2 évtizede 
még álmodni sem mertünk. Ez persze nem teljesen igaz, mert a sci-fi írók igen merész dol-
gokról fantáziáltak, de még álmunkban sem jutott eszünkbe, hogy higgyünk nekik. Vizs-
gáljuk meg miről is van szó!

A szövet- és szervátültetés története
A szövet- és szervátültetések története több évezredre tekint vissza. A görög mitológiá-
ból jól ismert a kentaurok, kimérák ábrázolása, és egy 15. századi festményen láthatjuk 
Szent Kozma és Szent Damján csodatételét Krisztus után a második században, amikor 
egy templomszolga beteg lábát egy halott levágott lábával pótolják. Hasonló legendák ta-
lálhatók a kínai és hindu mitológiában: Pien Csiao csodálatos szívátültetése és Ganesha, 
hindu isten levágott fejét egy másik isten elefántfejjel pótolta a hit szerint. Beszámoltak 
arról is, hogy VIII. Ince pápa 1494-ben fiatal fiúgyermekek vérének átömlesztésével remélt 
fiatalságot nyerni. Az első vérátömlesztést 1667-ben végezte Angliában R. Lowler. A szerv-
átültetés gondolata a múlt század második felében felmerült, Ullmann Imre (1861–1937) 
1902-ben végrehajtotta az első sikeres veseátültetést kutyán.

E. Zirm szaruhártya-átültetést végzett 1905-ben; a beteg három évig kifogástalanul lá-
tott.

Az első komoly sikerrel biztató veseátültetést Jean Hamburger végezte 1952-ben Pá-
rizsban, a donor a beteg édesanyja volt. A vese több mint három hétig kifogástalanul mű-
ködött.

Az első sikeres szervátültetést, veseátültetést egypetéjű ikrek között J. E. Murray és 
munkatársai hajtották végre 1954-ben, Murray a transzplantáció terén kifejtett munkás-
ságáért 1990-ben, 70 éves korában Nobel-díjat kapott. 

1963-ban Párizsban végezték az első csontvelő-átültetést (G. Máthé); az USA-ban szin-
tén ez évben került sor az első tüdőátültetésre (Hardy) és májátültetésre (Starzl) is. Nem 
sokkal később, 1967-ben Fokvárosban Ch. Barnard hajtotta végre az első szívátültetést. 

A szolid szervek átültetésének hulláma világszerte elterjedt, és a fejlődés rohamlép-
tekkel haladt előre, technikai megoldásának lehetősége forradalmasította az élettani ku-
tatásokat, a gyógyszeripart, az immunológiát, a jogot és az etikát, de még a filozófiát is.

A világ fejlett sebészeti központjaiban ma már szinte minden belső szervet rutin-
szerűen ültetnek át: májat, veséket, szívet, tüdőt, csontvelőt, hasnyálmirigyet stb.; vég-
tagokat, hajat, körmöt, szinte mindent, amit a sebész elérni képes. Az egyik legújabb te-
rület a komplett arcátültetés, ami a kísérleti stádiumon már túljutott. Előrehaladott ál-
lapotba került a fejátültetés, majmokon (csimpánzon már sikeres műtét volt, 2004-ben 
számolt be róla a Nature Biotechnology c. szaklap). Nemrég az anyaméhben műtötték 
meg egy kisbaba szívét. 
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Az egyik fő probléma minden szervátültetésnél a donor kérdése. Olyan ember szerveit 
lehet csak átültetni, aki balesetben meghalt, a kérdéses szervei nem károsodtak, és elő-
zetesen írásban beleegyezett, hogy a szerveit felhasználhassák más betegek gyógyítására, 
vagy a hozzátartozói beleegyeznek, de ez a szabály nem minden országban egyforma. 
Ezen kívül még a vércsoportnak, sőt sok-sok paraméternek egyeznie kell, hogy sikeres le-
gyen az átültetés.
A másik nagy probléma a kilökődés, a szervezet immunválasza az idegen anyagra. Nos 
ennek a problémának a megoldása ma a kísérleti laboratóriumok egyik fontos program-
ja, közel a végső megoldáshoz. Mit jelenthet ez a számunkra? Nemcsak a szervátülteté-
sek számának ugrásszerű növekedését, hanem teljesen új nézőpontok megjelenését. Ha 
ugyanis nincs kilökődés, és a szervezet befogadó hajlandósága megnő, megkezdődhet az 
állati szervek humán felhasználása. Kismértékben már eddig is létezett ez, például ser-
tésbőrt használnak megégett bőrfelületek pótlására. A másik jellemző problémája volt a 
szervátültetéseknek az idegpályák összekötése, pótlása.
Az árnyoldalak között ott van a szervkereskedelemmel együtt járó bűnözés, ami a világ 
statisztikái szerint folyamatosan növekszik.

