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(2) A további esés rugalmas erő hatására történik és első részben  az 0 2y A  távol-

ságot teszi meg az egyensúlyi helyzetéig. Az   0 siny A t     következik 2 12t T .  

(3) Végül egy negyed periódus 3 4t T  következik a legalsó helyzetig.  
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így az esési idő  1 2 3 2,02 0,61 1,83 4,46t t t t s       . 

 
 
 

hírado
 

Természettudományos hírek 
 
Egy kis molekula (CH3 Cl, a klórmetán) tudományos elméletek cáfolatát is eredményezheti  
Az asztrobiológusok a Földön kívüli élet létezésének egy lehetséges bizonyítékaként 

az űrben kimutatott klórmetánt tekintették. Indoklásként arra alapoztak, hogy a 
fitoplanktonok és más mikroorganizmusok életfolyamataik során termelik ezt az anya-
got. A NASA kutatóinak új megfigyelései megcáfolták ezt a feltételezést. Egy születő 
csillag gázfelhőjében és egy üstökös magja körüli gázfelhőben is kimutattak klórmetán 
molekulákat. A mérési eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy klórmetán a világűr-
ben élőlények jelenléte nélkül is keletkezhet, mivel a megfigyelt objektumokban a gáz-
nyomás és hőmérsékleti viszonyok lehetetlenné teszik az élővilág kialakulását. Nat. 
Astronomy 1, 703. (2017) 

 
Nem annyira az anyagi minősége, mint a struktúrája teszi alkalmassá a szervezet számára a be-

építendő segédanyagokat.  
Az igazgyöngyről már régebb ismert, hogy kis darabjai az élő szervezetekben csont-

képződési folyamatokat indítanak el. A hatás teljesebb megértése céljából egy kutató-
csoport a gyöngyház speciális nanoszkópos szerkezetét kalcium-karbonát helyett, egy 
biokompatibilis polimerből, a polikaprolaktámból állította elő. Ezen az anyagon a meg-
felelő emberi sejtek csontképzési hajlama sokkal nagyobb volt, mint az ugyanebből a 
polimerből készített sima felületeken. Ezzel igazolták, hogy a hatás szempontjából nem 
az anyag kémiai minősége az elsődleges, hanem a felület mintázata. ACS Nano 11, 
6717. (2017) 
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Új, érdekes molekulák 
 A nanorobotok sokoldalú fejlesztéséhez további lehetőségeket kínálnak a komp-

lexkémiai megvalósítások újabb eredményei. Koordináló képességgel rendelkező hélix 
szerkezetű szerves ligandumokból már hosszabb ideje készítenek fémionnal háromdi-
menziós szerkezeteket. Ezt az 
ötletet gondolta tovább egy ku-
tatócsoport (indiai és német ku-
tatók), amely 2,2’-bipiridinnel 
összekötött triazolil-piridin egy-
ségekből álló új ligandumot (L) 
készített. Ennek segítségével 
szokatlan szerkezetű, három 
(M2+, M) fémiont is tartalmazó, 
L3M3 összetételű helikális 
komplexeket tudtak izolálni:  

 Ezek képződési mechanizmusának vizsgálata során sikerült három különböző fé-
met tartalmazó, pl. (L3FeZnCu)6+ sztöchiometriájú részecskét is előállítani. Az ilyen tí-
pusú vegyületek szerkezetükben para- és diamágneses fémionokat is tartalmazhatnak 
egyidejűleg, amivel az „okos” gépecskék alkalmazhatóságának, sokoldalúságának növe-
lésére kínálkozik lehetőség. Inorg. Chem. 56, 12505.  

