
Kételektron-befogásos
radioaktivitás
A xenon–124 izotópról elméleti megfontolások alapján már
régóta sejtették, hogy nagyon ritka, kételektron-befogásnak
nevezett radioaktív bomláson megy át, de ezt egészen a kö-

zelmúltig nem sike-
rült kísérletileg ki-
mutatni, ezért az izo-
tópot stabilnak tün-
tetik fel a jelenlegi
táblázatok. Az Olasz-
országi Gran Sasso
Laboratóriumban,
amely elsősorban ne-
utrínófizikai kutatá-

sokkal foglalkozik, és elég mélyen a föld felszíne alatt van,
nemrégiben sikerült a valóságban is kimutatni ezt a radioak-
tív bomlást egy olyan kísérlet során, amelynek nem ez volt a
fő célja. A laboratóriumban van egy XENON1T nevű, –96 °C-
on tartott, 1502 kg nagyon nagy tisztaságú, folyékony xenont
tartalmazó medence, amely érzékeny detektorokkal van kö-
rülvéve. A detektorok időről időre olyan, rövid gamma-sugár-
zásimpulzusokat mutattak, amelyek egyértelműen a Xe–124
kételektron-befogásos radioaktív bomlásából származtak. Egy
közel féléves kísérletben összesen 126 gamma-sugárzásimpul-
zust figyeltek meg. Az adatok statisztikai kiértékelése azt mu-
tatta, hogy a xenon–124 izotóp felezési ideje 1,8×1022 év.

Nature 568, 532. (2019)

Hamis dinoszauruszfehérjék
A Jurassic park filmsorozat alkotói minden bizonnyal szomorúan
olvassák majd azt a tudományos közleményt, amelyben e rég ki-
halt állatokból származó fehérjék korábbi azonosításának mód-
szertanát vonják kétségbe. Az utóbbi másfél évtizedben már
többször is beszámoltak arról, hogy csontokból képződött kövü-
letekben az eredeti élőlények kollagénjét találták meg. Az új
eredmények és elemzések azon a megfigyelésen alapulnak,
hogy az elterjedten használt kimutatási módszerek nagyon érzé-
kenyek ugyan, de a fehérje tényleges eredetét nem tárják fel min-
den kétséget kizáróan. A kövületek képződésének részletes ta-
nulmányozása arra mutatott rá, hogy a folyamat nagyon kedvez
egyes baktériumfajok szaporodásának, és így a korábban kimu-
tatott fehérjék inkább származnak tőlük, mint a dinoszauruszok-
tól. Ezt a következtetést olyan kísérleti munkával is sikerült alátá-
masztani, amelyben a használt módszerek lehetővé tették a fe-
hérjék eredetének azonosítását is: ez a dinoszauruszcsontokból
izolált fehérjékről minden esetben azt mutatta ki, hogy a közel-
múltban képződtek mikrobiális folyamatokban.

eLife 8, e46205. (2019)

Víz
a levegőből
Mintha a Dűne fantá-

ziavilágából lépett volna elő kaliforniai kutatók egy új találmá-
nya: olyan módszert dolgoztak ki, amely nagyon száraz levegő-
ből is képes a vízpárát kivonni. A prototípusként megépített ké-
szülék mérete nagyjából egy mikrohullámú sütőével azonos, lel-
ke pedig az alumíniumtartalmú, MOF–303-nak elnevezett fém-
organikus hálózat. Ez az anyag minden más, hasonló szerkezetű
társánál gyorsabban és hatékonyabban köti meg a nedvességet,
amit aztán egy napelemmel működtetett ventillátor segítségével
könnyen ki is lehet vonni belőle. A feltalálók a nagyon száraz
Mojave-sivatagban is tesztelték az eszközt, ahol egy nap alatt a
MOF–303 egy kilogrammjára számítva 0,7 liter vizet állítottak így
elő.

