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Újdonságok a magashőmérsékletű szupravezetőkről 
Az eddig ismert „magashőmérsékletű” szupravezető anyagok mindegyikében van 

réz-oxid. Ezekben a szerkezetekben, amiben a réz-ionok is és oxigén ionok is réteget 
képeznek, a réz(I)-ionok egyetlen elektronjának vándorlása biztosítja a vezetést. 

A Tokiói Műegyetem egy kutatócsoportja Hosono Hideo vezetésével ez év február-
jában egy új típusú szupravezető anyag előállításáról adott hírt, amely nem tartalmaz re-
zet, összetételében lantán, oxigén, fluor, vas és arzén található. Ez az anyag csak 26 K 
hőmérsékleten szupravezető. A lehetőség, hogy réznélküli szupravezetők is készíthetők, 
versengésre ösztökélte a kutatókat. Kínai kutatók két hónapon belül oxigén, fluor, vas 
és arzén mellett más ritkaföldfémeket (pl. prazeodímium) tartalmazó vegyületeknél ész-
leltek magasabb hőmérsékleten (55K) szupravezető viselkedést, de csak akkor, ha az 
anyag kristályait növelt nyomás alatt növesztették. A kutatás gyors ütemben folyik a 
magasabb hőmérsékleten szupravezetést mutató anyagok előállítására. A vas-arsenid 
tartalmú anyagok szerkezete hasonló a régebben megismert szupravezető anyagokéhoz, 
amelyek réz- és oxigénrétegeinek az újaknál a vas- és arzénrétegek felelnek meg. A régi 
és az új anyagok tulajdonságai sokban egyeznek: egyaránt rossz elektromos vezetők, mi-
előtt szupravezetővé válnának, azonos mágneses tulajdonságúak, antiferromágnesesek, 
de eltéréseket is mutatnak. Így az új anyagcsaládnak az előnye, hogy a vezetést a vasio-
nok két elektronnal szolgálják, de a vezetés mechanizmusa még nem tisztázott.  

 
Fűszernövényeink hatóanyagainak gyógyhatásáról 
Német és svájci kutatók az oregánóban, bazsali-

komban, rozmaringban, fahéjban és feketeborsban is 
előforduló béta-kariofillénről bebizonyították, hogy 
gyulladásgátló hatása van, és csontritkulás ellen is ha-
tásos . 

A béta-kariofillén a szeszkviterpének osztályába 
tartozik, molekulaképlete: C15H24  , ovadáspontja: 129 – 
130oC, vízben gyengén (< 1g/L), alkoholban és aceton-
ban nagyon jól oldódik. 

 
Egerekkel kísérletezve megállapították, hogy a béta 

kariofillén a sejtmembránhoz kötődve a sejt viselkedé-
sét változtatja meg, minek eredményeként az kevesebb 
gyulladásserkentő jelanyagot bocsát ki. Tudatmódosító 
hatása nincs, amint számos hasonló hatású anyagnak, 
de hatása csak akkor érvényesül, ha az anyagcsere-
folyamatok egyensúlya megbillen. Egészséges szerve-
zetre nincs hatása, ezért mértéktelen használata nem 
erősíti szervezetünket. A természetben jelentős meny-
nyiségben található, ezért jó gyógyszeralapanyag válhat 
belőle. 

 

 
A béta-kariofillén szerkezete 
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A génmódosítási eljárások lehetséges jótékony következményeiről 
Roska Botond magyar tudós, neurobiológus irányítása mellett svájci és amerikai 

(Harvard) kutatók olyan vak egerekkel kísérleteztek, melyeknek hiányoztak a retina 
fényérzékelő sejtjei, a fotoreceptorok. Egy génterápiás eljárást alkalmazva, a kezelt álla-
tok nem csupán a fényt érzékelték, de bizonyos méretű mozgó mintázatokat is meg tud-
tak különböztetni.  

A kutatók a fotoreceptorokkal nem rendelkező egerekben a retina következő sejtré-
tegének sejtjeit, a fény intenzitását detektáló, ún. bipoláris sejteket „tanítják” fény érzé-
kelésére. 

A bipoláris sejteknek két típusa létezik: az ON, vagyis bekapcsoló sejtek, melyek 
működésbe lépnek a fény hatására, és az OFF sejtek, amelyek fény hatására elhallgat-
nak. A vak egerekben ezek is működésképtelenek voltak, hisz a fényérzékelő sejtektől 
semmiféle információ nem érkezett hozzájuk.  

Roska Botond kutatócsoportja egy fényre érzékeny algafaj egyik génjét építette a 
bekapcsoló sejtekbe; olyan gént, amely az alga fényérzékeny fehérjéjének termelődését 
kódolja. Az ON bipoláris sejtekben így megindult az ún. ChR2 (channelrhodopsin-2) 
fehérje termelődése. A sejtek így fényérzékennyé váltak, fény hatására be tudtak kap-
csolni, és képesek voltak üzeneteket küldeni az agynak. Megállapították, hogy a kezelt 
egerek agya – a kontroll-csoport tagjaival ellentétben – érzékeli a fényt, sőt viselkedés-
tesztekkel azt is bizonyították, hogy az egerek a formák megkülönböztetésére is képe-
sek. Méretek szempontjából a látásuk fele olyan jó, mint az egészséges állatoké, azaz 
kétszer akkora tárgyak érzékelésére képesek, mint az egészségesek.  

