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A Straub Örökség és a Kutató Diákokért Ala-
pítványok közös kezdeményezésére az
MTA Szegedi Biológiai Központja idén már
második alkalommal szervezett nyári kutató-
tábort tehetséges és érdeklõdõ középiskolá-
sok számára. A két alapítvány mellett a meg-
valósításban professzorainak elõadásaival,
valamint a szálláshelyek biztosításával a Sze-
gedi Tudományegyetem is segített. A két
hét alatt összesen harminckilenc középisko-
lás – ebbõl tizenhat az ország különbözõ
városaiból, tíz Erdélybõl, egy Kárpátaljáról,
egy Szlovákiából, kettõ a Vajdaságból és
kilenc Szegedrõl érkezett – hallgatott dél-
elõttönként szemináriumokat és vett részt
délutánonként laboratóriumi gyakorlatokon.
A szervezõknek több mint száz jelentkezõ
közül kellett kiválasztaniuk a legrátermet-

Sipõcz Brigitta (sic@server.felsobuki.sulinet.
hu) és Divéki Zsolt (diveki@sksyu.net), a
Kutató Diákok Országos Szövetségének –
http://www.kutdiak.hu – tagjai a kapuvári
Felsõbüki Nagy Pál Gimnázium és a zentai
(Vajdaság) Gimnázium érettségizõs diákjai-
ként részt vettek a horvátországi Višnjan
Obszervatórium által szervezett nyári kutató-
táborban (http://www.astro.hr/vsa2003/ ).
A táborban Korado Korlevic vezetésével az
Európa több országából érkezõ középiskolás
diákok aszteroidák megfigyelésével, és sok
más projekttel (szupernovaelemzés, a tér-
ségben található pókfajta, a fekete özvegy
populációinak és szokásainak elemzése stb.)
foglalkoznak. Brigitta és Zsolt társukkal, Petra
Korlevic-csel épp az Aten típusú (2100) Ra-
Shalom aszteroida adatainak kiértékelését
végezve észrevették, hogy a látótérben egy
másik, gyorsan mozgó objektum haladt át. A

diákok a višnjani 41 cm-es távcsõ adatait a
mallorcai 30 cm-es, távirányítással mûködte-
tett távcsõ adataival egybevetve és számos
elemzéssel kiegészítve jutottak arra a követ-
keztetésre, hogy egy új NEO-t (Near-Earth
Object-et) találtak, amelyet 2003 QA ideigle-
nes néven katalogizáltak. Noha a Višnjan Ob-
szervatóriumban ezerhatszáznál is több asz-
teroidát fedeztek már fel, ez az elsõ alkalom,
hogy középiskolás diákcsapat jutott erre az
eredményre. Brigitta és Zsolt eddigi tudo-
mányos munkájukkal már számos díjat nyer-
tek, így Brigitta lesz az elsõ kitüntetettje az
Országos Tudományos Diákköri Tanács által
alapított Pro Scientia Junior díjnak, amelyet
az MTA elnöke a Tudomány Napja alkalmá-
ból rendezett diákköri ünnepségen ad át.

Csermely Péter
az MTA doktora, a Kutató Diákokért

Alapítvány elnöke – csermely@@puskin.sote.hu

KÖZÉPISKOLÁS ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓTÁBOR
KÉK-2, 2003. június 29.– július 11., Szeged

tebbeket, akik ilyen módon ismerkedhettek
meg közelebbrõl a kutatómunkával és nyer-
hettek bepillantást abba, hol tart az élettudo-
mányok számos, igen gyorsan fejlõdõ ága. A
szervezõk a tudományos programon túl a
szabadidõ tartalmas eltöltésérõl is gondos-
kodtak; városnézés, a szegedi Füvészkert
megtekintése és grillparti mellett a diákok
egész napos kirándulást tettek az Ópuszta-
szeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba és a
Szegedi Vadasparkba is. A táborzárásra kis
ünnepség keretében került sor, ahol a részvé-
telt bizonyító okleveleket adták át. A tábor-
ban részt vevõ középiskolás diákok közül az-
óta sokan már önálló kutatásokat kezdtek el.