Állati szervek alkalmazása (Xenotranszplantáció)
A szervátültetésekkel foglalkozó kutatósebészek barcelónai világkongresszusukon beje-
lentették: tíz éven belül olyan túlélési esélyek remélhetők az állati szervek alkalmazásától, 
amilyeneket ma emberi szervek átültetésével sikerül elérni. 

A génsebészet nyitott utat ahhoz, hogy az orvosok felülkerekedjenek a szervezetnek az 
állati szöveteket kitaszító reakcióján. David Whyte, a cambridge-i egyetem kutatója példá-
ul emberi fehérjéket ültetett sertéspetesejtek génjeibe. Az ily módon humanizált malacok 
beültetett szerveit az emberi test védekező rendszere nem minősítette idegennek, s nem 
indult meg az azonnali kilökődés. A kutatások jelenlegi szakaszában majmokba ültettek 
emberi fehérjékkel kezelt sertésekből vett szívet, s az új szervvel a majmok több mint egy 
hónapon át életben maradtak.

Miután járhatatlannak bizonyult az az út, hogy majomszerveket ültessenek emberekbe 
(kudarccal végződtek a páviánok szívével és csimpánzok veséjével emberi életek meg-
hosszabbítására tett kísérletek), a cambridge-i orvosok most arra készülnek, hogy módosí-
tott génállományú sertés szerveit ültetik emberbe. 

Ami egy-két évtizede még csak utópia volt, az ma valóság: a világon évente mintegy 
ötvenezer szervátültető műtétet végeznek el, s gyakran egyszerre több új szervet is kap a 
beteg. Manapság a túlélés meghosszabbítása és az élet minőségének javítása a kutatások 
célja. Míg a kezdeti kilökődést a beteg szervezet fehérvérsejtjeinek a beültetett szerv el-
leni támadása idézi elő, addig a lassú immunválasz a beültetett szerv érfalainak vastago-
dásával, meszesedésével, s végső soron a szerv pusztulásával jár. 

Jelenleg világszerte 147 ezer beteg vár átültethető új szervre. A várakozók közül csupán 
az Egyesült Államokban naponta nyolc beteg hal meg, a donorok száma nem növekszik 
számottevően, ezért hosszú távon az egyetlen járható út a „xenotranszplantáció”, vagyis a 
nem közvetlenül emberi donortól származó szervek átültetése.
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24/1b 
SZERVÁTÜLTETÉSEK

Csoportos feladatlap

Miután elolvassátok a szöveget, töltsétek ki a következő táblázatot!

A szervátültetés előnyei A szervátültetés veszélyei
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24/2a 
A GYÓGYÍTÁS FORRADALMA

Részlet egy képzeletbeli színdarabból

1 szín
Mesélő: Egy konferenciateremben vagyunk. Két világhírű dán orvos, dr. Christian Jensen 

és dr. Hans Nakarian előadása kezdődik egy-két percen belül. Az orvosok az asszisz-
tenseikkel együtt a terem szélén várják, hogy bejelentsék előadásukat. Halkan meg-
csörren Jensen doktor telefonja. A színpad másik végében egy gyerekágyban fekszik 
egy beteg gyermek, mellette ül az anyja, aki éppen Jensen doktornak telefonál.

