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Új adatok az ólom élettani hatásáról 
Az ókori Egyiptomban használt ólomtartalmú  gyógyszerekről eddig azt állították a 

vegyészek, hogy mérgezők. Új biokémiai kutatások eredményeinek köszönhető, hogy a 
többezer éves tapasztalatok jogosságát tudományosan megerősítették 

Új régészeti vizsgálatok során egyiptomi sírokban talált maradványokról megállapí-
tották, hogy a fáraók fekete szemhéjfestéke a foszgenit (Pb2Cl2CO3) és laurionit 
(Pb(OH)Cl) nevű anyagokat tartalmazza, melyek a természetben nem fordulnak elő, 
előállításuk nehézkes. Az egyiptomi kultúráról tanúskodó feljegyzésekből már tudott 
volt, hogy az ólmot gyógyhatásúnak tartották, különösen szem és bőrbetegségek esetén. 
Biokémikus kutatók a közelmúltban mesterségesen tenyésztett bőrsejtekhez kis mennyi-
ségű ólomvegyületet adva a nitrogén-monoxid (NO) termelés fokozódását észlelték, 
ami a szervezetben az immunreakciók erősödését eredményezi. Ennek értelmében elhi-
hető, hogy az ókoriaknak az  ólomkészítmények gyógyító hatásának tulajdonított hite 
valós tapasztalásokon alapult. Tehát az egyiptomi „gyógyítók” nem csak jó „vegyészek”, 
hanem jó megfigyelők is voltak, s bizonyos tudásuk a kémiai anyagok élettani hatásáról 
meghaladta az utánuk következő évezredek vegyészeinek ismereteit. 

 
Bizonyítékok a tánc jelentőségéről az emberi evolúció során 
Evolúciós pszichológiával foglalkozó brit tudósok az emberiség fejlődéstörténet-

ében a tánc szerepét tanulmányozzák. Kísérleteikből arra lehet következtetni, hogy a 
tánc kialakulásának evolúciós szerepe volt. Egy ősi ítélkezési rendszer alapjául szolgált, 
mivel a tánc mozgásmozdulatai információkat közvetítenek a férfi egészségi állapotáról, 
erejéről, termékenységéről. 

A kísérlet során 19 fiatalembert (18 és 35 év közöttiek) táncoltattak egy laboratóri-
umban egyszerű dobritmusra, miközben őket egy 12 videokamerából álló 3-D-s rend-
szerrel rögzítették. A filmen a szereplőket fehér, jellegtelen figurákká (avatárokká) alakí-
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tották, hogy külsejük ne befolyásolja az értékelőket. 35 nőt kértek fel A kiértékelésekből  
az vonható le, hogy a nők nem a kéz és láb, hanem a nyak, a fej, a törzs, a váll és a csípő 
mozdulatai alapján döntik el, hogy egy férfi jól vagy rosszul táncol. A nők hasonlóan vé-
lekednek arról, hogy milyen a jó, illetve a rossz tánc, illetve a mozgásmintázatokból 
ugyanazokat a mozgáselemeket keresik és kedvelik.  

A kísérletek alapján megállapították, hogy a jó és rossz táncosokat nyolc mozgásva-
riáció különbözteti meg egymástól, melyeken belül fontos a nyak, a törzs, a bal váll, és 
csípő elmozdulásának mértéke és aránya, de az ítéletekben a legfontosabb szerepet a 
nyak és törzs mozgása játsza.  

 
Energiaitalok fogyasztásának kockázatai 
A Texasi Egyetem kutatóinak vizsgálatai szerint az energiaitalok koffeintartalma 70 

és 200 milligramm között van dobozonként, míg egy csésze erős kávéban 40-150 milli-
gramm koffein található. Az  összetevők között a guarana, taurin, gyógynövények, ás-
ványi anyagok és a vitaminok egy része kölcsönhatásba léphet a koffeinnel (ezt meg sem 
említik a csomagoláson). Ezek a kölcsönhatások befolyásolhatják a szívritmust, a vér-
nyomást, sőt még a mentális állapotot is, különösen akkor, ha nagyobb mennyiségben 
vagy alkohollal együtt fogyasztják. Az energiaitalokkal végzett orvosi vizsgálatok meg-
erősítik, hogy ezek emelik a vérnyomást és a szívritmust. Szívroham, görcsroham vagy 
halál is beállhatott bizonyos esetekben. Állatkísérletben azt találták, hogy a taurinnal 
táplált patkányok bizarr viselkedést mutattak, szorongtak, sőt öncsonkítás is előfordult 
köztük, talán ezért Norvégiában, Dániában és Franciaországban betiltották a Red Bull 
energiaitalt, mivel a kutatók szerint embernél is kapcsolatot találtak a szer fogyasztása és 
a kockázatkereső viselkedés között. A kutatók arra figyelmeztetik az energiaitalokat fo-
gyasztó sportolókat, hogy az ital koffeintartalma és más hatóanyagai miatt szervezetük 
súlyosan dehidratálódhat. Ezért inkább a vizet vagy a sportitalokat ajánlják folyadékpót-
lásra. A nem sportolóknak azt javasolják a szakemberek, hogy napi egy doboz energia-
italnál ne igyanak többet, soha ne keverjék alkohollal, és mozgás után igyanak sok vizet. 
A magas vérnyomásúak egyáltalán ne fogyasszanak “energiaitalokat”. 