Raskó Tamás Vígh László
raskot@nucleus.szbk. vigh@nucleus.szbk.

u-szeged.hu u-szeged.hu

KÖZÉPISKOLÁSOK ÁLTAL FELFEDEZETT ASZTEROIDA
Višnjanska škola astronomije, Horvátország
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KÖRNYEZETVÉDÕK
A NANOTECHNOLÓGIÁK ELLEN

A genetikailag módosított növények elleni
harcban edzett környezetvédõk új céltáblája
a nanotechnológia, egyesek már a kutatások
betiltását követelik. Attól tartanak, hogy a
bio- és nanotechnológia összeházasításával
új életformák jöhetnek létre, s ezek viselke-
dése megjósolhatatlan és ellenõrizhetetlen.

Brüsszelben tartott júniusban ülést az Ac-
tion Group of Erosion Technology and Con-
centration (ETC) nevû kanadai szervezet.
Politikai támogatást akarnak szerezni Euró-
pában a nanotechnológiák ellen. Egészen
õrült ötletek is elhangzottak: az egyik akti-
vista szerint nanorobotokból burgonyát lehet
létrehozni, és ez veszélyezteti a hagyomá-
nyos mezõgazdaságot. A mindössze nyolc
embert foglalkoztató szervezet fellépése ta-
valy márciusban bejárta már a világsajtót,
amikor a nanotechnológiai kutatások betiltá-
sára hívtak fel. Az ETC korábban Rural Ad-
vancement Foundation International néven
az agrobiotechnológiai cégek, például a
Monsanto ellen küzdött, bennük látta a fejlõ-
dõ világ kis farmereinek ellenségét.

Hiba lenne a kezdeményezést kézlegyin-
téssel elintézni. Az irracionális nézetek is
visszahangot keltenek a nagyközönségben.
A biotechnológia és a nanotechnológia sok
ellenzõje nem is a két technológia konkrét
veszélyei miatt aggódik. A multinacionális
vállalatok kezébe került fejlett technológiák
általános környezeti és társadalmi hatásaitól
tartanak. Az ETC hiteltelen állításaitól függet-
lenül vannak megválaszolandó kérdések a
nanotechnológiákkal kapcsolatban.

Egyes kutatók azzal igyekeznek meg-
nyugtatni az aggódókat, hogy a nanotechno-
lógiákban nincs is semmi új, ezek egyszerûen
a hagyományos kémiai, anyagtudományi,
fizikai, mérnöki tudományok kiterjesztései.
Ez az érv nem lesz hatásos, mivel az elmúlt
néhány évben a nagyközönség ennek ép-
pen az ellenkezõjét hallotta rendszeresen.
Szinte napi gyakorisággal jelentek meg a
nanotechnológiák sikertörténetei a médiá-
ban. (A nanotechnológiák már évi három-
milliárd USD befektetést vonzanak.) Ha ez
a technológia jótékony csodákra képes,
akkor nyilván ártani is tud.

Nyílt eszmecserékben kell az emberek
elé tárni a nanotechnológia lehetséges koc-
kázatait és azok kezelési lehetõségeit. Eddig
keveset foglalkoztak a szervezetbe jutott
nanorészecskék esetleges káros hatásaival.
A hatvan szénatomból álló fullerén moleku-
lákról kiderült, hogy egymással összekapcso-
lódva más szerves anyagokhoz hasonlóan
abszorbeálja õket a talaj. Ha azonban a mo-
lekulák külön-külön, vékony vízréteggel kö-
rülvéve vannak jelen a talajban, akkor szaba-
don mozognak. Megfigyelték, hogy a gilisz-
ták könnyen befogadják a nanorészecské-
ket, így azok a táplálékláncon keresztül el-
érhetik az embert is. Az emberi szervezetre
gyakorolt hatások erõsen függenek a mére-
tektõl. Összekapcsolódott szén nanocsövek
a tüdõben ugyanúgy viselkedtek, mint a kö-
zönséges por, ám az egyedi szálak sérülése-
ket okoztak a tüdõben és a belekben. Elõvi-
gyázatossági intézkedéseket kell foganatosí-
tani a nanotechnológiai laboratóriumokban.