Dr. Jensen Halló itt Jensen, mit óhajt ?
Martha Zolden De jó, hogy megtaláltam, professzor úr! Martha vagyok. Martha Zolden. 

Remélem, emlékszik rám a doktor úr. Freddie, a fiam nagyon rosszul van. Szeretném, 
ha elvállalná a műtétet!

Dr. Jensen Kedves Martha! Most egy konferencián vagyok, ahol éppen előadást tartok a 
szívátültetésről. Várjon türelemmel, az asszisztensem hívni fogja.

Martha Zolden Köszönöm, doktor. Nagyon várom a hívását! Viszontlátásra
Dr. Jensen Viszlát, Martha.

Az emelvényhez lép a bemondó

Bemondó Most pedig, hölgyeim és uraim, következik korunk két híres szívsebész spe-
cialistája, dr. Christian Jensen és dr. Hans Nakarian, akik egy káprázatos, hihetetlen 
újdonság bejelentésére készülnek. Kérem a sajtó munkatársait, várják meg az előadás 
végét és csak azután kérdezzék az előadókat. Akkor tehát átadom a szót Christian 
Jensen és Hans Nakarian professzor uraknak. 

Most Christian Jensen lép az emelvényhez. Mellette áll társa, Hans Nakarian. Christian kezében 
hosszú mutatópálca van.

Dr. Jensen Hölgyeim és uraim, kutatótársaim és kedves vendégek. Nagy nap ez a mai 
a mi és az egész emberiség életében. Kollégámmal, Nakarian doktorral egy olyan kí-
sérletbe kezdtünk 2 évvel ezelőtt, amely forradalmasíthatja a gyógyítást az egész vi-
lágon. Mint tudják, az emberiség régóta megismerkedett a szervek átültetésével. Ma 
már senki nem csodálkozik azon, hogy valaki új vesét, májat, szívet vagy éppen tü-
dőt kap. Azonban, mint tudják, sok probléma felmerül ezzel kapcsolatban. Az első a 
donorok kérdése. Tudják-e, ki lehet a szervátültetés donorja? Olyan személy például, 
akit baleset ér, meghal, de előzetesen nyilatkozott arról, hogy a szervei felhasználha-
tóak átültetésre. Ilyenkor lehetséges a szervátültetés, de sok egyéb dolognak is stim-
melnie kell, mire ténylegesen sor kerülhet az átültetésre. Tehát a betegeknek sokat 
kell várniuk, amíg megfelelő szervet találunk a számukra. A második nagy probléma 
a kilökődés. Az emberi szervezet nagyon bonyolult, kényes dolog, észreveszi az ide-
gen anyagot, és harcot indít ellene. Mi, orvosok, megpróbáljuk a szervezet figyelmét, 
ellenreakcióját gyógyszerekkel csökkenteni, de ez nem mindig sikerül. Ketten a tár-
sammal, kidolgoztunk egy módszert, ami világújdonság, és megoldja ezeket a prob-
lémákat. Hallgassák meg kollégámat, Nakarian professzort.

Helyet cserélnek, most Nakarian professzor következik.
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Dr. Nakarian Üdvözlök mindenkit a teremben. Nakarian doktor vagyok, a dán orvosi 
egyetemről. Szeretném bejelenteni, hogy kollégámmal, Jensen doktorral készek va-
gyunk állati szerveket átültetni emberbe és fordítva, emberi szerveket szinte tetszőle-
ges emlősállatokba. Kísérleteink szerint majomból vagy sertésből vett szerveket, pél-
dául szívet, tüdőt, vesét vagyunk képesek átültetni, vagy például hasnyálmirigyet, 
ami a cukorbetegség teljes gyógyulásához vezet.

