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Természettudományos hírek 
Anyagi tulajdonságok változása rendkívül nagy nyomáson 
Német, francia, svéd, holland, amerikai és orosz kutatóintézetek munkatársai dol-

goztak abban a programban, amelyben az ozmiumot, a szinte összenyomhatatlan anya-
got 770 gigapascal nyomáson (ez a Föld középpontjában levő nyomásnak kétszerese, a 
földfelszínen lévő légköri nyomásnál pedig több mint hétmilliószor nagyobb) sikerült 
annyira összepréselni, hogy a mérhető tulajdonságok változása különleges viselkedést 
eredményezett. A jelenséget a belső elektronok között létrejövő kölcsönhatásnak tulaj-
donítják (a jelenségnek a lehetőségét elméleti úton már korábban megjósolták), Az oz-
mium nemesfém, a legnagyobb sűrűségű elem, olvadáspontja 3000o C fölött van, az 
egyik legkevésbé összenyomható anyag, keménysége megközelíti a gyémántét. 

 

Eredmények az alkoholfüggőség gyógyításában 
Az alkohol hatására az agy jutalmazási rendszerében a normálisnál több dopamin 

(neuron transzmitter) szabadul fel, és ez kellemes eufóriát idézhet elő. A rendszeres al-
koholfogyasztás azonban a rendszer érzékenységét csökkenti, és azonos mennyiség ha-
tására egyre kevesebb dopamin keletkezik. Ezért a részegség és az ezzel járó kellemes 
lelkiállapot eléréséhez egyre több italt kell fogyasztani. 

Svéd kutatók a Karolinska Intézetben a 2000-ben élettani Nobel-díjat kapott Arvid 
Carlsson professzor által felfedezett OSU6162 védnevű anyagról megállapították, hogy 
alkalmas az alkoholfüggőség kezelésre. A dopaminrendszert stabilizáló hatásával az al-
koholbetegekben csökkenti a sóvárgást, a hosszú ideje rendszeresen alkoholt fogyasztó 
patkányokban az agy jutalmazási rendszerében normalizálja a dopaminszintet. 

A kutatók közlése szerint az impulzívabb, visszaesésre hajlamosabb személyek rea-
gáltak legjobban a hatóanyagra. 

Az állatkísérletekben olyan patkányok kaptak OSU6162-t, amelyek legalább egy éve 
alkoholfogyasztók voltak, és agyuk jutalmazási rendszerében kevesebb volt a dopamin, 
mint az alkoholt soha nem fogyasztó társaikéban. Azt találták, hogy a vegyület hatására 
az állatok agyában a dopaminszint normalizálódott. A kutatók ezzel a normalizálódással 
magyarázzák, hogy az alkoholista emberekben a kezelés hatására a sóvárgás csökkent. 

 

Magashegy mászók céklát egyenek 
Az emberi szervezet bizonyos mértékig képes alkalmazkodni a tengerszint feletti 

nagy magasságokhoz. Az alkalmazkodóképességben jelentős egyedi különbségek lehet-
nek, az akklimatizálódáshoz általában hetekre van szükség. Az akklimatizálódás ered-
ményeként az erek a szervezetet a lényegesesen kisebb oxigénnyomású környezetben is 
képesek oxigénnel ellátni. Az erek megfelelő működéséhez, sok egyéb mellett, a szerve-
zetben termelődő nitrogén-oxid is szükséges. Oxigénhiányos környezetben azonban 
ennek keletkezése is gátolt. Norvég és svéd kutatók szerint ez az idő nitrátokban gazdag 
táplálékkal esetleg csökkenthető. Erre alkalmas a magas nitráttartalmú céklalé. Kísérleti-
leg igazolták a feltevést Nepálban 3700 méteres magasságban tizenegy egészséges, hu-
szonöt év körüli fiatal önkéntes részvételével. 
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Nemcsak a kutya-szimat, az emberi szaglókészség is hasznosítható a kriminalisztikában, az or-
vosi diagnosztikában.  

