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a brokkoliban) található egy másik, nagyon hatásos védoanyag, mellyel megelozheto az 
oxidatív hatások által kiváltott rákosodás. Az anyag neve szulfurofám, és rövid szénlán-
cú kéntartalmú vegyület, gyógyító hatásának tanulmányozása jelenleg zajlik. Hasonló 
védo szerepe van (baktériumölo  hatása mellett) a fokhagyma kéntartalmú csípos anya-
gának: az allil-szulfidnak is.  

Ugyanakkor egy másik kéntartalmú vegyület, a homocisztein nevu aminosav, ha 
szabad formában felgyul a szervezetben, a szívinfarktushoz és agyvérzéshez vezeto 
érelmeszesedés elorejelzoje. Felgyulése pedig összefüggésben van az oxidatív károsodá-
sok elleni védelemben szerepet játszó két , kéntartalmú aminosav: a cisztein és a 
metionin anyagcseréjének és egymásba való átalakulásának zavarával. A szervezet véd e-
kezo képessége veszélyes oxigénformákkal szemben a nyers növényi táplálék mellett 
nyers olivaolaj és halhús rendszeres fogyasztása által is fenntartható, illetve fokozható.  

Összegezésképpen elmondható, hogy az oxidatív károsodások ellen védelmet nyújtó 
biokémiai tényezok megismerése lehetoséget ad egyrészt a haszonnövények termésho-
zamának irányított növelésére, másrészt egy egészségesebb étkezési szokás kialakítására. 
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Naprendszerünkön kívüli bolygók felkutatása 

Két amerikai csillagász, Wolszczan és Frail, 1991-ben szenzációs kijelentést tett, mi-
szerint a Virgo csillaghalmazban egy frissen felfedezett pulzár körül keringo három 
bolygót észleltek. Mivel ezek a bolygók Naprendszerünkön kívül találhatók, a tudósok 
elnevezték oket exobolygóknak, vagy extraszoláris bolygóknak. A hír hallatára a világ 
csillagászai lázas keresésbe kezdtek. 

1995-ben a Haute–Provence-i csillagvizsgálóban Michel Mayor és Didier Queloz sváj-
ci csillagászok felfedeztek egy, az 51 Pegazus körül keringo exobolygót. Ez az esemény 
végérvényesen elindította a felfedezések áradatát. Az utóbbi évek intenzív kutatásainak 
köszönhetoen már több mint 100 exobolygót találtak és számuk roham osan növekedik. 

A megismert exobolygó-rendszerek nagyon különböznek saját bolygórendszerünktol 
és ez a tény megingatta a bolygók kialakulásának eddig ismert elméletét. Az exobolygók 
tömege nagy, a Jupiter tömegének 0,12–17-szerese és mindegyik gázóriás. Ez talán azzal 
magyarázható, hogy a jelenleg használt eszközök nem teszik lehetové az apróbb, Föld-
típusú kozetbolygók detektálását. A meglepetést leginkább az okozta, hogy nagyon sok 
közülük, amelyek a „forró Jupiter” családhoz tartoznak, nagyon közel találhatók a közép-
ponti csillaghoz, amit eddig lehetetlennek tartottak. Ezek valószínuleg a keletkezési he-
lyüktol befelé vándoroltak a protoplanetáris anyaggal való súrlódás, vagy kisebb bolygó-
képzodményekkel való ütközések következtében elszenvedett energiavesztés miatt. 
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Az exobolygók felfedezése közvetett kutatási módszerek segítségével történt. A me-
chanika törvényeinek értelmében nem csak a csillag készteti a bolygót arra, hogy körü-
lötte keringjen, hanem a bolygó perturbáló hatása következtében a csillag is egy pályát ír 
le a rendszer tömegközéppontja körül. De a baricentrum általában a csillag belsejében 
található és ezért ez nagyon nehezen észreveheto mozgás, viszont ez képezi a követke-
zo két kutatási módszer alapját. 

Az asztrometriai kutatásnak a lényege az, hogy meghatározzák a csillag helyzetét a hát-
tércsillagokhoz képest, és ha a csillagot megfigyelve helyzetváltozás történik, akkor a csillagá-
szok egy perturbáló égitestre következtethetnek. Viszont a mérések nagyo n precíz muszere-
ket igényelnek és eddig csak egyetlen exobolygót fedeztek fel ezen módszer segítségével. 

Egy sokkal sikeresebb kutatási módszer a csillag radiális sebességének tanulmányo-
zásán alapszik. A színképelemzés felvilágosítást adhat egy égitestnek a látóvonal menti 
mozgásáról, a radiális sebességrol. Ha egy égitest közeledik a megfigyelohöz, a színkép-
vonalak az ibolya tartomány felé, ha viszont távolodik, akkor a vörös tartomány felé 
tolódnak el. Ez az úgynevezett Doppler-effektus. 

A radiális sebességmérések fontos in-
formációkat szolgáltatnak az exoboly-
gókra vonatkozóan. E mérésekbol meg-
határozható a pálya fél nagytengelye, a 
bolygó legkisebb lehetséges tömege és az 
excentricitás, amely a radiális sebesség-
görbékbol olvasható le. Ha megközelíto-
leg szinuszgörbét kapunk, akkor az ex-
centricitás nulla, azaz a bolygó kör alakú 
pályán kering, ha pedig a görbe gyors 
sebességváltozást mutat, akkor ez nagy 
excentricitást jelent. Erre mutat példát az 
1. ábra, amelyen a 16 Cygni B csillag 
radiális sebességének ingadozása látható. 

