
MOF-aranyszivacs
Már a második világháborúban felmerült a gondolat, hogy a vi-
lágtengerek vizében rengeteg arany van, csak a nagyon kis kon-
centráció miatt szinte lehetetlen kinyerni. Egy para-fenilén-dia-
minból és vas-1,3,5-benzoltrikarboxilát fémtartalmú szerves váz-
szerkezetből (MOF) készülő polimer kompozit azonban minden
bizonnyal ezt a feladatot is meg tudja majd oldani. Az új vegyü-
let egy sok egyéb fémet tartalmazó oldatból is igen szelektíven
tud megkötni nagyjából a saját tömegével megegyező mennyisé-
gű aranyat, és közben redoxisajátságai révén még elemi formába
is alakítja. A képződő terméket 900 °C-ra hevítve a szerves kom-
ponensek maradéktalanul eltávolíthatók, majd a vastartalom ás-
ványi savban feloldható, így a folyamat végére 23,9 karátos ara-
nyat lehet előállítani. J. Am. Chem. Soc. 140, 16697. (2018)

TÚL A KÉMIÁN

Tycho Brahe paleopatológiája
Tycho Brahe (1546–1601) dán csillagász ma-
radványait 2010-ben exhumálták, és azóta
számos tudományos igényű vizsgálatot végez-
tek rajta. Azt már biztosan lehet tudni, hogy
– a korbeli híresztelésekkel ellentétben – ha-
lálának oka nem mérgezés volt. Csontjainak
részletes felmérése, illetve a maradványok-
ban a stabil szén- és nitrogénizotópok ará-
nya egyértelműen arra utalt, hogy a korabeli
viszonyokhoz képest Tycho Brahe gazdagon
és változatosan táplálkozott, illetve határo-
zottan túlsúlyos volt. Az a legvalószínűbb,
hogy az ezzel kapcsolatos, ma civilizációsnak
is nevezett betegségeknek meghatározó sze-
repe volt a halálában. Az eredmények nem
mondanak ellent Kepler egykori beszámoló-
jának, aki szemtanúja volt az eseményeknek,
s arról számolt be, hogy a dán tudós egy nagy
lakoma alatt az etikett miatt nagyon hosszú
ideig visszatartotta vizeletét, s ennek a szö-
vődményei lettek végzetesek. Egy másik ta-
nulmányban a modern bűnüldözésben is hasz-
nált módszerek segítségével megkísérelték

reprodukálni Tyhco Brahe arcképét. Ehhez a csak részlegesen
fennmaradt arccsontjait használták fel, de az egyezés a korabeli
festményekkel így is megnyugtatónak bizonyult.

PLoS ONE 13, e0195920. (2018)
Forensic Sci. Intern. 292, 131. (2018)
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William A. Tilden: Absorption of 
Gases by Charcoal 
Nature Vol. 103, Issue 2576, p. 24. 
(1919. március 13.)

Sir William Augustus Tilden (1842–1926)
angol kémikus volt. Birminghamben

és Londonban dolgozott kémiaprofesszorként, tagja volt a Ro-
yal Society-nek, s annak Davy-érmével is kitüntették. Egyik
legnevezetesebb felfedezése az volt, hogy az izoprént terpen-
tinből is elő lehet állítani, bár erre a felismerésre nem tudott
iparilag is hasznos módszert alapozni. 1921-ben egy könyvben
foglalta össze számos híres kémikus életrajzát.
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Nikotinörökösök
Embereken végzett korábbi megfigyelések már utaltak arra,
hogy a dohányzó férfiak gyermekei körében egyes betegsé-
gek gyakoribbak, mint a teljes népesség körében. Ezt a hatást
nemrégiben egérkísérletekben is megfigyelték: a nikotinnal
kezelt egérapák első generációs utódai között jelentős agyel-
változásokat mutattak ki, míg az emberi tanulási nehézségek-
hez hasonló szindrómákat még a második generáción is ész-
leltek. A hatásmechanizmus részleteit még nem sikerült tisz-
tázni, de minden bizonnyal jelentős szerepe van benne an-
nak, hogy a nikotin jelentősen módosítja a hímek ivarsejtjei-
ben lévő DNS metilezettségi mintázatát.