A közönség felmorajlik, majd tapsolni kezd. Hirtelen felemelkedik egy néző a hátsó sorokból.

Egy környezetvédő Ezek mind gazemberek! Ne higgyenek nekik! A sátán követei! El 
akarják pusztítani az emberiséget! Ki akar maguk közül disznószívet vagy malacor-
rot? A végén még összekevernek minket az állatokkal! 

Két rendőr kerül elő, a környezetvédőt letartóztatják, kivezetik a teremből (például a színpad szélére).

Rendőrök Maga ne hőbörögjön itt, azonnal jöjjön velünk! A környezetvédőt kivezetik.
Dr. Nakarian Hölgyeim és uraim, lehet kérdéseket feltenni!

A nézőközönség soraiból sokan jelentkeznek egyszerre.  Senki nem akar várakozni, gyorsan egymás 
után peregnek a kérdések, válasz nélkül.

1. Újságíró Watts vagyok a Herald Tribune-től. Professzor úr nem gondolja, hogy 20-
30 év múlva torz, mutáns csecsemők fognak születni? 

2. Újságíró Én is újságíró vagyok. Doktor úr, gondoltak arra, hogy az állati szervekből 
újfajta vírusok kerülhetnek át az emberbe?

Egy pap Én, Isten szolgája is szeretnék érdeklődni, milyen mélyen kívánnak még be-
leszólni a teremtésbe? Itt senki nem érzi, hogy egy félig ember, félig valamilyen állat 
nem lehet az Isten szándéka szerint való?

Egy orvos Én is sebészorvos vagyok. Ha később a páciensének veseköve lesz abban a 
veséjében, amit egy disznótól kapott, kihez forduljon: egy állatorvoshoz? 

Egy állatbarát Emiatt megint ezrével fogják leöldösni az állatokat?
Dr. Nakarian Hát maguk nem értik, hogy ez a világ egyik legnagyobb találmánya? Ma-

guknak nem kell a mi tudományunk?

A nézők egyértelműen lármázni kezdenek, kiabálják az előbb elhangzott kritikákat újra meg újra. 
(Nem akarunk félig állatok lenni! Nem akarunk megbetegedni! Nem akarunk beteg gyerekeket! Fé-
lünk ettől a veszélyes keveredéstől!)

2. szín
Mesélő: Egy kórházban vagyunk, egy gyermek, Freddie fekszik az ágyon, mellette ül az 

anyja, Martha. Az asszisztens, Berta Amieli lép oda hozzájuk.
Berta Amieli Ne aggódjon Martha, Freddie jó kezekben lesz. Jensen doktornál nincs 

jobb.
Martha Zolden Ha a maga fia volna, mit csinálna?
Berta Amieli Nekem két lányom van. Hál’ istennek kutya bajuk. De higgye el, a doktor 

úr tudja mit csinál!

Most Martha férje, Thomas Zolden érkezik. Izgatottan a feleségéhez fordul.
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Thomas Zolden Szia drágám. Hogy van Freddie?
Martha Zolden Most egy kicsit jobban. Hol voltál?
Thomas Zolden (egy kicsit suttogva) Megnéztem a disznót!
Martha Zolden Jézusom! És milyen?
Thomas Zolden Éppen táplálkozott. Vidáman rám röfögött!
Martha Zolden Szegény fiunknak pont egy disznó szívét kell megkapnia! Én ezt nem 

élem túl. 
Thomas Zolden Inkább meghaljon?

Ebben a pillanatban Jensen doktor lép be. Odalép az ágyhoz.

Dr. Jensen Nos, hogy van a kis beteg?
Martha Zolden Nincs túl jól. Mikor lesz a műtét, doktor úr? 
Dr. Jensen Szeretnék magukkal hatszemközt beszélni.
Thomas Zolden Valami baj van doktor úr?

Jensen doktor egy kézmozdulattal kitessékeli az asszisztensét, majd halkan a házaspárhoz fordul.