ACS Cent. Sci. 5, 1699. (2019)

LXXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ● 2020. JANUÁR ● DOI: 10.24364/MKL.2020.01 25

Kémiai Rubik-kocka
Szórakozni vágyó kémikusok a híres Rubik-
kocka olyan változatát állították elő, amelyet
kémiai kötések tartanak össze. Az eljárás
alapja egy acilhidrazon keresztkötéseket tar-

talmazó, színes hidrogél, amelyből könnyű kis lapocskákat ké-
szíteni. Ha ezeket nagyjából egy órára összeillesztik, akkor vi-
szonylag könnyű szétszedni, majd újra összerakni őket. Egyna-
pos kötési idő alatt viszont már szinte megbonthatatlanul össze-
ragadnak a lapocskák, így a különböző színű lemezkékből ki-
csiny kockákat lehetett készíteni, majd 27 ilyenből összerakni a
tényleges, nagy Rubik-kockát. Sajnos a termék még mindig nem
versenyképes az eredeti, mechanikus elveken készülővel: egy
nap állás után a kis részek már nem mozdíthatók el.

Adv. Mater. 31, 1902365. (2019)

Fluoridos perovszkit napcellák
A jelek szerint a fluoridion nemcsak a fogak hosszú távú ép-
séget őrzi meg, hanem a perovszkitalapú napelemekét is. Az
utóbbi időkben váratlanul hatékony és kis költségű napele-
meket sikerült kifejleszteni metilammónium- és ólomionokat

tartalmazó, perovszkit
típusú szervetlen vegyü-
letek segítségével. A
fő probléma eddig az
volt velük, hogy a foto-
aktív réteg akár napok
alatt is kimutatható mér-
tékű bomláson ment
át. A részletes vizsgá-
latok során felismerték,
hogy a jelenség első-

sorban a kristályrácsban előforduló olyan hibahelyekhez köt-
hető, ahol a rácspontból egy-egy ion hiányzik. Így a probléma
orvoslására fluoridionokkal kezelték a napelemet. Az ered-
mény látványos volt: az így kezelt napcellák hatékonysága
1000 órányi megvilágítás után sem változott kimutathatóan.

Nat. Ener. 4, 408. (2019)
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Klíma és nyelv: 
korrelált változatosság
A manapság a Földön beszélt mintegy 7500 nyelv földrajzi elosz-
lása rendkívül egyenetlen: míg például Indiában óriási a változa-
tosság, addig Kínában jóval kevesebb különböző nyelv él együtt.
Egy új tanulmány meglepő következtetése szerint a sokféleség ki-
alakulásában megfigyelhető a nyelvi és az éghajlati viszonyok kö-
zötti párhuzamosság. Az olyan területeken, ahol a növényi kör-
nyezet folyamatos mezőgazdasági tevékenységet tesz lehetővé,
jellemzően jóval többféle nyelv alakult ki, és az egyes nyelveket
beszélők csoportja így átlagosan kisebb. Ez a hatás sokkal erő-
sebb, mint a domborzat vagy az adott terület természetes vízhá-
lózatának a hatása. A statisztikai elemzés szerint ezt az össze-
függést inkább véletlenszerű egybeesések okozhatják, semmint
közvetlen ok-okozati kapcsolat.

Nat. Commun. 10, 2047. (2019)

Atomi tulajdonságok
extrém nyomásokon
Arról már sok tapasztalat gyűlt össze a tu-
dományban, hogy az anyagok tulajdonsá-
gai a szokásoshoz képest gyökeresen meg-
változhatnak nagyon nagy nyomásokon. A
közlemúltban ezt a jelenséget elméleti
szempontból is elkezdték vizsgálni: a Ro-
ald Hoffmann Nobel-díjas tudóst is tagjai között tudó csoport az
elemek elektronegativitását és elektronszerkezetét jósolta meg
kvantumkémiai eszközökkel 300 GPa nyomásig. Azt tapasztalták,
hogy nagyon nagy nyomásokon az elektronpályák energiájának
sorrendje jelentősen megváltozik, s általában a kisebb főkvan-
tumszám kedvezőbb állapotot jelent: például a kálium elektron-
konfigurációja 3s23p63d1, a szkandiumé pedig 3s23p63d3. Az elekt-
ronegativitások is jelentősen változnak, és már nem követik a
szokásos periódusos mintázatokat.