Az emberi orrban lévő körülbelül hatmillió szagreceptor eloszlása személyenként 
változik, és az összesen négyszázféle receptor olyan változatos kombinációkat produkál, 
hogy akár egyedi azonosítóként is lehetne használni. Izraeli kutatók ismertetnek egy 
módszert, amellyel ez az egyedi jellegzetes szaglóképesség pontosan felderíthető, illetve 
azonosítható. Az eljárást szaglószervi ujjlenyomatnak nevezték el. A szerzők szerint a 
szaglókészség feltérképezése egyszer alkalmas lehet degeneratív agyi folyamatok (pl. a 
Parkinson-betegség vagy az Alzheimer-kór) korai felismerésére, mert ezeknél a betegsé-
geknél a szaglásérzékelés csökkenése gyakran megelőzi az egyéb tüneteket. A kutatás el-
ső fázisában önkénteseket kértek fel, hogy huszonnyolc különböző illatot ötvennégy jel-
legzetesség – például citromillatú, férfias stb. – szerint rangsoroljanak. E rangsorok 
alapján kidolgoztak egy többdimenziós, matematikai eljárást annak meghatározására, 
hogy a kísérleti alanyok szerint két illat mennyire hasonlít egymáshoz. A huszonnyolc il-
latból 378 párt lehet összeállítani, ezek mindegyike különböző hasonlóságértékkel jelle-
mezhető, és ily módon 378 dimenziós ujjlenyomatot kaptak. A számítások szerint a hu-
szonnyolc illatot használva körülbelül kétmillió embert lehetett volna „megkülönböz-
tetni”, de harmincnégy illat esetében ez a szám már eléri a Föld lakosainak számát, azaz 
a hétmilliárdot. 

 

A kokain pusztítja a nők agyát?  
Amerikai kutatók a stimulánsokat (kokain, metamfetamin) rendszeresen használó 

nőknél bizonyos agyterületek zsugorodását figyelték meg. Vizsgálataikban mágneses re-
zonancia képalkotó eljárást (MRI) használva 28 olyan nő és 31 olyan férfi vett részt, 
akik átlagosan kb. tizenhat évig éltek stimulánsokkal, és legalább két hónapja absztinen-
sek voltak. Az életkorban hozzájuk közel álló egészséges kontrollcsoportként 28 nőn és 
41 férfin végzett méréseket használták. Az MRI-felvételek azt mutatták, hogy a drogbe-
teg nők agyában bizonyos, a tanulásért, jutalmazásért, cselekvési kontrollért felelős agy-
területeken a szürkeállomány mérete nemcsak a kábítószert nem használó nőkéhez ké-
pest lényegesen kisebb, hanem a drogos férfiakéhoz képest is. A szerhasználó és nem 
használó férfiak agyában viszont nem találtak méretbeli eltérést. Vizsgálataik során a vi-
selkedés és a szürkeállomány mérete között is kimutattak összefüggést. A kevesebb 
idegsejttel rendelkező nők impulzívabbak voltak, és drogbetegségük is súlyosabb volt. 
Az erősen drogos és nem drogos férfiak, illetve a kontrollcsoport nőtagjai között azon-
ban a viselkedésben sem találtak különbséget. 

A kutatókat a nemi különbségek nagyon meglepték. Szerintük felfedezésük fontos 
lépés a függőség nemi különbségeinek megértése felé, ugyanakkor rávilágít arra, hogy a 
nők és a férfiak drogbetegsége nagy valószínűséggel eltérő gyógymódot igényel. Felve-
tődik a kérdés, hogy az érintett agyterületek csökkent mérete a szerhasználatnak oka-e 
vagy következménye. Egyelőre ezt még nem tudták magyarázni. 

 

Szellemi frissességért, vagy az „elbutulás” lassításáért érdemes csokit fogyasztani! 
Eddig csak állatkísérletek eredményeként ismerték, hogy a kakaóbabban, áfonyában, 

vörösborban, zöld teában található flavonoidok fokozzák az agyi vérkeringést . Újabban 
a Columbia University neurológusai emberi vizsgálatokat végezve megállapították, hogy 
ezeknek az anyagoknak nagymennyiségű fogyasztása  az emberi agyban jelentősen javít-
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ja a memória működését. A kísérletekben 50 és 69 év közötti önkéntesek vettek részt, 
akiket két csoportra osztottak. Az egyik csoport tagjainak 900 mg pauk. A másik cso-
port résztvevői csak 10 milligrammot fogyasztottak. A kísérletsorozat három hónapig 
tartott. 

