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Természettudományos hírek 

Hasznosíthatatlan természeti kincsek 
A Világegyetemnek a hidrogén mellett a legelterjedtebb eleme a hélium (4He). A 

természetben radioaktív bomlások során keletkezik, nagyon stabil atomféleség, az atom-
jainak nagy mozgékonysága következtében a légkörbe jut, s onnan is kikerül, nem tud 
felhalmozódni a Földön, annak légterében. Megbecsülhető, hogy képződési sebességé-
nek megfelelően mekkora mennyiség kerül folyamatosan a levegőbe. Ez évnek elején 
egy érdekes közlemény jelent meg a Nature folyóiratban, ameily szerint a Yellowstone-i 
Nemzeti park területén vulkanikus gázkitörések során évente nagyon nagy mennyiségű 
hélium, mint egy 60 tonnányi kerül a levegőbe. Ez a mennyiség sokkal nagyobb felsza-
badulási sebességet jelent mint a radioaktív forrásokból való képződés, annak több 
százszorosa. Ezért feltételezik, hogy a több milliárd év alatt képződött nagymélységű 
készletek kezdenek kiürülni. A technika mai fejlettsége mellett nincs megoldás ezeknek 
a készleteknek gazdaságos kitermelésére, pedig nagyon hasznos volna, mivel jelenleg 1t 
hélium ára 50.000 dollár körül van.  

 

Újdonságok a gyógyszerfejlesztések teréről:  
A bakteriális fertőzések elleni védőoltások kettős funkciót teljesítő molekulájú anya-

got kell, hogy tartalmazzanak: egy, a baktériumra jellemző szénhidrát részt és egy im-
munválaszt kiváltó fehérjét. Ezért ezek az   anyagok nagyon bonyolult összetételűek, ál-
talában nem túl nagy a hatékonyságuk, többször kell ismételni az adagolásukat, s elég 
nagy mennyiségre van belőlük szükség, ami a nemkívánatos mellékhatások előfordulását 
sem zárja ki. 

A közelmúltban. arról adtak hírt (Chem.Sci.5 (2014), hogy amerikai kutatóknak sike-
rült olyan védőoltást kidolgozniuk a tüdőgyulladást okozó baktériumok (Streptococcus 
pneumonia) ellen, mely nem tartalmaz fehérjerészt, csak a bakteriumfaló T-sejtekre spe-
cifikus lipidrészt, és a nagy szénhidrát rész helyett is egy oligoszacharidnak egy   rövid 
szakaszát. Az így előállított oltóanyag (vakcina) állatkísérletekben nagyon hatékonynak 
bizonyul. A védettség kialakításához elégséges egy egyszeri injekciózás, s az eddiginél 
jóval kisebb dózis biztosítja a védettség kialakulását.  

 

Tradicionális orvoslásban használt szerek új gyógyszercsaládok kialakítását biztosíthatják 
A vörösgyökerű zsályát már az ősi kínai 

gyógyászatban használták különböző gyógy-
növény keverékekben, élelmiszer kiegészítő-
ként. Az 1970-80-as években végzett klinikai 
kutatások igazolták, hogy a benne levő ható-
anyag (C19H18O3- tansinonIIA) vérnyomás 
szabályozó, érfal erősítő. Ajánlják cukorbe-
tegeknek, 
májkárosodóknakmájkárosodottaknak, de a 
kísérletek nem mindig erősítik meg a gyógy-

 
C19H18O3 molekula szerkezete 
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szerként való alkalmazását. 
Ez év nyarán megjelent egy tudományos közlemény, amely olyan állatkísérletekről 

számol be, amely során a tansinon IIA a vér fehérvérsejtjeiben található neutrofilek fel-
halmozódása gátlásának szereként viselkedett.  

A neutrofilek a bakteriális vagy gombás fertőzésekkel, és más apró gyulladásos fo-
lyamatokkal szállnak szembe, és általában ők válaszolnak először a mikrobiális fertőzé-
sekre bizonyos enzimek termelésével. A neutrofilek tevékenysége és tömeges pusztulása 
eredményezi   a gennyképződést. A zebrahalakon okozott sérülések körül vizsgálták a 
neutrofil koncentrációt, s   arra következtettek, hogy   a vörösgyökerű zsálya hatóanya-
gával rokon vegyületek alapját képezhetik a gyulladáscsökkentő szerek új családjának. 

 
Sok kicsi sokra mehet , ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli bölcs közmondások 

a modern technikai megvalósításokban is segítségére lehetnek a kreatív embereknek. 
Régebbi híreink során tudósítottunk arról, hogy az élővilág titkait meglesőknek a nano-
technológia segitségévelsegítségével sikerült olyan felületeket kialakítani, amelyek nem 
nedvesednek (szuperhidrofóbok), a vízcseppek leperegnek róluk. Sikerült kimutatni, 
hogy e folyamat során a felületről lepergő vízcseppek elektrosztatikusan feltöltődhetnek 
a víztaszító felület és a folyadék határfelületén lejátszódó töltésmegoszlás következtében 
(A Massachusetts Institute of Technology és a Bell Labs Ireland munkatársai vizsgálatai 
alapján). Ez adta az ötletet, hogy a jelenséget akár energiatermelésre is lehetne használni. 

