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hírado

A nanoméretű részecskék műszerkolosszusokkal vetekedhetnek 
Tajvani biokémikusok újabb értékes alkalmazást találtak a nanorészecskék számára. 
Cukorbevonattal ellátott arany nanorészecskéket fehérje molekulák egymásközti 

kölcsönhatásának vizsgálatára használtak nagyon ötletes módon. A monomolekuláris 
cukorréteg, amelynek egy része beépül az aranyatomok közé, a másik része kilóg az 
arany felületéről,  kémiai kölcsönhatásba léphet a fehérje molekulákkal. Ez a kölcsönha-
tás vizes közegben színváltozással történik. A vörös színeződésű arany 
nanorészecskéket tartalmazó oldat a fehérjével való kapcsolat kialakításakor megkékül. 
Amennyiben a változást okozó fehérjénél egy aktívabb, jobban kötődő molekula köze-
ledik a nanorészecske felszínéhez, az előzetes kötés felbomlik, ezzel megint az arany 
nanorészecskéket tartalmazó oldat színe, a vörös jelenik meg, majd kialakul az újabb, 
erősebb, a molekulák közti versengésben győztes fehérje kötődése a cukoregységhez, 
ami megint a vörös szín elváltozását eredményezi. 

Az eljárás nagyon előnyös, mert: 
− szabad szemmel követhető
− gazdaságos, nem igényel drága műszereket, 
− gyors és nagyon érzékeny ( egy fehérje molekula okozta változást jelez) 
− egyidejűleg tetszőleges számú vizsgálat végezhető, sokféle fehérje egyszerre vizs-

gálható 
− széleskörű alkalmazhatósága van, mivel az élő szervezetek alapvető folyamatai-

ban a fehérje-fehérje kölcsönhatások a meghatározók (pl. az enzimek katalizálta 
folyamatokban). 

 

Az eszenciális aminosavakra az öregedés során is szükség van! 
A felnőtt szervezetében az izomszövetek folyamatos felépülése és lebomlása törté-

nik. Ez a két ellentétes irányú folyamat az ember  negyvenes éveinek elejéig egyensúlyra 
jellemző állapotot eredményez, azután az izomszövetek lebomlása túlsúlyba kerül, éven-
te mint egy 0,5 – 2%-al csökken a mennyiségük. �
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Megállapítást nyert, hogy a fiatalok, középkorúak szerveze-
tében közvetlenül étkezés után az izomfehérjék lebomlása lelas-
sul, a felépülésük ugyanakkor megkétszereződik a nagymennyi-
ségű felvett fehérje serkentő ingerhatására. Az idősök szerveze-
tében ez az ingerhatás már nem működik ilyen hatékonyan, a 
fehérjeszintézis is lelassul, s a lebomlás mechanizmusa is meg-
változik. Franciaországi táplálkozás-kutatók vizsgálatai azt mu-
tatták, hogy leucinnal kiegészített étrend esetén helyreáll a fehér-
je beépülés és lebomlás egyensúlya. Patkánykísérletekkel keres-
ték a választ az eredményekre.  

Megállapították, hogy egy gátlási folyamatnak a meghibásodása vezet az összehúzó-
dásra képes izomfehérjék lebomlásához, de a leucin adagolása helyreállítja a normális 
működést, s ismét beállhat az egyensúly a két folyamat között. 
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Megint a metánról  
Annak ellenére, hogy a metánt tekintjük a legismertebb szénhidrogénnek, egy isko-

lás ifjú is erről tud a legtöbbet, évek óta mindig az új megismerések eredményeként tud-
tunk újat írni róla, még a FIRKA hasábjain is. És íme megint egy olyan felfedezésről
hallottunk, ami előbbi ismereteinket  megint bizonytalanná teszi a metánról. Vagyis, 
hogy a metán a szerves anyagok anaerob lebontásakor keletkezik (mocsarakban, rizsföl-
deken, kérődző állatok bendőjében, s a föld mélyében felhalmozódó földgáz ). 

Német kutatók növényélettani kísérleteik során arra az eddig nem ismert tényre de-
rítettek fényt, hogy a növények levelei napfényen, oxigén jelenlétében is termelnek me-
tánt, s nem is keveset. Az élő növények 10-1000-szer több metánt termelnek, mint az 
elpusztult növényi maradványok. A becslések szerint az évi metántermelésnek, ami a 
légkörbe jut, a 10-30%-át a növények termelik. (ennek legalább 30%-a a trópusokról 
származik, mivel itt a legnagyobb a biomassza-termelés). 

A metánképződésnek ezt a mechanizmusát még nem sikerült tisztázni, de reméljük 
az új tanévben már beszámolhatunk róla. Feltételezhető, hogy a természetben olyan 
gyakran ható ellentétek harcának elve a zöldnövényzetben is hat az oxidációs és reduk-
ciós folyamatok egyidejűségében, s valahol a CO2 képződését (amelyben a szén a ma-
ximális oxidációs számát eléri) letükrözi egy olyan folyamatsor, amelyben a minimális 
oxidációs számú szén metán formájában képződik. 

 

Hangtani jelenségek és a sivatagi homok 
Rég ismert, hogy a sivatagokban homokfúváskor különleges hangok hallhatók (bú-

gó, dobpergésre emlékeztető, lódobogáshoz hasonló, vagy akár zenei dallamnak is tűnő)
különböző időtartammal, s különböző hangerővel. 