J. Am. Chem. Soc. 141, 10253. (2019)
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A. Einstein: Time, Space, 
and Gravitation 
Science Vol. 51, pp. 8–10. 
(1920. január. 2.)

Albert Einstein (1879–1955) minden
bizonnyal a 20. század leghíresebb
fizikusa, ikonikus tudósa volt. Kifej-
lesztette a speciális és az általános
relativitáselméletet. 1921-ben kapott

fizikai Nobel-díjat, bár érdekes módon az ebben elismert ered-
mény nem a relativitáselmélet, hanem elsősorban a fotoelekt-
romos hatás értelmezése volt. Elméleti jóslatai között szerepelt
a gravitációs hullámok létezése is: ezeket 2016-ban mutatták ki
kísérletileg.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt Lente Gábor
rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.

A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő 
internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html

A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán látható diszulfidhidas oligopeptid (C46H65FN12O12S2) a szociális kapcsolatok kialakí-
tásában nagy szerepet játszó oxitocin egy helyen mesterségesen módosított változata. Egér-
kísérletek tanúsága szerint hatása nagyon hasonló a szervezetekben megtalálható alapve-
gyületéhez, de élettartama lényegesen hosszabb, így a molekulának valószínűleg jelentős sze-
repe lehet a jövő gyógyászatában.

J. Med. Chem. 62, 3297. (2019)

APRÓSÁG

Az Apolló-küldetések mellék-
termékeként jelenleg is 181 ton-
na emberi eredetű anyag van
a Holdon.



A HÓNAP MOLEKULÁJA

A BRD-8000.3 molekula (C19H21BrN4O) a TBC ellen felhasználható
antibiotikumok új családjának előfutára lehet. Kifejlesztésében
nagy szerepe volt egy új tesztmódszernek, amely segítségével
50 000-nél is több vegyület baktériumellenes hatékonyságát lehe-
tett rövid idő alatt ellenőrizni. A szerhez azért is nagy reményeket fűznek, mert a Myco-
bacterium tuberculosis olyan törzsei ellen is hatékonynak bizonyult, amelyek minden más,
ma használatos antibiotikummal szemben rezisztensek.                          Nature 571, 72. (2019)

Fugubiztonság
A fugu nevű hal Japánban igazi ínyencfalatnak számít, de a
veszélyei is egészen különlegesek: a hal egyes részeiben gyor-
san ölő idegméreg ke-
letkezik, ezért csak na-
gyon tapasztalt sza-
kácsok készíthetik el
sikeres hatósági vizs-
gák után. Az egyik fu-
gufaj, a Takifugu obs-
curus ízanyagait a kö-
zelmúltban vetették
alá rendkívül részletes analízisnek. Az eredmények szerint az
íz kialakulásához leginkább a glutaminsav, szerin, prolin, ar-
ginin, lizin, adenozin-5’-monofoszfát, inozin-5’-mono-foszfát és
a borostyánkősav járul hozzá. Ezek mellett még két oligopep-
tid, a Pro-Val-Ala-Arg-Met-Cys-Arg és a Tyr-Gly-Gly-Thr-Pro-Pro-
Phe-Val szerepe fontos a jellegzetes aroma létrejöttében. Az
eredmények ismeretében a jövőben a fugu kivételes ízét a
haltól függetlenül, így az idegméreg kockázatától mentesen is
elő lehet majd állítani.