A kísérletre használt állatok kórképe megfelel az emberi retinitis pigmentosa nevű, a 
fotoreceptorok pusztulásával járó betegségnek, illetve az időskori vakságot okozó ma-
kula-degenerációnak.  

Ez a tény felcsillantotta a reményt arra, hogy az eljárás embereken is alkalmazható 
legyen az említett két betegségcsoportban. Roska professzor szerint egy olyan génterá-
piás módszer fejlesztésén dolgoznak, amelynek során egy ártalmatlan vírusba építik be 
az alga „fényérzékenyítő” génjét, és a vírus genetikai módosításával szeretnék elérni, 
hogy a fényre reagáló fehérje csak a bekapcsoló bipoláris sejtekben szaporodjon, így 
csak azokban termelődjön. Emberkísérletekig még időre van szükség, de megalapozott 
a remény a nemlátó emberek egy részének arra, hogy fényérzékelőkké válhassanak.  

 

A nanotechnológia újabb érdekességeiből 
Svéd kutatók olyan papírt állítottak elő cellulózból, melynek a szakítószilárdsága az 

acéléval vetekedik. Ez az anyag a közönséges papírral szemben anyagszerkezeti különb-
ségekkel rendelkezik. A cellulóz rostokat nanotechnológiai eljárásokkal zsugorították, a 
közönséges papír cellulóz rostjának méreténél ezerszer kisebbekké. Az alkotórészecskék 
tömörítése az intermolekuláris kölcsönhatások erősödését teszi lehetővé. Az ilyen anyag 
biológiailag lebomló, s mivel kétszázszor erősebb mint a közönséges papír, a csomago-
lóiparban remélhetőleg felváltja a természetben nem lebomló, a környezetet hosszan 
terhelő műanyagot.  

 
a Magyar Tudomány és a www.dunatv.hu/tudomany hírei alapján 
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Számítástechnikai hírek 
Windows 7. A Microsoft alelnökének nyilatkozata szerint a Windows 7 2010 janu-

árja körül jelenik meg. Fogalmazása szerint „a vállalat tervei szerint a Windows 7 mint-
egy három évvel a Windows Vista 2007 januári premierjét követően fog a boltokba ke-
rülni”. Az alelnök kitért arra is, hogy a partnercégek korábban arra kérték a Microsoftot, 
hogy konkrétabb verziómegjelenési ütemtervet szeretnének kapni, amellyel hatéko-
nyabban tudnak tervezni – ez indokolta a Windows Vista utódja várható megjelenésé-
nek publikálását. A Windows 7 esetében már nem kell majd olyan inkompatibilitási 
problémákra számítania a felhasználóknak, amely a Windows XP és a Vista közötti átál-
láskor felléphetett. Ez annak köszönhető, hogy a Windows 7 ugyanazon az alapokon 
nyugszik majd, mint a Vista, ráadásul elsődleges célnak tekintik, hogy a jelenleg haszná-
latos operációs rendszerről zökkenőmentesen lehessen áttérni utódjára. A Microsoft 
ugyanakkor úgy határozott, hogy amennyiben nem javulnak a Vista eladási adatai, lepo-
rolja a régi kedvencet. Egyes lapértesülések szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Win-
dows XP-hez való támogatást 2014-ig biztosítani fogják. Ez azért is meglepő, mert hi-
vatalos nyilatkozatokban már több alkalommal az operációs rendszer frissítésének befe-
jezését helyezték kilátásba. A Microsoft egyik menedzsere nemrégiben úgy fogalmazott, 
hogy mindazok számára, akik ragaszkodnak az XP-hez, elérhetővé kell tenni a folyama-
tos frissítéseket. Az azonban, hogy meddig tart az operációs rendszer népszerűsége, leg-
inkább attól függ, hogy milyen fogadtatásban részesül a Windows 7. 

 
Domain-nevek. Megszületett az internetcímeket és végződéseket felügyelő nem-

zetközi szervezet (ICANN) határozata, mely szerint bármilyen szó vagy betűkombiná-
ció lehet domain-név. A módosítás, melyet egyhangúlag elfogadtak június 26-án a gyűlés 
tagjai, 2009-től léphet életbe. „Ez olyan lehetőséget nyit a virtuális térben, mint amikor 
a XIX. században az USA-ban újabb és újabb földterületek váltak elérhetővé a beván-
dorlók számára” – mondta a BBC-nek az ICANN főnöke, Paul Tworney. Zűrzavart 
okozhat azonban, hogy verseny, vagy akár valóságos árverés indulhat egy-egy név meg-
szerzéséért az erre jogosult internetes regisztrátor szervezeteknél. A BBC szerint az 
ICANN tagjai még nem döntötték el, mennyibe kerül majd egy domain-név, de az ár 
többezer dollárra rúghat. „Vissza kell szereznünk az elköltött pénzt, eddig 10 millió dol-
lárt fektettünk a projektbe” – mondta az ICANN képviselője. 

 
(Az itcafe.hu, mti, origo.hu nyomán) 

 