 

 
1. ábra 

A 16 Cygni B radiális sebességének 
változása bolygójának hatásásra 

Egy ugyancsak alkalmas kutatási technika a fotometriai módszer. Mikor egy csillag 
kíséroje keringése során elhalad a csillag elott, a csillag fényességének csökkenését 
okozza, mivel elzárja a hozzánk érkezo fény egy részét. Ugyanezt tapasztaljuk a mi 
Naprendszerünkben, amikor a Merkúr vagy a Vénusz elhalad a Nap elott. És ha egy 
megfigyelt csillag esetén ez a fényességcsökkenés periodikusan következik be, akkor egy 
bolygó jelenlétére lehet következtetni. A bolygó és a csillag méreteinek aránya 
0,01-1 %-os fényességváltozást okoz. Az áthaladás idotartamát pedig a csillag–bolygó 
távolság határozza meg. E módszer hátránya, hogy csak akkor tapasztalható a jelenség, 
ha az exobolygó pályasíkja a látóvonal irányában található. 

A röviden vázolt módszerek segítségével a csillagászok bebizonyították, hogy a boly-
górendszerek kialakulása elég megszokott jelenség az Univerzumban. Igaz, hogy eddig 
Naprendszerünkön kívül csak óriásbolygókra bukkantak, de valószínu, hogy az eddig 
ismert exobolygó-rendszerekben Föld-típusú bolygók is léteznek. Sajnos ezek még a jelen-
legi technikával nem mutathatók ki. Ezért újabb módszerek kidolgozása vált szükségessé.  
Egy ilyen kísérleti terv a gravitációs mikrolencse hatás-technikáját alkalmazza, melyet 
eddig az univerzum távoli térségeiben található galaxisok és pulzárok felfedezésére hasz-
nálták. Egy csillag fényessége látszólag megnövekedhet, ha látóirányához nagyon közel egy 
másik égitest halad el elotte. Az utóbbi, úgynevezett lencseobjektum – mivel tömege 
megváltoztatja a tér szerkezetét – kissé elgörbíti a háttércsillagról érkezo fénysugarakat, így 
arról több fény érkezik hozzánk. Amennyiben a lencseobjektum olyan csillag, amely körül 
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bolygó kering, akkor a csillag által okozott fényesedés elott vagy után a bolygó ugyanezen 
hatása is megfigyelheto, csak az a kisebb tömeg miatt rövidebb ideig tart (2. ábra). Ez a 
módszer alkalmas lehet Föld- és Neptunusz-méretu bolygók felfedezésére. 

Ugyancsak kísérleti kutatási módszer a 
nulla interferometria módszere, amely azon 
alapszik, hogy megpróbálják lecsökkenteni 
a csillag fényét azért, hogy a kíséro bolygó 
láthatóvá váljon. Kisebb teleszkópokat 
összekapcsolva az általuk létrehozott képet 
egymáshoz közel elhelyezett interferencia 
sávok alkotják. Attól függoen, hogy egy 
test, például egy bolygó, hol található a 
látómezoben, a hozzánk érkezett fényének 
hulláma vagy felerosíti a képet, vagy semle-
gesítodik (nullázás). Ha a csillagot egy nulla 
sávba helyezzük, a fénye nullázódik és a 
bolygó láthatóvá válik valamelyik felerosí-
tett sávban. De mi történik, ha a bolygó egy 
nulla sávba kerül?  

 

 
2. ábra 

Csillag és bolygó gravitációs lencsehatása 
 

Hogy ezt elkerüljék, az interferométert forgatják egy, a csillag felé irányuló tengely 
körül. Habár ezt a módszert egyelore nem sikerült alkalmazni, mégis ez jelenthetné a 
legjobb lehetoséget a Föld–típusú bolygók megtalálására.  

Mindezeknél a kutatási technikáknál sokkal fontosabb lenne az urben elhelyezett 
muszerek által történo megfigyelés, mert ezáltal megnone a bolygók észlelésének leh e-
tosége. A legfrissebb tervek ilyen jelleguek és a közeljövoben fogják oket végrehajtani. 

Az utolsó tíz év nagyon izgalmas, felfedezésekben gazdag idoszak volt, de még na-
gyon sok kérdés maradt megválaszolatlanul. Találunk-e Föld-típusú bolygókat a lakha-
tósági zónában, és kialakult-e valamelyiken az élet, úgy ahogyan mi ismerjük? Ezek 
olyan kérdések, amelyek mindig is foglalkoztatták a csillagászokat, de remélhetoleg a 
jövobeli kutatások és technikai fejlodés fellebbentik a titkok fátylát. 

Exobolygókkal kapcsolatos információk a világháló alábbi címein érhetok el: 
 
Magyar honlapok az Interneten:  
Az ELTE Csillagászati Tanszék lapjai http://astro.elte.hu/news/cikkek/ogleh.html  
ELTE Exoplanet Search Team http://astro.elte.hu/~pkisscs/Exoplanets/  
A Szegedi Csillagvizsgáló lapjai  http://www.jate.u-szeged.hu/obs  
Az [origo] tudományos hírei http://www.origo.hu/tudomany/  
Az AKG szakkörének lapjai http://supernova.akg.hu/htema/htema.html  
 

Fontosabb angol nyelvu honlapok az Interneten:  
California & Carnegie Extrasolar Planets Search http://exoplanets.org  
Geneva Extrasolar Planets Search http://obswww.unige.ch/~udry/planet/planet.html  
Chronology of the discoveries http://obswww.unige.ch/~naef/  
Anglo-Australian Planet Search http://www.aao.gov.au/local/www/cgt/planet/aat.html  
Extrasolar Planets Encyclopaedia http://www.obspm.fr/encycl/encycl.html  
Extrasolar Planets Catalog http://www.obspm.fr/encycl/catalog.html  
NASA JPL Planet Quest http://planetquest.jpl.nasa.gov  
Extrasolar Visions http://www.extrasolar.net/  
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