Francia kutatók laboratóriumi körülmények között vizsgálták a Marokkói sivatagból 
vett homokmintákon a jelenséget. A homokminták kézzel, vagy fémdarabbal meglen-
dítve a hangjelenségeket elő tudták varázsolni. Ezzel két feltevést is cáfolni tudtak: a 
hangok nem a sivatagban magukra maradtak hallucinációi, amivel sokszor gyanúsítottak 
olyanok, akiknek még nem volt meg ez az élménye. Másodszor azt a feltevést is, hogy 
az érzékelhető hang az egész homok dűne rezonanciájának volna az eredménye . 

A rejtély tisztázására tanulmányozták a sivatagi homok szerkezetét, a szemcsék alak-
ját, méretét és mikroszkóp alatt a felületük minőségét. A frissen vett mintáknál, ame-
lyeknél észlelték a hanghatást, a szemcsék kerekded alakúak voltak, rajtuk vékony vas, 
mangán és szilícium réteget találtak. Többször ismételve a hangzás provokációját, az 
mind gyengébb volt, s ugyanakkor a  fémbevonat vékonyodását is észlelték. A különbö-
ző hangok képződésének mechanizmusát még nem tudták részleteiben tisztázni.  

 
(A Természet Világa 137. évf. 1-3. számai alapján.) 

 

Számítástechnikai hírek 
Ingyenes verziót jelentetett meg a Google SketchUp nevű alkalmazásából, amellyel 

háromdimenziós képeket lehet készíteni, szerkeszteni és módosítani. A szoftvert a már-
ciusban felvásárolt @Last Software fejlesztette. Ezzel párhuzamosan a 3D Warehouse 
oldalon a felhasználók tárolhatják és megoszthatják az általuk készített vázlatokat. A 
tervezőprogram bekerül a Google Earth térképes szolgáltatásba is, így az ott készített 
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3D-s objektumok megjelenhetnek a térképen. Az ingyenes SketchUp egyéni felhaszná-
lók számára érhető el, s ez gyakorlatilag a már létező SketchUp Pro 5-ös verziójára épül. 

 
A Warner Bros elsőként dob a piacra hibrid, az egyik oldalán DVD, a másik oldalán 

HD DVD formátumú lemezt. A kereskedők örülnek az újításnak, de az ár eltántoríthat-
ja a vásárlókat. Május kilencedikén jelenik majd meg az USA-ban a Kevin Costner és 
Jennifer Aniston fémjelezte „Rumor Has It” című film, elsőként hibrid kivitelben, az 
adathordozó korong egyik oldalán hagyományos DVD, míg a másikon HD DVD for-
mátumban. A kereskedők üdvözölték a kezdeményezést, hiszen a „kettő az egyben” 
formátum nem csak helyet spórol a polcokon, de kevesebb kezelendő tételt is jelent. 
Kétség kívül azon vásárlók számára is hasznos, akik később kívánnak átnyergelni az új 
formátumra, de most még csak DVD lejátszóval rendelkeznek. 

 
A nagyobb DRAM előállítók szerint a DDR2 memória chipek árai növekedésbe 

kezdhetnek a következő három hónapban és akár egész évben is. Általában mindig az 
év második negyede a leggyengébb időszak a PC-s piacon. Azoknak tehát, akik szeret-
nék bővíteni a gépükben található memóriát, esetleg olyan hordozható médialejátszót 
vennének, amely ilyen adattárolási megoldást használ, érdemes minél előbb dönteni és 
bevásárolni. Az egyesült államokbeli Micron Technology nemrég kiadott előrejelzése 
szerint a DRAM árak a márciusi stagnálás után ugrásszerű növekedésbe kezdhetnek. „A 
DRAM chipek iránti kereslet a negyedév második felében túlszárnyalhatja az előállítási 
kapacitást.” – mondta Mike Sadler, a Micron alelnöke. „Ahogy növekszik az eladott PC-
k száma, úgy emelkedik az egy gépre vetített memória mennyisége is. Ugyanez a helyzet 
a noteszgépek esetében is, és további árnövekedést okozhat a régebbi DDR-ről az 
újabb DDR2 technológiára történő átállás miatt is.” Majd hozzátette, hogy a DRAM 
chipek iránti kereslet a tavalyinál 50-60%-kal is nagyobb lehet. A leginkább használt 512 
megabites, 533 MHz-es DDR 2 memória modulok ára a múlt hónap vége óta 7,4%-kal 
nőtt, 4,92 dollárra. A világ legnagyobb DRAM gyártója, a Samsung Electronics elemzői
is megjósolták ezt előre. 

 

Vetélkedő

Magyar tudósok 
VI. rész 

 
A Firka 2005-2006. évfolyamának minden számában hat-hat magyar tudóst mutatunk 

be. A feladat az, hogy a megadott megvalósításokat helyesen társítsátok a tudósok ne-
véhez. Ezen kívül a hat tudós valamelyikéről, tetszés szerint kiválasztva, írjatok egy ol-
dalnyi érdekes ismertetőt, faliújság cikket. Válaszaitokat elektronikus formában, az is-
mertetővel együtt, kérjük, küldjétek be a szerkesztőségünk e-mail címére: emt@emt.ro 
mindig a következő Firka-szám megjelenéséig (az utolsót 2006. június 10-ig) Vetélkedő
címmel. Csatolva küldjétek be még az adataitokat is: név, osztály, lakcím (postai irányí-