J. Agric. Food Chem. 67, 13809. (2019)

A fényben újjászülető enzim
Az én-reduktáz nevű enzimcsaládot

már jó ideje ismeri a tudomány:
aktív centrumukban flavinrész

található, amely hidrid-an-
iont és protont visz át kettős
kötésekre, ami az oxidatív
stressz elleni védelemben lé-
nyeges. A legújabb kutatá-
sok szerint a kék vagy zöld
fénnyel végzett megvilágítás
a flavinrészt gerjeszti, s így
az aktív centrum erős egy-

elektronos redukálószerré válik.
Ez egészen más reakciók, például

klóramidok öt–nyolc tagú laktám-
má történő, sztereoszelektív átala-

kításának katalizálására alkalmas.
Ilyen kémiai folyamatok a természetben nem mennek végbe, de
szintetikus értékük meglehetősen nagy lehet.

Science 364, 1166. (2019)

Mágneses elektrolízis
Régóta ismeretes, hogy a vízelektrolízissel történő hidrogén-elő-
állítás kulcsa valójában nem a főtermék katódon lezajló keletke-
zése, hanem az oxigénfejlődéssel járó anódreakció. A leghatéko-
nyabb módszer lúgos közeget és megfelelően felületkezelt nikkel-
elektródokat használ. A közelmúltban publikált kutatások szerint
a hatékonyságot váratlan módszerrel lehet növelni: az anódot
mágnesezhető cink-ferrittel vonták be, majd egy erős, neodími-
umból készült állandó mágnes két sarka közé helyezték. Az áram
és az oxigénfejlődés sebessége ennek hatására kétszeresére nőtt,
s természetesen így a hidrogén-előállítás is gyorsabb lett. A rész-
letes vizsgálatok azt mutatták, hogy hasonló hatás mindig észlel-
hető, ha az anód anyaga ferromágneses. Ez arra utal, hogy a
gyorsító hatás valószínűleg az oxigénmolekula spinállapotaival
van szoros kapcsolatban. Nat. Energy 4, 519. (2019)
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Vércsoportváltás 
bélrendszeri enzimekkel
Az orvosi gyakorlatban nagy előrelépést jelenthet az a felfede-
zés, hogy az emberi székletben megtalálható mikroorganizmu-
sokból izolált enzimek képesek az A vércsoportú vért nullássá
alakítani. Az A vércsoport esetében a vörösvértestek felszínén
olyan szénhidrátok vannak, amelyek N-acetil-galaktózamint tar-
talmaznak, s ez súlyos immunreakciókat vált ki olyan emberek-
ből, akiknek más a vércsoportja. A részletes kutatások szerint az
újonnan felfedezett reakciót önmagában egyetlen enzim  nem in-
dítja be, hanem legalább két különböző jelenlétére van szükség:
az első dezacetilezést végez, a második pedig az így keletkező
galaktózamin hasítását. A Flavonifractor plautii nevű bélbakté-
rium mindkét enzimet termeli. Ezt sajnos nem lehet tenyészteni,
de a DNS-ét sikeresen vitték át a könnyen kezelhető Escherichia
coli baktériumba. Nat. Microbiol. 4, 1475. (2019)

APRÓSÁG

A Massachusetts Institute of
Technology kutatói által alapí-
tott Commonwealth Fusion Sys-
tems nevű spin-off cég magán-
adományokból 110 millió dol-
lárt gyűjtött össze a magfúziós
energiatermelés lehetőségeinek kutatására.

TÚL A KÉMIÁN

Szűznemzés 
az anakondamedencében
A Bostonban lévő New England Aquarium éppen olyan módon
próbálja az anakondák természetes szaporulatát megakadályoz-
ni, mint a Jurassic Park című film tudósai: kizárólag nőstény

egyedet tartanak. Így az-
tán igen nagy meglepe-
tést okozott, amikor 2019
tavaszán egy reggel 18-
cal több kígyót találtak
a terráriumban, mint
amennyi este volt ott.
Az újszülöttek genetikai
vizsgálata azt igazolta,
hogy valóban partenoge-