 Nagyméretű, szép kalitkavegyület az ábrán látható, adamantánra emlékeztető 
(C72H60O16P4Si6) molekula, amelyet 
a szilikofoszfátok szintézisére al-
kalmas módszerek fejlesztése köz-
ben állított elő egy cseh kutatócso-
port. Benne a négy foszforatom egy 
szabályos tetraédert alkot, amelynek 
élein minden egyes foszforatompárt 
–O–SiPh2–O– egységek kapcsol-
nak össze. A vegyület viszonylag 
egyszerűen, Ph2Si(OC(O)CH3)2 és 
OP(OSiMe3)3 kölcsönhatásával elő-
állítható. Inorg. Chem. 56, 10699. 
(2017) 

 
Új eredmények az antibiotikumokra fittyethányó baktériumok elleni harcban: 
Az emberiségre a közeljövőben a legnagyobb veszélyt az antibiotikumokra rezisz-

tens kórokozók jelentik. Ezek a közeljövőben olyan járványokat indíthatnak el, melyek-
ben embermilliók pusztulnak el. Ezért a biokémiai kutatások (melyek a gyógyszeripar 
reformjához is vezethetnek) egyik legsürgetőbb kíhívása az olyan új szerek szintézise, 
melyek az eddig ismert gyógyszerekkel szemben ellenálló mikroorganizmusok elleni 
harcban hatékonyak lehetnek. Az alábbiakban olyan tudományos kutatások eredményeit 
ismertetjük, melyek ebben a küzdelemben hatékonyakká válhatnak. 
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 Jelenleg a hasnyálmirigyrák 
a legnehezebben kezelhető daga-
natos betegségek egyike, mivel a 
kemoterápiás kezelések eredmé-
nyessége nagyon csekély, a túlélé-
si százalék nagyon alacsony. En-
nek oka felderítésére izraeli kuta-
tók (Straussman és munkatársai) 
nagyszámú hasnyálmirigyrákban 
szenvedő beteg szövettani mintá-
ját elemezték. Az esetek nagy ré-
szében a szövetmintákban olyan 
baktériumokat találtak, amelyek 
egy általuk termelt enzim segítsé-
gével lebontják a kezelésre használt kemoterápiás citosztatikus szert (gemcitabin), és ez-
zel megvédik a daganatot a pusztulástól. A gemcitabin hatása, hogy elpusztítja az osztó-
dó sejteket, így a daganatsejteket is (hasnyálmirigyrák, emlőrák, petefészekrák, húgyhó-
lyag rák, vastagbélrák esetén alkalmazzák). Ezt követően több mint kétezer baktérium-
fajt vizsgáltak meg, melyek közül kb. 10%-ban megtalálták a ráksejtek életbenmaradását 
segítő enzimet. Straussmanék azt is bizonyították, hogy antibiotikumokkal meg lehet 
akadályozni a baktériumok enzimtermelését. Ezért feltételezik, hogy a citosztatikumot 
antibiotikummal kombinálva a daganatos betegek kezelésében jelentős hatékonyság ér-
hető el. Ezt csak a baktériumok gyorsan fejlődő antibiotikum-rezisztenciája csökkenthe-
ti. Ilyennek bizonyult a már régebben ismert és terápiás célokra használt Colistin nevű 
antibiotikum, amely a Colistin A (R=CH3 ) és Colistin B (R=H) ciklikus polipeptidek 
keveréke. 
 (Science,15 Sep 2017. 357, 6356, 1156–1160. OI: 10.1126/science.aah5043) 

 
 Brit és német kutatók felfedezték, hogy a mangán(I)-nek egy szerves vegyülettel 

alkotott fémorganikus komplexét (mangán-trikarbonil) kombinálva a colistin nevű anti-
biotikummal el lehet pusztítani azokat a mikroorganizmusokat, melyek az utóbbi évti-
zedekben használt antibiotikumokkal szemben rezisztensé váltak, s melyek az utóbbi 
években a kórházi fertőzésként váltak életveszélyessé. A colistint a hatvanas évek óta 
hatékonyan használták a Gram-negatív baktérium ellen, de alkalmazása az 1970-es évek-
től visszaszorult mert bebizonyosodott, hogy jelentősen káros a vesére. Mivel viszony-
lag rövid volt az alkalmazási periódusa, nem alakult ki vele szemben jelentős reziszten-
cia. Az új szer antibakteriális hatása sokkal kedvezőbb, mint a colistiné volt. Ez reményt 
jelent a betegségeket okozó mikroorganizmusok elleni harcban. 