A nanotechnológiák esetleges veszélyei
már a politikusok, kormányszervek érdeklõ-
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dését is felkeltették. Az amerikai képviselõ-
házban több pénzt javasoltak a nanotechno-
lógiák etikai és társadalmi hatásainak tanul-
mányozására. A brit kormány felkérte a Royal
Societyt és a mérnökakadémiát a potenciális
hatások vizsgálatára. Az USA környezetvé-
delmi kormányszerve idén hatmilliárd dollárt
költ hasonló célokra. Az ETC brüsszeli fellépé-
sén több európai parlamenti képviselõ is
jelen volt.

Tavaly jelent meg a bestsellerszerzõ,
Michael Crichton Prey  címû kötete, amely-
bõl film is készül. A történet szerint biológiai
úton szintetizált nanorobotok óriási pusztítást
végeznek Amerikában. A film bemutatása
után tízmilliók fognak „tudni” valamit a nano-
technológiákról.

A szakemberek döntõ többsége meg van
gyõzõdve arról, hogy a fizika és a kémia más
területeihez hasonlóan a nanotechnológiák-
nál is az elõnyök vannak túlsúlyban. A kocká-
zatokkal foglalkozó kutatások eredményeit
a nagyközönség elé kell tárni. Nem lesz
könnyû az új tudomány hasznos eredmé-
nyeit a kockázatokkal együtt úgy bemutatni,
hogy kiderüljön, azok sem nem csodaszerek,
sem nem sorscsapások.

Don’t Believe the Hype. Nature. 424,
6946, 17 July 2003, 237.
Brumfiel, Geoff: A Little Knowledge…
Nature. 424, 6946, 17 July 2003, 246-248.

J. L.

ÚJ, „VIZES” FÖLD-MODELL

A Föld vékony kérge és fémes olvadt magja
között fekszik a kõzetekbõl álló köpeny. A
köpenyben végbemenõ áramlások miatt
mozognak a kéreglemezek, tágulnak a repe-
dések a tengerfenéken. Keveset tudunk az
áramlások részleteirõl, közvetlen megfigye-
lési lehetõség híján szeizmológiai, geokémiai,
ásványfizikai, folyadékdinamikai részadatok-
ból és számítógépes szimulációkból lehet

következtetéseket levonni. Két, egymásnak
alapjaiban ellentmondó leírás született.
David Bercovici és Karato Shun-Ichiro új mo-
dellje ezeknek az ellentmondásoknak felol-
dását adja.

Az egyik, elsõsorban geokémikusok által
favorizált modellben a köpeny két rétegbõl
áll. 660 kilométer alatti mélységekben még
ott vannak a Föld kialakulásakor csapdába
esett nemesgázok és a hõtermelõ radioaktív
elemek (urán, tórium, kálium). A felsõ réteg-
bõl mindezek hiányoznak, csak az alsó réteg
tárolja õket, és onnan idõnként feltörnek. Az
utóbbi években végzett szeizmikus méré-
sek részletes képet adtak hideg táblák le-
süllyedésérõl, ezek a 660 kilométeres hatá-
ron is áthatolva süllyednek a mélybe. Ha
létezik ez a mélybe áramlás, akkor léteznie
kell egy felfelé  áramlásnak is, amely felhozza
a mélyréteg anyagát. Néhány millió év alatt
ez az egész köpenyre kiterjedõ áramlás el-
tüntette volna a két réteg összetétele közti
különbséget. Tehát az egyik modell szerint
a köpeny két, eltérõ összetételû rétegbõl
áll, és ezekben külön-külön zajlanak az áram-
lások a 660 kilométer mélységben levõ határ
alatt és felett, míg a másik modell szerint a
köpeny egészét keverik át az áramlások.
Újabb mérések is megerõsítik a mélységtõl
függõ eltérõ anyagösszetételt. A két ellent-
mondó modell mindegyike mellett találni
bizonyítékokat.