Dr. Jensen Nyílt és őszinte leszek önökkel. Nem kaptam meg az engedélyt a műtétre.
Thomas Zolden Az nem lehet, hogy a fiunk meghaljon! Tegyen valamit, doktor úr!
Dr. Jensen Egyet tehetünk. Éjszaka, titokban fogom megoperálni.

Rövid ideig néma csönd. Lassan, tagoltan Martha megszólal.

Martha Zolden Én nem akarom. Félek.
Thomas Zolden Elment az eszed? A fiunk életéről van szó!
Martha Zolden Tudom, de nagyon rossz előérzetem van. Bűn az, amit csinálunk, talán 

a fiunk ellen is!
Dr. Jensen Ezt maguknak kell eldönteniük. Ha nem műtöm, a fiuknak csak néhány nap-

ja lehet hátra.
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24/2a 
A GYÓGYÍTÁS FORRADALMA

Páros feladatlap

1. Aki megkap egy szervet, vajon gondol-e arra a személyre, akitől kapta?

 

 

2. Milyen erkölcsi dilemmák jelennek meg vajon a szervátültetések során? 

 

 

3.  Ma már komplett arcátültetéseket is végeznek. Vajon, milyen érzés lehet egy másik em-
ber arcával élni? 

 

 

4.  Ha egy hozzátok közelálló ember életét menthetnétek meg, odaadnátok-e az egyik ve-
séteket neki?

 

 

5. Tennétek-e nyilatkozatot arról, hogy a szerveiteket felhasználhatják a halálotok után?

 

 

6.  Mit gondoltok azokról a kísérletekről, amelyek állati szervek emberbe való beültetését 
célozzák?
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24/3 
A GÉNMANIPULÁCIÓ

Vitaindító gondolatok

Géntechnológia vagy génmanipuláció alatt azt értjük, amikor egy élőlény génállományába 
bevisznek, vagy eltávolítanak onnan egy vagy több gént, azzal a céllal, hogy tulajdonságait 
megváltoztassák. Az agrokémiai ipar általában olyan növényeket hoz létre génmanipuláci-
óval, amelyek ellenállóbbak a környezeti változásokkal, gyomirtó szerekkel, betegségekkel, 
kártevőkkel szemben, vagy amelyek olyan új tulajdonságokra tesznek szert, mint a hosz-
szabb tárolhatóság, a megváltozott íz vagy a nagyobb terméshozam. Leggyakrabban egy-
mástól törzsfejlődésileg távol álló fajokból származó géneket ültetnek be. Például emberi 
növekedést serkentő hormonnal gyorsabban és nagyobbra növő pontyot lehet létrehozni, 
baktérium -és vírusgénekkel pedig gyomirtó szereknek ellenálló haszonnövényeket. 

Az Egyesült Államokban ezernél több vállalat foglalkozik génmanipulációval. Génma-
nipulált repcét, kukoricát, burgonyát, tököt, szóját és paradicsomot 2000-ben több mint 
ötmillió hektáron termesztettek, és a géntechnikai ipar úgy számítja, hogy ez a terület 
évente megduplázódik. A géntechnológia alkalmazásakor azonban nem lehet pontosan 
tudni, hogy a beültetett gén milyen zavarokat okoz a befogadó sejt bonyolult működési 
rendjében. Ezért a következmények veszélyességét sem tudjuk megbízhatóan megítélni, 
ráadásul a különböző hatások sokszor csak hosszú idő után jelentkeznek. Jelenlegi tudá-
sunk nem elegendő ezeknek az összetett hatásoknak a megbízható felmérésére.