nezis (vagyis szűznemzés) történt, amely során egy petesejt egy
másikkal egyesülve hozott létre utódot. Így a kicsik – akikből
csak kettő maradt életben – mind az édesanyjuk klónjai. Ilyes-
mire csak egyetlen korábbi példa volt ismeretes egy brit állat-
kertben. Nem sokkal korábban a kígyókkal foglalkozó biológusok
még azt hitték, hogy az anakondák esetében az emberétől eltérő
szexkromoszóma-szerkezet miatt a partenogenezis eleve lehetetlen.
https://www.livescience.com/65632-anaconda-snake-gives-virgin-
birth.html PLoS ONE 12, e0189654. (2017)

Kétirányú fotokatalízis
Heterogén fotokatalizátorok sok különböző kémiai reakció
fenntartására alkalmasak, ezek között vannak redukciós és
oxidációs folyamatok is. Arra viszont korábban nem volt pél-
da, hogy egyetlen ilyen szilárd anyagban mindkét félreakció
hasznos legyen a gyakorlati felhasználások szempontjából. A
kivételes anyag a látható fényt is elnyelő, Ru-mal adalékolt
ZnIn2S4: megvilágítás hatására ezen a katódos folyamatban
hidrogén keletkezik a vízből, míg az anódos reakcióban 2,5-di-
metil-furán és 2-metil-furán oxidatív kapcsolása megy végbe.
Az itt keletkező, nagyobb szénatomszámú, oxigéntartalmú ve-
gyületekből további reakciókban molekulánként 10–20 szén-
atomot tartalmazó biodízel állítható elő.  

Nat. Energy 4, 575. (2019)
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Selman A. Waksman: A Method of
Testing the Amylolytic Action of
The Diastase of Aspergillus Oryzae
Journal of the American Chemical
Society Vol. 42, pp. 293–299. 
(1920. február 1.)

Selman Abraham Waksman (1888–
1973) ukrán születésű amerikai biokémikus és mikrobiológus
volt. A talajban élő mikroorganizmusok vizsgálatával számos
antibiotikumot fedezett fel; ezek szabadalmi bevételeiből hoz-
ta létre a Rutgers egyetemen a Waksman Mikrobiológiai In-
tézetet (Waksman Institute of Microbiology). 1952-ben a
streptomicinnel kapcsolatos kutatásait orvosi Nobel-díjjal is-
merték el. Ez az antibiotikum a tuberkulózis kezelésének első
hatékony szere volt.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt Lente Gábor
rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.

A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő 
internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html

A terbium négyes 
oxidációs állapota
A ritkaföldfémek jellegzetes oxidációs szá-
ma +3, és néhány esetben a +2 is előfor-
dul. Eddig egyedül a cériumról volt ismert,
hogy +4-es oxidációs állapotban is al-
kot stabil vegyületeket. A közelmúlt-
ban a terbium esetében is sikerült
ilyet kimutatni: egy terbi-
um(III) prekurzor oxidáció-
jával előállították a
[Tb(OSi(O-t-C4H9)3)4]
komplexet. A közpon-
ti fématom oxidációs
számát elektronspin-rezonan-
ciával és magnetometriával
is igazolták, valamint megha-
tározták a Tb4+/Tb3+ redoxipotenciált. A szintetikus stratégia akár
más lantanidaelemek esetében is használható lehet a +4-es oxi-
dációs állapot létrehozására.