Bercovici és Karato modellje lehetõséget
ad a geokémiai és a szeizmikus modell össze-
kapcsolására. Egyes ásványok (angolul wads-
leyte és ringwoodite) nagyon jól oldódnak
vízben. Ezek az ásványok nagy nyomás alatt
léteznek a 410-660 kilométer mélységben,
egy átmeneti zónában. Ebben a zónában a
szerzõk szerint nagy a víztartalom: 0,2-2 súly-
százalék. Az átmeneti zónában felfelé moz-
gó anyag 410 kilométernél átalakul, olivin
ásvány keletkezik és víz szabadul fel.  Víz
hatására csaknem valamennyi kõzet olva-
dáspontja több száz fokkal csökken. A szer-



1465

zõk feltételezése szerint a felfelé áramló
anyagból felszabadult víz, majd az ezáltal
okozott olvadáspontcsökkenés hatására
vékony, mintegy tíz kilométer vastag, olvadt
szilikátokból álló réteg alakul ki. Ez a réteg
megtartja a vizet, és ebben gyûlnek fel az
ott elõforduló szilárd ásványok kristályszer-
kezetéhez nem illeszkedõ anyagok, például
az urán és a tórium. Az olvadt réteg nem
áramlik feljebb, mert az ottani nyomásokon
az olvadék sûrûbb, mint a szilárd anyag. Végül
a leereszkedõ hideg táblák ezt az anyagot is
magukkal ragadják, emiatt lesz nagyjából
állandó a vizes réteg vastagsága. Az olvadt
réteg lényegében szûrõként viselkedik,
ezért a rétegben feldúsult anyagok hiányoz-
nak a felsõ rétegbõl.

Az új modell részletes számítógépes szi-
mulációja még hátravan. Jogos kérdés, hogy
az olvadt réteget miért nem fedezték már
fel korábban a szeizmikus mérési adatokban.
Lehet, hogy ott rejtõzik az adatokban, de a
mindössze tíz kilométer vastag réteg kimuta-
tása nem könnyû.

Hofmann, Albrecht W.: Just Add Water.
Nature. 425, 6953, 4 September 2003 24.
Bercovici, David – Karato, Shun-Ichiro:
Whole-mantle Convection and the Tran-
sition-Zone Water Filter. Nature. 425,
6953, 4 September 2003, 39-43.

J. L.

A SZTRATOSZFÉRA
ÉS AZ IDÕJÁRÁS

A sztratoszféra az atmoszféra tíz és ötven ki-
lométer közötti tartománya. Hagyományos
felfogás szerint a sztratoszféra passzívan be-
fogadja az alatta fekvõ troposzférából felfelé
áramló energiát, hullámokat, de nem hat
vissza az idõjárásra. Újabb adatok alapján
viszont úgy tûnik, hogy a sztratoszféra vissza-
hatása megváltoztatja a troposzférában kiala-
kuló idõjárás mintázatokat. A troposzférában

dinamikusak a változások, a sztratoszféra
kevésbé változékony. A sztratoszférára a
néhány hónapos idõskálán bekövetkezõ,
félteke méretû idõjárásváltozások hatnak. A
sztratoszférában is elõfordulnak hirtelen
változások, például a hõmérséklet húsz fok-
kal vagy többel is változhat egy-két nap alatt.

A troposzférából kaotikusan felfelé moz-
gó hullámokból a sztratoszféra keringésében
hosszúidejû változások jönnek létre. Ezek a
változások hatnak aztán vissza az idõjárásra,
okoznak változásokat a troposzférában. Szo-
ros összefüggést mutattak ki az ún. Északi-
sarki oszcilláció (a tengerszinti légnyomás
változása Izland és az Azori-szigetek között)
és a sztratoszféra Északi Sark feletti örvénylé-
sének erõssége között. Az alsó sztratoszfé-
rában zajló északi örvénylés erõssége kihat
a felszíni jelenségekre. Ez az összefüggés
lehetõvé teheti, hogy elõrejelezzék az üveg-
házhatást keltõ gázok koncentrációjának
növekedésére várható klimatikus választ. A
troposzféra melegedésére a sztratoszférikus
örvénylés lehûléssel reagál. A klímamodellek
azonban eltérõen ítélik meg, hogy az üveg-
házhatású gázok gyarapodására hogyan
válaszol a sztratoszféra. Ha jelentõsen meg-
erõsödnek a felfelé mozgó hullámok, akkor
legyõzhetik a troposzféra melegedése miatti
lehûlést, és végül melegebb és gyengébb
örvénylés alakul ki a sztratoszférában. Isme-
retes, hogy a Nap tizenegy éves ciklusa miatt
változó erõsségû ibolyántúli sugárzás hat a
sztratoszféra ózontartalmára és hõmérsékle-
tére, de nem tudni, hogy ezek a sztratoszfé-
rabeli változások továbbterjednek-e a lenti
rétegekre.

