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Természettudományos hírek 

Még mindig sikerül előállítani új, nagy telítetlenségű kis szerves molekulát 
Ausztrál kutatóknak sikerült megvalósítani a szintézisét  a C10H10 

összetételű anyagnak: alacsony hőmérsékleten vasat és szén-
monoxidot tartalmazó fémorganikus komplexét sikerült előállítani, 
amiből szabad ligandként cérium-ammónium-nitráttal szabadították 
fel az 5-radialin-nak elnevezett anyagot.  

Eddig ismertek voltak a 3,4 és 6-tagú gyűrűt tartalmazó származékok, de a C10H10 

molekulát csak most sikerült előállítani. 
 
Az óriásmolekulák családjának egy nagyon érdekes,  új tagját 

állították elő a közelmúltban angliai kutatók 
Molekulaképlete: C606H330N102O12Al6Zn12. 
A nagyszámú atomot tartalmazó molekulának a külső 

gyűrűszerű  részét 12 egymáshoz kapcsolódó cinkporfirin 
alkotja, ehhez kapcsolódik a belső, 6 alumíniumporfirint 
tartalmazó gyűrű, melynek tagjait egy érdekes, delokalizált 
elektronrendszert tartalmazó aromás egység köti össze. A 
vegyület érdekessége, hogy kloroformos oldata a látható 
és a közeli infravörös tartomány minden hullámhosszánál nagymértékben elnyelő, kivé-
ve a 600-700nm közti sávot. Megvilágítás hatására a gerjesztési energia a molekula kö-
zepéről 40ps időn belül tevődik át a külső gyűrűrendszerre. 

 
Az egyre több akkumulátor egyre jobban fenyegeti az élő környezetet 
A mobil elektronikai eszközök robbanásszerű szaporodása és az elektromos autók 

elterjedése egyre olcsóbb, stabilabb és nagyobb teljesítményű elektromosenergia-tárolók 
kifejlesztését eredményezte. Annak ellenére, hogy az elektromos autók sokat javíthatnak 
a városok levegőjének minőségén, az elhasználódott akkumulátorok felhalmozódó nagy 
tömege új környezeti problémákat okozhat. Egy közelmúltbeli kutatás szerint a lítium-
ion akkumulátorok katódanyaga (nikkel-, mangán-, kobalttartalmú) súlyosan károsít egy, 
a Földön mindenütt megtalálható fontos szerepet betöltő talajbaktériumot (Shewanella 
oneidensis), amelyet környezetvédelmi vizsgálatokban gyakran használnak modellrend-
szerként. A részletes elemzések alapján készült, most közölt eredmények szerint lítium-
ion akkumulátor-elektród környezetében, főleg a vizes közegben, az elektródból kiol-
dódó nikkel és kobalt-ionok miatt ennek a baktériumnak a szaporodása, növekedése je-
lentősen lelassul. 

A korszerű lítium-ion akkumulátorok elektródjai nanorészecskék felhasználásával 
készülnek. Egy kisebb elektromos autó akkumulátoraiban körülbelül 38 kg nanoméretű 
katódanyag van. Mivel a kimerült akkumulátorok újrafeldolgozásának a technológiája 
még nem megfelelően kidolgozott, a környezetbe kerülő nanoszennyeződések komoly 
egészségügyi kockázatot jelentenek.  
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Daganatos betegségek kezelésében a rovarok is segíthetnek 
Egy Brazíliában honos darázs méreganyagát vizsgálva 

abban rákos daganatok kezelésére alkalmas peptidféleséget 
(MP1-el jelölik) találtak. Ez a molekula képes elbontani  a 
rákos sejtek felületén levő foszfolipidekben található 
foszfatidil-szerin és foszfatidil-etanolamin molekulákat. 
Ezek az egészséges daganatok sejteiben nagyon kis meny-
nyiségben, a rákos daganatokéban nagy mennyiségben találhatók. A darázs méreganya-
gának bontó hatására a sejtek felszínén lyukak keletkeznek. Az egészséges szervezet ese-
tén kisszámú, kis lyukak, ezt a szervezet védekező mechanizmusa képes kijavítani, míg a 
rákos sejtek esetében a nagy lyukakat már nem, s így a daganat elsorvadása következik. 

 
Genetikai hibák okozta betegségek kezelésére új lehetőségek nyíl-

nak 
Számos betegség oka a hibás gének által hibás enzimek 

előállítása, melyek nem képesek az egészséges szervezet 
számára szükséges biokémiai funkciókat teljesíteni, ezzel 
okozva a betegség tünetét. A normális élettani funkcióhoz 
szükséges enzim fehérjéjének a szervezet számára orvosság 
formájában való biztosítása nagy problémát okoz, mivel 
ezek a molekulák az emésztő rendszerben is és a véráram-
ban is könnyen lebomlanak.  

A kutatások újabb eredményei a fenilketonúria betegségben szenvedő betegek ese-
tén biztatnak eredménnyel. Az ő szervezetük nem képes lebontani az aminosavak közül 
a fenilalanint. A kezelésre kapszoszómákat használtak. Ezek elkészítése során 
szilikaszemcsék felületére enzimmolekulákat (fenilalanin-ammónia liáz, amely a 
fenilalanint transz fahéjsavvá alakítja) tartalmazó liposzómákat rétegeztek, amit polimer 
védőréteggel vontak be. Az első kísérletek pozitív eredménnyel jártak, nem észleltek to-
xikus hatást. 