J. Am. Chem. Soc. 141, 9827. (2019)



Tejsavevő baktérium 
a bélrendszerben
A Boston Maraton futóverseny elit résztvevőinek tudományos
vizsgálata érdekes új felismeréshez vezetett. A 2015-ös esemény
résztvevőitől gyűjtött székletmintákban olyan, a Veillonella nem-
zetségbe tartozó baktériumokat sikerült izolálni, amelyek egérkí-

sérletekben jelentősen
fokozták az állatok álló-
képességét. Az élspor-
tolók bélflórája egyéb-
ként is jóval változato-
sabbnak bizonyult, mint
egy átlagos emberé, de
az említett nemzetség-
be tartozó fajok gazdag-
sága különösen feltűnő
volt. Gondos kísérletek-
kel a hatásmechanizmus-
ra is sikerült fényt deríte-

ni: a Veillonella baktériumok a bélrendszerben jelen lévő tejsavat
kis szénatomszámú, szubsztituálatlan karbonsavakká alakítják.
Az izmokban a tejsav képződése a fáradás egyik következmé-
nye, de a bélrendszerben ennek nincs különösebb hatása. A fo-
lyamatban keletkező propionsavról azonban független kísérle-
tekben is kimutatták, hogy gyulladáscsökkentő és energia-
felhasználást elősegítő hatása van.

Nat. Med. 25, 1104. (2019)

Összeszövődő hidrogélek
A hidrogélek térhálós, biokompatibilis polimerek, amelyek
akár izom- vagy porcszövet helyettesítésére is használhatók.

Felhasználásuknak eddig lényeges akadálya
volt, hogy sem egymáshoz, sem az élő szöve-
tekhez nem tapadnak megfelelően. Japán tu-
dósoknak ezen a problémán sikerült segíteni-
ük: A módszer lényege, hogy a poliakrilamid
hidrogélt először a monomeregységet és egy
gyökös iniciátort tartalmazó oldatba áztatják.
Ezután az anyag felszínét tetraetil-metilén-dia-
minnal vonják be, amely katalizálja az akrilamid

polimerizációját, majd erősen egymáshoz nyomják a két rög-
zíteni kívánt darabot. Egy óra alatt olyan erősen összeköt a
két része, mintha összeszőtték volna őket.

Macromol. 52, 5690. (2019)

Alumíniumos benzolhasítás 
szobahőmérsékleten
A benzolgyűrű közismerten nagyon stabil képződmény a szerves
vegyületekben az aromacitás jelensége miatt. Ezért is nagyon ér-
dekes oxfordi kutatók azon felfedezése, hogy egy megfelelően
tervezett alumíniumkomplex képes megfordítható reakcióban be-
ékelődni a benzolgyűrű egy szén-szén kötésébe, majd megfelelő
harmadik reagens használata révén lineáris, konjugált kettős kö-
téseket tartalmazó lánccá alakítható. Egy nagyon hasonló alu-
míniumkomplexről korábban már azt is kimutatták, hogy más
körülmények között a benzol szén-hidrogén kötését képes akti-
válni. J. Am. Chem. Soc. 141, 11000. (2019)

Nature 557, 92. (2018)

Hidridrobbanási
kockázatok
A szintetikus kémiában a nátrium-
hidridet (NaH) gyakran használják
redukálószerként vagy igen erős bá-
zisként. Az ionvegyület azonban a
legtöbb szerves oldószerben alig-alig oldódik: az ilyen problémák
megoldására gyakran dimetil-szulfoxidot, dimetil-formamidot
vagy dimetil-acetamidot hasznának. Úgy tűnik, kevesen vannak
a tudatában annak a már fél évszázados megfigyelésnek, hogy
ezekben az oldószerekben a NaH használata kontrollálhatatlanul
gyors hőfejlődéshez, akár robbanáshoz is vezethet. Egy nemrég
megjelent elemzés szerint a szintetikus szerves kémia vezető folyó-
irataiban (J. Org. Chem., Org. Lett. vagy J. Med. Chem.) évente
több tucat olyan cikk jelenik meg, amelyben éppen ilyen robba-
násveszélyes eljárást írnak le, de a kockázatra nem hívják fel a fi-
gyelmet. A cikk szerzői fényképeken is demonstrálták a veszé-
lyeket, amelyek csekély utánajárással (például tetrahidrofurán ol-
dószer használatával) elkerülhetők.