A szakértõk egyetértenek abban, hogy a
trópusi óceánokkal együtt a sztratoszféra is
szerepet játszik a klimatikus rendszer memó-
riájának meghatározásában. A sztratoszféra
hatással van a troposzféra idõjárására, az észa-
ki féltekén elsõsorban télen, a délin pedig
tavasszal. A hatás erõssége és kiterjedtsége
összemérhetõ az El Niño-Déli oszcilláció
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jelenségével. A sztratoszféra szerepet játsz-
hat a sarki jégsapkák hosszúidejû változásá-
ban, a tengerfelszín hõmérsékletében és az
óceánmélyi keringési rendszerben. A sztrato-
szféra-troposzféra csatolás kutatásával elsõ-
sorban azokat a dinamikai folyamatokat
kellene megérteni, amelyekkel a troposzfé-
ra a sztratoszféra változásaira reagál. Ennek
ismeretében megbízhatóbbá válhat az idõ-
járás-elõrejelzés, és ki lehet számítani az üveg-
házhatású gázok koncentrációjának növeke-
dése, a sztratoszférikus ózon csökkenése, a
Nap változásai és a vulkánkitörések klimati-
kus hatásait.

Baldwin, Mark P. et al.: Weather form the
Stratosphere? Science. 301, 5631, 18 July
2003, 317-318.

J. L.

HOLD-ENERGIA

Norvégiában, a világon elsõként, apály-da-
gály erõmûvet kötöttek be egy lakossági
elektromos hálózatba – írta a New Scientist
online szeptember 22-én (www.newsci-
entist.com). A leginkább egy szélmalomra
hasonlító, tenger alatti szerkezet a Hold tö-
megvonzásának hatására bekövetkezõ víz-
mozgás energiáját hasznosítja. A Hammer-
feld város villamosenergia-ellátásába bese-
gítõ prototípus körülbelül harminc-negyven
háztartás fogyasztását fedezi. Bjorn Bekken,
aki a Hammerfeld Stroem vállalatnál irányítja
ezeket a fejlesztéseket, úgy véli: a mûködési
tapasztalatok birtokában egy éven belül
megépítik a második generációs erõmûve-
ket, és kb. két év múlva megindulhat a tö-
meggyártás a nemzetközi piacra.

Becslések szerint Európában évente 48
terrawatt energiát lehetne így termelni. A
szakemberek, a Brit-szigeteket is beleszá-
mítva, 106 olyan helyet számoltak össze Eu-
rópa partjainál, amely alkalmas lehet ilyen
erõmû telepítésére. Sokak szerint azonban

ezek egyelõre túlságosan drágák, a norvég
fejlesztõk viszont azzal érvelnek, hogy a tö-
meggyártás jelentõsen mérsékli majd az
árakat.

Az apály-dagály ciklusok nagy elõnye,
hogy a nap 24 órájában kihasználhatók, szem-
ben más megújuló energiaforrásokkal, pél-
dául a nap- vagy szélenergiával.

G. J.

ÉLÕ ÓVSZER AZ AIDS ELLEN

Élõ óvszerként védheti meg a nõket az AIDS-
fertõzéstõl az a genetikailag módosított bak-
térium, amelyet a neves kaliforniai Stanford
Egyetemen állítottak elõ Peter Lee vezetésé-
vel. Mivel a világon rengeteg nõ számára
probléma, hogy partnerét kondom használa-
tára bírja, az AIDS kutatásában fontos irány a
lokálisan alkalmazható szerek keresése. Az
elmúlt években számos ilyet találtak, azon-
ban ezek elpusztítják a hüvely természetes
védelmét segítõ mikroflórát is, ezáltal fogé-
konyabbá tesznek a fertõzésekkel szemben.