A humán géntérkép elkészülte és a kutatások azt sejtetik, hogy reális a kísértés, ami az 
embert is kísérleti alannyá teszi. Ki ne szeretne szebb, okosabb, erősebb, kitartóbb, ellenál-
lóbb lenni, mint eddig? Ma a világon sok-sok ember milliárdokat fizet és szenvedést vál-
lal plasztikai műtétek, fogsorok stb. miatt, csakhogy előnyösebben nézzen ki. Ki állíthatná 
meg a génmanipulációval felfegyverzett profitvadászokat, ha erre a napi gyakorlatban le-
hetőség lesz?

………………….

SZAVAZÓLAP

Húzd alá a véleményednek megfelelő választ! 
A válaszaidat tartalmazó papírt hajtsd össze, és add be. Nevet ne írj rá!

1.  Szeretnéd-e előre tudni a leendő gyermeked nemét, felnőttkori magasságát, haja és 
szeme színét vagy a genetikai öröklődő adottságaival kapcsolatos információkat? (IGEN 
– NEM)

2.  Rendelnél-e „válogatott” bébit, azaz a te és a leendő párod ivarsejtjeiből vizsgálat után 
kihozható „legjobb” variációt? 

(IGEN – NEM)

3.  El tudod-e fogadni, hogy a születendő babák tulajdonságait génmanipulációs művele-
tekkel megváltoztassák? 

(IGEN – NEM)
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24/4 
DIGITÁLIS TÚLVILÁG?

Vitaindító gondolatok

A tudomány már megint újabb várat ostromol, nem is sikertelenül. Hányan álmodoztak 
arról, hogy tanulás helyett egy tölcsérrel a tudást be lehessen tölteni a fejekbe. Aki egy 
ilyen tölcsért feltalálna, már csinálhatna helyet a polcon a Nobel-díjnak. Tölcsérről ugyan 
nem tudunk, de az emberi agyat és a benne zajló folyamatokat nagyon szeretnék megér-
teni a tudósok. 

Közeledünk egy olyan fejlődési stádium felé, amikor ezek a folyamatok érthetővé vál-
nak, és a beavatkozás lehetősége sincs már túl messze. Mit értünk beavatkozás alatt? Ért-
hetjük például betöltési és kiírási, megváltoztatási műveletek sorozatának, és már ott is va-
gyunk, ahol eddig csak a fantasztikus irodalom járt. Megérjük-e, hogy a tudás betölthető 
legyen, a felejtést pedig meg lehessen rendelni (és akkor még nem beszéltünk a gondolat-
átvitel technikáiról). Miért lett ennek a fejezetnek a címe a digitális túlvilág? Azért, mert 
a legizgalmasabb kérdés, ami a tudomány szempontjából is feltehető, az annak a kérdése, 
hogy a gondolataink, érzéseink, tapasztalataink, gyökereink, lelkünk jellemzői kiírhatók-
e egy külső memóriába, elhagyhatják-e valamikor a testünket nem a vallási értelemben, 
hanem tudományosan. Erre nehéz válaszolni, de bízvást mondhatom, a tudomány mai 
fejlődési irányai szerint az igennek sokkal nagyobb a valószínűsége. Ahogy régen senki 
nem gondolta, hogy a röntgensugárral belső fényképeket készíthetünk, vagy ultrahang-
gal megnézegetjük a magzatot az anya hasában, úgy azt sem hitte volna régen senki, hogy 
megszületik az első fénykép arról, ahogy az emberi agy a szem által látott képet leképezi. 
Pedig már ezen is túljutottunk.

A biotechnológia öles léptekkel halad a sejtszámítógép megalkotása felé. Mondjuk ki 
nyíltan: a mesterséges agy létrehozása felé. Ez olyan lehetőséget biztosítana egyes szemé-
lyeknek, hogy haláluk előtt „átköltözzenek” egy „mátrixba”, gondolom a fiataloknak nem 
kell a mátrixot nagyon bemutatnom, hiszen a filmművészet megtette helyettem. A mes-
terséges túlvilág tehát döngeti a tudomány kapuit. Vajon az örök élet titkát fejti meg az a 
tudós, aki először hoz létre ilyen „befogadó állomást”?