PLOS Biology 16, e2006497. (2018)



A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán látható vegyület, a hexakisz(fenilszelenil)benzol hexa-
fluoroantimonát (C42H30F12Sb2Se6) egy érdekes szerkezeti típus el-
ső ismert, stabil képviselője. A kation központjában lévő gyűrűt
kétszeresen aromásnak tartják, mert a szénatomok által alkotott ha-
tos gyűrűt egy szelénatomokból álló külső gyűrű veszi körbe,
amelyen belül szigma-kötések alakítanak ki aromás jelleget. A
vegyület szén–13 NMR-spektruma egyértelműen igazolta, hogy
a pozitív töltések a szén- és szelénatomokra is kiterjedve deloka-
lizálódnak. Commun. Chem. 1, 60. (2018)

Folytonosan optimalizált 
szerves szintézis
A hagyományos optimalizálási eljárás a szerves kémiában gyak-
ran igen hosszadalmas és egyhangú. Amerikai tudósok folyama-
tos áramlásos reaktorokkal jelentősen csökkentettek az időigé-
nyen. A sokféle célra való felhasználhatóságot a készülék modu-
láris jellege segíti elő. A jelenlegi kiépítésben a reakcióelegy fo-
lyadékkromatográfiás analízise jelenti a leglassabb lépést, de ezt
a jövőben akár gyorsabb tömegspektrometriás elemzéssel is fel
lehet majd váltani. Science 361, 1220. (2018)

Bronzszobor-
korrózió
Auguste Rodin Kulcsos
ember című szobra évtize-
dekig állt Oslo központjá-
nak egy igen forgalmas te-
rén. A légszennyezés idő-
vel a bronzot is kikezdte, s

igen fontos volt eldönteni, hogy a rajta kialakult réteg fő kompo-
nense brochantit (Cu4SO4(OH)6) vagy antlerit (Cu3SO4(OH)4), a
két vegyület ugyanis nagyon hasonló színű, de eltérő kezelést
igényel. Norvég kémikusok egy csoportja infravörös spektrosz-
kópiát és képalkotást egyesítő módszert dolgozott ki, amelynek
segítségével a műtárgy mozgatása és roncsolása nélkül el lehet
végezni az elemzést. Az elv remélhetően más korróziós termékek
azonosítására is alkalmas lesz.

J. Spectral Imaging 7, a10. (2018)

Nyomtatható elemek
A háromdimenziós nyomtatás
sokat fejlődött az utóbbi években,
de az így készített tárgyak eddig
elsősorban szerkezeti szerepeket
töltöttek be. Ezen igyekszik vál-
toztatni a Harvard Egyetemen egy
kutatócsoport, amely galvánele-
mek nyomtatására alkalmas anya-
gokat fejleszt. A lítiumelem mű-
ködési elvét már 2013-ban sike-

rült nyomtatóra adaptálni, de a felhasznált anyagok tűzveszé-
lyessége és vízérzékenysége nagyon megnehezítette a hétköznapi
használatot. A legutóbbi tanulmányban viszont már gyorsan fel-
tölthető, légköri körülmények között stabil cinkalapú elemek, il-
letve a hagyományos, cinket és mangán-dioxidot használó, egy-
szer használatos elemek elkészítése is sikerült ezzel a technológiá-
val. Így a jövőben az elektromos készülékeknek nem kell alkal-
mazkodniuk az elem alakjához, hanem a helykihasználás szem-
pontjából ideális alakú elemet lehet majd készíteni.

ACS Nano 12, 11838. (2018)
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Gallium antibacterica
Napjainkban egy kivételes, új és a többihez képest nagyon
egyszerű antibiotikum tesztelése folyik: az intravénásan be-
adott gallium-nitráté. Egy Washington államban lévő kórház-
ban Pseudomans aeruginosa baktériumokkal fertőzött em-
bereket kezelnek ezzel a terápiával, noha egyelőre placebóval
való összehasonlítás nincsen. Az eddigi tapasztalatok szerint
a vegyületnek nincs káros hatása az emberi szervezetre, vi-

szont a fertőzés miatt
leromlott tüdőfunk-
ciók javulásnak indul-
tak. A hatásmechaniz-
mus minden bizony-
nyal az, hogy a galli-
um(III)ion szerkezeti-

leg könnyen a vas(III) helyére léphet, de funkcionálisan nem,
mivel nincsenek redoxireakciói. Az azonban egyelőre még
nem világos, hogy ez a hatás miért sokkal ártalmasabb a mik-
roorganizmusokra, mint a gazdaszervezetekre.

Sci. Trans. Med. 10, eaat7520. (2018)