Org. Process Res. Dev. 23, 2210. (2019)
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Megvilágított deracemizáció
A racemizáció spon-
tán folyamat, így a for-
dítottjához mindenkép-
pen energia szükséges.
A deracemizáció na-
gyon ötletes módját ta-
lálták meg a közelmúlt-
ban, amelyhez a fény
adja a szükséges kül-
ső energiát. A folyamat
során egy gyűrűs kar-
bamidszármazék ra-
cém elegyét irídium-
tartalmú fotokatalizátor segítségével oxidálják a nitrogénatomon,
majd egy királis bázis protont hasít le a nitrogén melletti H-kö-
tésről. Ez a lépes sokkal gyorsabban történik meg az S konfigurá-
ciójú kiindulási molekulával, mint az R-rel. Végül az itt keletke-
ző gyök egy tiol típusú molekulából hidrogénatomot von el, így
visszaképződik a kiindulási anyag. Egyetlen ciklusban ennek a
reakciónak a terméke a két enantiomer 1:1 arányú elegye lenne,
de mivel ez gyakorlatilag csak az S konfigurációjú kiindulási mo-
lekulából történik, végeredményként az R enantiomer halmozódik
fel egyre nagyobb feleslegben.

Science 366, 364. (2019)

APRÓSÁG

A Petri Dish Picasso nevű kana-
dai cég Petri-csészékben baktéri-
umtenyészetek segítségével létre-
hozott művészi képekkel járul hoz-
zá a tudományos ismeretterjesz-
téshez.

Katalízis uránhulladékkal
Az atomenergia felhasználásának egyik mellékterméke a sze-
gényített urán, amelyben a hasadóképes 235-ös izotóp ará-
nya jóval kisebb a természetes 0,71%-nál. A szegényített uránt
jelenleg leginkább hadi célokra használják fel: nagy sűrűsége
(kb. 19 g/cm3) miatt lövedékek anyagaként, és elsőre talán
meglepő módon páncélozott harckocsik sugárzáselnyelő ré-
tegeként. Azonban mára így is egymillió tonnánál több hal-
mozódott fel belőle. Ezért is lehet fontos, hogy a közelmúltban
sikerült egy olyan urán(III)komplexet előállítani, amely kata-
lizátorként kedvezően felhasználható egy nagy léptékű vegyi-
pari reakcióban, az etilén hidrogénezésében légköri nyo-
máson. A komplex képlete [U(η8-C8H4(1,4-Si((CH3)2CH)3)2)
(η5-C5(CH3)5)]. Katalitikus szerepének részleteit kvantumké-
miai módszerekkel is tanulmányozták.

J. Am. Chem. Soc. 142, 89. (2020)

TÚL A KÉMIÁN

A csillagok, akár a por
A csillagközi tér sok mikro-
méterhez közeli méretű szi-
lárd részecskét tartalmaz. En-
nek a pornak a fénytörés mi-
att a csillagászati megfigyelé-
sekben elég nagy a jelentősé-
ge. A Gaia űrszonda műszere-
inek és földi fotometriás meg-
figyelések gondos összehan-
golásával a közelmúltban a
Tejútrendszer milliónyi csilla-
ga és a Naprendszer közötti por
mennyiségét sikerült megha-

tározni. Ezen mérések alapján megfelelő számítógépes módszer-
rel elkészítették Galaxisunk háromdimenziós portérképét. A por
mennyisége alapvetően a Tejútrendszer szerkezetét tükrözi: a Ga-
laxis síkja és a spirálkarok is világosan felismerhetők benne.

Astron. Astrophys. 625, A135. (2019)
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Hevesy György (1885–1966, született Bischitz György) az izo-
tópos nyomjelzés kidolgozásáért kapott Nobel-díjat. Zechmeis-
ter László (1889–1972. február 28.) magyar vegyészmérnök,
egyetemi tanár, akadémikus volt. Pályáját a berlini kémiai in-
tézetben kezdte Richard Willstätter munkatársaként. 1919-től
1921-ig a Chinoin gyógyszergyár laboratóriumát és kutatási
osztályát vezette, majd 1922-ben kinevezték az éppen Po-
zsonyból Pécsre átköltöztetett Erzsébet Tudományegyetem ta-
nárának. 1940-től a California Institute of Technology-ban dol-
gozott a szerves kémia professzoraként.