A mai valóságban viszont a számítástechnika jóvoltából jó néhány éve megismerked-
tünk virtuális világokkal a világhálón. Ilyenek az ismertebb Doom, Mush, SIMS, Mud vir-
tuális világok. Van, amelyikhez sisakot és kesztyűt kell viselnünk, hogy a virtuális térben 
mozogjunk, van amelyiknél egyszerűen csak be kell kapcsolnunk a számítógépünket, be-
lépni a programba és már élhetünk egy új, a saját hétköznapi életünktől eltérő életet.
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24/5 
A VIRTUÁLIS VILÁGOK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

Egyéni kérdőív

Pontozd 1-től 5-ig a következő állításokat annak megfelelően, hogy mennyire tartod igaz-
nak vagy hamisnak a tartalmukat! 

A pontszámok jelentése:
5 = tökéletesen igaz, 4 = lényegében igaz, 3 = igaz is, meg nem is,
2 = inkább hamis, 1 = teljesen hamis.

Sor Előnyök Pont Hátrányok Pont

1. A látóköröd, a világképed ki-
szélesedik, felkínálja a menekü-
lés lehetőségét abból a világból, 
amelyben élünk.

Elveszi az időt az igazi valóság-
tól.

2. Növeli az objektivitást, külön-
böző helyzetekben a reálisabb 
szemléletalkotást nagyban se-
gíti.

Sokkal kevesebb felelősségérze-
te lesz az embernek.

3. A személyiség átváltozásának  
lehetnek pozitív oldalai is. 
Az ember kihozhat magából 
rejtett képességeket, amik jó-
tékony hatással lehetnek a valós 
énjére is.

Társadalmi elszigetelődéshez 
vezet.

4. A kibertérben olyan lehetsz, 
amilyen akarsz.

Pótcselekvés, pótkielégülés.

5. Nagyon pozitív lehet az okta-
tásban, a kikapcsolódásban na-
gyon komoly érdemeket sze-
rezhet.

Ha az elképzelt valóság tel-
jesen egybeolvad az igazi va-
lósággal, akkor megszűnnek az 
érzelmek.

6. Szebb, érdekesebb és kényel-
mesebb jövőt látok, mely a szó-
rakozásban új korszakot nyit.

A legnagyobb veszély, mint 
minden kábítószernél, a hoz-
zászokás.

7. Millió pozitív hatása lehet, 
a gyógyítástól a szórakoztatásig, 
például olcsóbb, jobb termékek 
előállítása, mivel a tervezés fá-
zisában már 100%-osan tesztel-
hető az adott termék. Időt, ener-
giát, pénzt, anyagot lehet meg-
spórolni vele.

Tönkreteszi a társas kapcsolato-
kat.
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 8. Megismerkedhetsz egy csomó 
emberrel. Virtuális közösségek 
megszervezése.

Manipulációs veszélyeket hor-
doz (manipulálhatnak téged).

 9. Jó ötletekhez juthatsz, amivel 
pénzt is kereshetsz.

Az emberek ellustulnak, állan-
dóan a számítógép mellett fog-
nak ülni, mely szép álomba rin-
gatja őket.

10. Sokkal egyszerűbbé válik a kap-
csolattartás, különösen az üzleti 
életben lesz ennek gazdasági je-
lentősége.

Sokkal gyorsabban rombolja le 
a már meglévő közösségeket, 
mint amilyen gyorsan képes 
lenne helyettük más közössége-
ket építeni.
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24/6 
ÉRTÉKELŐ LAP

Fejezd be mostani érzéseid szerint a következő mondatokat!

A gyógyítás forradalmáról az gondolom, hogy 

 

 

 

 

 

A virtuális világokról azt gondolom, hogy 

 

 

 

 

 

Az órákon számomra az volt a legérdekesebb, hogy 

 

 

 

 

 

Még arról hallanék szívesen a témával kapcsolatban, hogy 

 

 

 

 

 