  
Új, bioszenzor  funkciót kapott a rágógumi 
Kanadai tudósok szellemes megoldása  helyettesítheti a drága élettani funkciók (pl. 

légzés) követésére használatos bioszenzorokat. Legalább fél órán át rágott rágógumi fe-
lületét szén nanocsövekkel vonták be. Ezzel azok vezetővé váltak. A megfelelő áram-
forráshoz kapcsolva a  nyaklánccá kapcsolt lágy gumiegységeket, azok testre helyezés 
után a testmozgását követték, ami során elektromos ellenállásuk is, s így elektromos je-
lük is változott. Ennek megfelelő feldolgozásával diagnosztikai céllal hasznosítható az 
egyszerű berendezés, a „rágógumi szenzor”.  

 
Próbálkozások a kokainfüggőség leküzdésére 
A kokainfüggőségnek jelenleg nincsen hatékony gyógyszere. Állatkísérletekben koka-

infüggő állatoknál azt találták, hogy a kényszer-drogkereső magatartás csökkenti az agyké-
reg bizonyos részének aktivitását, másrészt, hogy a megfelelő terület ún. optogenetikai 
módszerrel történő ingerlésének eredményeként az állatok kevesebb kokaint fogyasztanak. 
(Az optogenetika lényege, hogy bizonyos idegsejteket genetikai beavatkozással fényérzé-
kennyé alakítanak. Így tetszőleges idegrendszeri struktúrák fénnyel ki- és bekapcsolhatóvá 
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válnak, és a működésük nyomon követhető). Ezen  eredmények vetették fel a kérdést, 
hogy vajon az agy megfelelő területének mágneses ingerlése lehet-e az embernél is haté-
kony. Amerikai és olasz neurológusok, pszichiáterek koponyán keresztüli mágneses inger-
léssel kezeltek kokainfüggő betegeket. A huszonkilenc napig tartó kísérletben harminckét 
kokainfüggő beteg vett részt, akiket véletlenszerűen két csoportra osztottak. Az egyik tag-
jainál az agyban a bal elülső homloklebenyt ismétlődően transzkraniális mágneses stimulá-
cióval (TMS) ingerelték, míg a kontrollcsoport tagjai nem kaptak ilyen kezelést. A kutatás 
a páciensek két hónapon át történő követésével folytatódott, amelynek során a kontroll-
csoport tagjai is kérhettek mágneses ingerlést. A kezelések alatti időszakban a mágnessel 
kezelt személyek közül szignifikánsan többnek vált negatívvá a drogtesztje, és ezek köré-
ben a kokain iránti sóvárgás is alacsonyabb szintet mutatott. Ugyanakkor a kontrollcso-
port azon tíz tagjánál, akik a követéses periódusban igényelték a TMS-terápiát, szintén je-
lentős javulás következett be. A kutatók a koponyán keresztüli mágneses ingerlést bizton-
ságosnak találták, mellékhatásokat nem tapasztaltak. Ezért, valamint a hatékonysággal 
kapcsolatos pozitív eredmények miatt a módszert ígéretesnek tartják  (előzőleg jóval na-
gyobb számú betegen való kipróbálás után az eredmények megismétlődése esetén alkal-
mazhatónak is tekintik). 

 
Forrásanyag:  MKL, Lente Gábor  és Magyar Tudomány, Gimes Júlia közlései alapján 

 

 

Számítástechnikai hírek 
Lionsgate-filmek is elérhetők a Steamen 
 A Valve megoldása egyre inkább 

multimédiás platformmá válik. 
Együttműködési megállapodást kötött 
egymással a Valve és a Lionsgate. A 
kooperációnak köszönhetően a film-
stúdió több mint száz filmet tesz hoz-
záférhetővé a szolgáltatás keretében, 
így a számítógépes játékok és az al-
kalmazások mellett egy újabb fontos 
termékkategória kínálata bővülhet folyamatosan. A Steamen – amelyet eredetileg a szá-
mítógépes játékok terjesztésére fejlesztett ki a Valve – egyre több film jelenik meg. Már 
most is van lehetőség különböző alkotások megvásárlására, letöltésére és online vagy 
offline megtekintésére Sőt, a streaming-lehetőségeknek köszönhetően a művek még 
akár az adott felhasználó okostelevíziójára is streamelhetők. A filmkínálatot a jövőben 
jelentős mértékben bővítenék. A több mint száz új alkotás között lesz számos sorozat 
(Az éhezők viadala, Alkonyat, Fűrész, A beavatott). Ugyanakkor van egy korlátozás: minden 
mű kizárólag streamelve érhető el, vagyis – egyelőre – nem lehet azokat letölteni. A 
megtekintésük viszont egyaránt lehetséges PC-n, Steam Machine készüléken, SteamOS, 
Mac vagy Linux alatt, sőt, a Steam VR segítségével is. 

 
 