 
Felhasznált forrásanyag: Magyar Tudomány (Gimes J.),  

Magyar Kémikusok Lapja (Lente G) G, www.dunatv.tudomány (Pagonyi J.)  
 

Számítástechnikai hírek 
Már a Himaláján is van internet 
Egy magán telekommunikácós szolgáltató szélessávú internetet biztosított a Mount 

Everesten: 2010. október 28-án átadták Nepál első 3G-s mobilhálózatát a Himaláján 
fekvő alaptáborban. A szolgáltatás segítségére lesz mindannak a több tízezer hegymá-
szónak, aki évente felkeresi a hegyvidéket. Ezidáig a sportembereknek méregdrága mű-
holdas telefonokkal kellett felszerelkezniük, hogy tudják tartani a kapcsolatot a külvilág-
gal. Az Ncell nevű távközlési szolgáltató szerint „ez az eredmény olyan hatalmas, mint 
maga a hegy, mivel a 3G-s mobiltechnológia kínálta szélessávú szolgáltatás gyorsabb és 
könnyebben elérhető telekommunikációs lehetőséget biztosít a Kumbu-völgyben élők 
és a hegymászók számára”. Az Ncell helyi beruházók és a TeliaSonera által létrehozott 
vegyesvállalat. „Ma lebonyolítottuk az eddigi legmagasabb pontról indított videotelefon-
beszélgetést” – mondta a cég finn vezetője, Pasi Koistinen utalván a hegymászók kiin-
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dulópontjaként számon tartott alaptábor 5300 méteres tengerszint feletti magasságára, 
ahol kipróbálták a rendszert. A hálózaton át sokkal olcsóbb a kommunikáció, mint a 
korábban alkalmazott műholdas rendszerrel. Dél-Ázsia legszegényebb országának, a 28 
millió lakosú Nepálnak mindössze egyharmadában érhetőek el távközlési szolgáltatások. 
Az Ncell szerint a TeliaSonera további egymillió dollárt fektetne be az országos hálozat 
fejlesztésébe, így reményei szerint jövőre már 90 százalékos lefedettséget érne el mobil-
hálózatával. 

 
Kínában van a világ leggyorsabb szuperszámítógépe 
Az észak-kínai Tiencsin (Tianjin) kikötővárosban található a világ leggyorsabb szu-

perszámítógépe – derül ki az ázsiai ország szuperszámítógépeit rangsoroló, csütörtökön 
közreadott 100-as listából. Ezek szerint a Tienho-1 (Tianhe) avagy a Tejút-1 nevű, hét 
hónap alatt elkészült szuperszámítógép a dél-kínai Sencsenben (Shenzhen) található 
Nebulae elnevezésű szuperszámítógép sebességét is felülmúlja. Ez a gép szuperszámí-
tógépek júniusi Top500-as listája szerint a világ második leggyorsabb rendszere volt. A 
Tejút-1 folyamatos üzemben másodpercenként 2,507 petaflops, azaz másodpercenként 
2507 billió művelet elvégzésére képes, míg az elméleti sebessége a másodpercenkénti 
4,7 petaflops sebességet is elérheti. A flops elnevezés az angol Floating point 
Operations Per Second, vagyis a másodpercenkénti lebegőpontos műveletek számát je-
lenti, a peta előtag a 10 a tizenötödiken hatványt jelöli. A félévente megjelenő nemzet-
közi rangsor júniusi kiadásában az amerikai Energiaügyi Minisztérium Oak Ridge-ben 
található Jaguar szupergépe a másodpercenként 1,759 petaflops, azaz másodpercenként 
1759 billió lebegőpontos művelet elvégzésével vezette a listát. A szuperszámítógépeket 
elsősorban olyan komplex műveletekre használják, mint az időjárási rendszerek model-
lezése, nukleáris robbanás szimulációja vagy a sugárhajtású repülőgépek tervezése. Kína 
korábbi leggyorsabb szupergépe, a Nebulae maximális elméleti számítási teljesítménye 
szerint már korábban is világelső volt, mert a sencseni gép 2,98 petaflops sebességre 
képes, míg az amerikai Jaguar 2,3 petaflops sebességű. 

 
2010. október 14-én, 85 éves korában rákban elhunyt a fraktálgeometria felfedezője, 

Benoît Mandelbrot. Varsóban született 1924. november 20-án. Családja 1936-ban 
Franciaországba emigrált, ahol Mandelbrot 1944-től az Ecole Polytechnique tanulója 
lett. A fiatal matematikus 1958-ban az Egyesült Államokba költözött, majd az IBM ku-
tatója lett. 1975-ben fedezte fel a fraktálokat, a nevet is ő találta ki. 1987-től a Yale egye-
temen folytatta kutatásait. 2005-ben vonult nyugdíjba. 

 
2010. november 10-én ünnepélyes keretek között vette át Kiotóban a nemzetközi 

tudományos-kulturális élet egyik legjelentősebb elismerését, a japán Nobel-díjként is 
emlegetett Kiotó-díjat Lovász László akadémikus. A díjat alapító japán technológiai 
vállalat szerint Lovász László „kiemelkedő mértékben járult hozzá” a matematikai tu-
dományokhoz, „kutatásaival kapcsolatot teremtett a különböző matematikai területek 
között”. 

(MTI, www.stop.hu, index.hu nyomán) 
 

 