Kísérleteikben hidrofóbbá tett felületű réz-oxidot és hidrofil rézlemezt használtak. 
Méréseik szerint egy négyzetcentiméteres felületen 15 pikowatt elektromos energia 
nyerhető, de úgy vélik, hogy ez optimális esetben 1 mikrowattra is növelhető. Ezzel az 
értékkel számolva egy ilyen tulajdonságú anyagból készült 50 centiméter élhosszúságú 
kocka segítségével 12 óra alatt lehetne feltölteni egy mobiltelefont. Már csak a további 
ötletek szükségesek ennek az energia mennyiségnek a megsokszorozására. 

 
(Magyar Tudomány, és MKL) 

 
 

Számítástechnikai hírek 

Ősztől az iPhone 6 elárasztja a világot. Az Apple a 4,,7” és az 5.,5” átlójú változatokból 
együtt hihetetlen mennyiség legyártását rendelte el, az év végére akár 80 millió telefon is 
elkészülhet. A gyártó a tavalyi eladásokhoz képest erősödésre számít, 2013-ban az 5S és 
az 5C készülékekből 50-60 millió darabot kértek. Nem titkolt cél a kínai, illetve egyéb 
feltörekvő piacokra való betörés, az Apple szeretne azokon a helyeken is aratni a hatos 
szériával, ahol eddig nem volt jelentős eladás. A Pegatron és Foxconn cégek már a kö-
vetkező hónapban gyártják a kisebb méretű iPhone-t, az 5.,5 hüvelykes képernyőátlójú 
telefon előállítása szeptemberben indul. Feltételezések szerint elképzelhető, hogy a na-
gyobb készülék később kerül forgalomba, mint a kisebb társa. 

 
Microsoft: Egyetlen Windows lesz, ami mindenen működik. A Microsoft első embere meg-

lehetősen érdekes kijelentést tett, ami hamar futótűzként kezdett terjedni. Satya Nadella 
szerint a Microsoft fejlesztőcsapatai azon dolgoznak, hogy a jelenlegi három helyett a 
jövőben csak egyetlen egy fő Windows operációs rendszer legyen elérhető, ami minden 
eszközt, illetve platformot támogat, akármekkora kijelzőt is használ. Korábban, Steve 
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Ballmer vezetése alatt a Microsoftnál különféle csapatok fejlesztették a Windows egyes 
változatait, méghozzá egymástól teljesen függetlenül. Az új elnök-vezérigazgató szerint 
most egyetlen fejlesztőcsapat működik tovább, amely egy egységes architektúrára fej-
leszt operációs rendszert. A Microsoft vezér sajnos nem árulta el, hogy hogyan kerül 
közös alapokra a Windows, a Windows Phone és az Xbox. Az egységesítés terve persze 
nem új: a Microsoft már április folyamán bemutatta azokat a fejlesztőeszközöket, ame-
lyekkel a fentebb említett univerzális alkalmazások könnyedén, hatékonyan elkészíthe-
tőek lesznek. A Microsoft az új stratégiának köszönhetően egy szinttel feljebb lép riváli-
sához, az Apple-höz hez képest, aki a Mac OS és az iOS operációs rendszereket – egye-
lőre – különválasztja. A lehetőség, hogy olyan alkalmazások készüljenek, amelyek asztali 
számítógépeken, noteszgépeken, táblákon, windowsos okostelefonokon és Xbox játék-
konzolokon egyaránt futtathatóak, a fejlesztők szemszögéből nézve igazán üdvözlendő 
lépésnek tűnik. 

 
Robotautók mehetnek a brit utcákra. Jövő januárban már sofőr 

nélküli autókkal is találkozhatunk a brit utakon, a közlekedési 
hatóság ugyanis engedélyt adott az autonóm járművek nyilvá-
nos tesztelésére. A robotautókat eddig csak privát utakon lehe-
tett kipróbálni. Vince Cable gazdasági miniszter és George 
Osborne pénzügyminiszter is támogatta a szabályozást, hogy 
az Egyesült Királyságban is be tudjon indulni a robotautók fej-
lesztése is és tesztelése. Az előrelátó brit kormány már tavaly 
kiadott egy Nemzeti Infrastruktúra Tervezet elnevezésű do-
kumentumot, amelyben elkötelezi magát a robotautók és más autonóm rendszerek fej-
lesztése mellett. Arról azonban még nem írnak, hogy ezeknek mikorra kell kiépülniük. A 
robotautók eleinte csak három város területén közlekedhetnek, ezeknek a kiválasztása 
még folyamatban van. A brit közlekedési tárca mindenesetre már elkülönített 10 millió 
fontot az autókkal kapcsolatos kutatásokra. Kétféle autót fognak kipróbálni: az egyik tí-
pus teljesen önálló lesz, tehát egyáltalán nem ül benne sofőr, míg a másik csak addig ve-
zet önállóan, amíg a kormánynál ülő sofőr át nem veszi az irányítást. 

 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 
 

  