A kísérlet elején és végén mágneses képalkotó eljárással felvételeket készítettek a kí-
sérleti személyek agyáról. A három hónap végén a nagy mennyiségű flavonoidokat fo-
gyasztóknál a memóriaműködésekért felelős régióban 20%-kal javult a vérellátás, és 
sokkal jobb volt, mint a másik csoport tagjainál. Ezt a régiót az utóbbi időben kapcso-
latba hozták az életkorral összefüggő memóriahanyatlással, ezért a kísérletek előtt és 
után a résztvevőkkel memóriateszteket is végeztettek. A kutatók korábban azt találták, 
hogy a teszt ábráinak  felismerési ideje az életkor előrehaladtával fokozatosan emelke-
dik. A sok flavonoidot fogyasztó csoport tagjai azonban úgy teljesítettek, mintha har-
minc évvel fiatalabbak lettek volna a keveset evőknél. 

 

Forrásanyag:  Magyar Tudomány, Gimes Júlia közlései alapján 

 

Számítástechnikai hírek 
Veszélyes nevek. Rendszeresen méri az Intel Security biztonságtechnológiai cég, hogy 

melyek azok a nevek, melyekre a neten keresve nagy valószínűséggel vírusba fut a felhaszná-
ló számítógépe. A szeptember végén kiadott jelentés szerint Armin van Buuren, holland 
trance zenei producer és lemezlovas lett idén a világháló legveszélyesebb híressége. A biz-
tonsági cég kilencedszer állította össze világlistáját, melynek élmezőnyébe idén Luke Bryan 
amerikai énekes-dalszerző, Usher amerikai énekes, szövegíró, táncos és színész, Britney 
Spears amerikai popsztár és Jay-Z rapper is bekerült. Íme, a legveszélyesebb celebek listája: 1. 
Armin van Buuren (kockázat százaléka: 17,92%), 2. Luke Bryan (16,67%), 3. Usher 
(16,67%), 4. Britney Spears (16,39%), 5. Jay Z (15,83%), 6. Katy Perry (14,86%), 7. Amy 
Schumer (14,72%), 8. Betty White (14,03%), 9. Lorde (13,61%), 10. Nina Dobrev (13,19%). 
Mikor a felhasználók nem törvényes csatornákon akarnak zenéket szerezni, mindig kockáz-
tatják a digitális biztonságukat – állapítja meg az Intel Security. Nagy valószínűséggel jutnak 
fertőző oldalakra, ha a keresett celeb nevéhez az „mp3”, „mp4”, „HD”, „free download”, il-
letve a „torrent” szavakat társítják a keresőmezőben. Védekezési módok: Óvakodjunk a 
harmadik fél által közzétett linkektől, csak a hivatalos honlapok a megbízhatók. Használjunk 
független tesztelő oldalak által jónak minősített vírusirtót és tűzfalat! Különösen a videók bi-
zonytalan forrásból való letöltésétől óvakodjunk, és ne töltsünk le semmilyen „kiegészítést” 
(AddIn, Extension stb.), amit egy ismeretlen oldal felkínál! A legtöbb vírust, malware-t a 
„HD” keresőszó „vonzza”. Ha olyan üzenetet kapunk, hogy az e-mail- vagy Facebook-
azonosítónkkal, lakcímmel, hitelkártyaadattal kapunk hozzáférést a kívánt tartalomhoz, ak-
kor kerüljük el azt az oldalt! Pénzügyi szervezetek, közösségi oldalak, Gmail és társai soha 
nem kérnek levélben jelszót. 

 
Babai eredmény. Babai László, Amerikában élő, a Chicagói Egyetemen tanító magyar 

kombinatorikus bebizonyította, hogy a „gráfizomorfizmus probléma” kvázipolinomiális. A 
gráfizomorfizmus-probléma kicsit leegyszerűsítve arra utal, hogy két gráf ugyanaz-e még ak-
kor is, amikor máshogyan néznek ki. 

 