 
Forgalomban levő édesítőszer halálos járványokozó is lehet 
Egy nemzetközi kutatócsoport azt vizsgálta, hogy mi lehet az oka, hogy az elmúlt 

évtizedben elterjedt leggyakoribb kórházi fertőzést, a halálos kimenetelű bélgyulladást 
okozó, antibiotikumokra rezisztens veszélyes baktériumok egyre gyakrabban okoznak 

Gemcitabin: 
C9H11F2N3O4 

Colistin 



56 2017-2018/4 
 
 
 
 
 

járványokat. Ezért vizsgálni kezdték, hogy mi-
lyen táplálékokat kedvelnek ezek a baktériu-
mok. Bebizonyosodott, hogy számukra rendkí-
vül jó tápanyagforrás az élelmiszer adalék-
anyagként és édesítőszerként egyaránt használt 
trehalóz nevű cukor, melyet Japánban 2000 óta 
gyártanak és az EU-ban is 2001-től engedélyez-
ték. A trehalóz (mikóz) természetes di-
szacharid: C12H22O11 két α-glükóz egység alkotja. Gombák, növények, gerinctelen álla-
tok bioszintétizálják, mesterségesen keményítőből állítják elő. Állatkísérletek során azt 
találták, hogy azok a baktériummal megfertőzött állatok, amelyek ételükben trehalózt is 
kaptak, súlyosabb betegségben szenvedtek. Nem a baktériumok száma volt nagyobb, 
hanem több mérgező anyagot termeltek.  
(Nature, Published online: 03 January 2018. DOI:10.1038/nature25178) 

 

Egereknek köszönhetően a Cambridge Egyetem kutatói tisztázhatták, hogy miért okozhat rákot 
az alkohol.  

A kutatók alkohollal itatott állatok kromoszóma és DNS-vizsgálataival kiderítették, 
hogy egerekben az alkohol károsítja a vérképző őssejteket, s ezzel növelve bizonyos da-
ganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Az alkohol anyagcsereterméke az acetal-
dehid, amelyet a szervezet az aldehid-dehidrogenáz enzimmel a számára hasznos acetát-
tá alakít. Ez az enzim azonban nagyon sok emberben hiányzik, vagy hibásan működik, s 
akkor az acetaldehid töréseket és sérüléseket okoz a DNS-ben, ami kromoszóma-
átrendeződésekhez és a DNS bázissorrendjének megváltozásához vezethet. A genetikai-
lag módosult őssejtek rákot okozhatnak. 
(Nature,(11 January 2018) 553, 171–177. DOI:10.1038/nature25154) 

 

Gyógyszekémiai újdonságok 
Az epilepszia kezelésére eddig ismert gyógyszerek a betegek 20-30%-a esetén hatás-

talannak bizonyultak. Hatékony gyógyszernek bizonyult az utóbbi években egy, a Can-
nabis sativa nevű kenderfajból izolált, cannabidivarin nevű hatóanyag. A tömeges keze-
lésre azért nem alkalmazható, mivel a kender nagyon kis mennyiségben tartalmazza. 
Ezért kanadai kutatók az úgynevezett rekombináns technikát javasolják előállítására. A 
kender növény egy génjét, amely a cannabidivarin termeléséért felelős, élesztősejtbe épí-
tették be. Az így gyártott hatóanyaggal már az emberkísérletek is folynak. A kutatók azt 
remélik, hogy az élesztősejtekkel tetszőleges mennyiségű cannabidivarint lehet majd 
előállíttatni a gyógyszerpiac igényeinek megfelelően.  

www.newscientist.com/article/2151317  
 

Forrásanyag: Magyar Tudomány  2017,12., 2018, 1., 2., 3. Gimes Júlia, MKL. 2018, 
1., 3. Lente G. közlései  

 

 