Lee-nek és munkatársainak az volt a
koncepciójuk, hogy ezt a természetes védel-
mi vonalat nem elpusztítani kell, hanem
megerõsíteni. Ennek egyik baktériumán, az
úgynevezett Lactobacillus jensenii-n olyan
genetikai módosítást hajtottak végre, amely-
nek következtében a mikroorganizmus HIV-
vírus elleni anyagot termel. Ez a fehérje meg-
köti, csapdába ejti a vírust, megakadályozva
ezzel, hogy bejusson azokba a sejtekbe,
amelyekben szaporodni tud. A kémcsõkísér-
letek sikeresnek bizonyultak: laboratóriumi
vírustörzsek esetében sikerült teljesen meg-
akadályozni, hogy a vírus megfertõzze az
emberi sejteket, egy, a közelmúltban, bete-
gekbõl izolált törzs esetén pedig több mint
felerészben. A szakemberek szerint lehetsé-
ges, hogy a baktériumon másféle genetikai
módosításokat is végre lehet majd hajtani,
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és ez többféle mechanizmusú védekezést
jelentene az AIDS-fertõzéssel szemben.

Természetesen még vizsgálatok egész
sorát kell elvégezni addig, amíg kiderül, hogy
valójában mire is jó ez az elképzelés. A terv
mindenesetre az, hogy a nõk a baktérium
fagyasztva szárított változatát tablettában
szedhetik, és a mikroorganizmusok, a hü-
velyben megtelepedve és elszaporodva, vé-
delmet nyújtanak majd az AIDS ellen.

Persze a kutatóknak ötletességük ellené-
re is szembe kell nézni azzal az óriási ellen-
szenvvel, amely ma a világ számos részén a
genetikailag módosított élõlényeket övezi.

New Scientist online, 2003.09.09.

G. J.

KUTYAGÉNEK

Közzétették a kutyák géntérképének elsõ,
hozzávetõleges vázlatát. A Rockville-i Ge-
nomkutató Intézetben, Ewen Kirkness veze-
tésével a DNS-lánc kb. 80 %-át derítették
fel, ez kb. kétmillió bázispárt jelent. (Science,
301, 1898-1903, 2003.) Az összes „betû”
leolvasásával ez év végére, jövõ év elejére
készülnek el. Az ember, a patkány és az egér
után a kutya a negyedik emlõs, amelynek
megfejtik a teljes örökítõanyagát. Az elõzetes

eredmények szerint a kutya 18 473 génjé-
nek van emberi megfelelõje, ez meghaladja
a 18.311 egérgént, vagyis – vonják le a kö-
vetkeztetést a kutatók – az ember genetikai-
lag jobban hasonlít a kutyához, mint az egér-
hez. A munka tudományos jelentõségét
egyebek között az adja, hogy a kutyabeteg-
ségek jól ismertek, jól dokumentáltak, több
mint 360 genetikai betegségüknek van em-
beri megfelelõje is, így az eredmények hasz-
nálhatók az örökletes humán kórok kutatá-
sában. Persze segíthet a kutyák evolúciójá-
nak, életének megértésében – máris kiderült,
hogy jóval több, szaglásban szerepet játszó
génjük van, mint az embernek –, de szere-
pet játszhat egészségesebb fajták kitenyész-
tésében is.

Egyébként kilencéves, és erõsen õszül az
az eb, amelynek genomját feltérképezték.
Tulajdonosa Craig Venter, aki annak idején a
Humán Genom Programot erõsen meg-
gyorsította azáltal, hogy egy magánvállalko-
zást – s ezzel óriási versenyt – hozott létre az
emberi örökítõanyag betûinek leolvasásá-
ban. Venter egyébként egyike volt annak
az öt embernek, akik örökítõanyagát a Hu-
mán Genom Program során megfejtették.

G. J.
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