A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán bemutatott N-aril-pirrol-származék (C20H18ClNO2) egyike azon 11 mo-
lekulának, amelyet egy új stratégiával azonosítottak gyógyszerészeti haszná-
latra. Modellszámítások azt mutatták, hogy a részecske erős kölcsönhatásba
léphet a γ-amino-vajsavat kötő, A típusú receptorral, így várhatóan műtétek so-
rán érzéstelenítésnél és altatásnál alkalmazható. Ezt a hatást az első egérkísér-
letek igazolták is. Az eddig használatban lévő, hasonló szereknek általában vér-
nyomáscsökkentő, illetve szteroidszintézis-gátló mellékhatásai vannak, az új
molekula ezektől is mentesnek tűnik.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116, 15706. (2019)
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Az orvhalászat gazdaságtana
Az illegális halászat igen elterjedt
a világban, így a nemzetközi szer-
ződések megsértésével fogott ha-
lak kereskedelme is az. Ennek a
jelenségnek az ökológiai és gazda-
sági adatbázisok felhasználásával
végzett részletes elemzése szerint
a Földön évente 8–14 millió tonna
hal kifogásáról nem számolnak
be, így az illegális halászipar mé-
rete valahol évi 9 és 17 milliárd dol-
lár között lehet. Ha ugyanezt a hal-
mennyiséget az előírások betartá-

sával fognák ki és adnák el, akkor 26 és 50 milliárd dollár közöt-
ti forgalmat és 2–4 milliárd dollár közötti adóbevételt jelentene.
A becslések szerint Oroszországban, Peruban, Malajziában, Ma-
rokkóban és Mauritániában az illegálisan kifogott halak meny-
nyisége meghaladhatja az évi egymillió tonnát is.

Sci. Adv. 6, eaaz3801. (2020)

Szerves Titán-ásvány
A Szaturnusz legnagyobb holdjáról régóta tudják, hogy a felszí-
nén vándorló metántengerek vannak. A felszíni körülményeket
modellező kísérletsorozat a közelmúltban érdekes új eredmény-
re jutott. A Titán felszínén bután és acetilén is jelentős mennyi-
ségben fordul elő. Raman-spektroszkópiai bizonyítékok szerint a
két anyag 90 K-en, vagyis a hold felszíni hőmérsékletén igen sta-
bil elegykristályt alkot, amely aztán egészen 190 K hőmérsékle-
tig változatlan marad. A kristályokkal akkor sem történik semmi,
ha folyékony etánt kondenzáltatnak rájuk, ez a Titánon hulló eső-
nek felel meg. Így aztán valószínű, hogy a bután-acetilén kristá-
lyokból létrejövő ásvány nagy szerepet játszhat a Titán felszíné-
nek kialakításában. ACS Earth Space Chem. 3, 2808. (2019)

Selyem a selyemúton
A Kína és Európa közötti, majdnem időszámításunk kezdeté-
től használt kereskedelmi útvonalat igen elterjedten nevezik
Selyemútnak. Ennek Kína déli partjainál van vízi szakasza is,

ahol számos hajóroncsot
feltártak már. Érdekes mó-
don ezekben soha nem ta-
láltak még selymet. Ezt a
meglepő tényt változtatta
meg egy, a közelmúltban
kidolgozott analitikai eljá-
rás. A meleg vízben a se-
lyem viszonylag gyorsan
lebomlik, de a kevéssé old-

ható fibroin fehérje agyageszközökben hosszú ideig is fenn-
maradhat. Ezért a fibroin kimutatására dolgoztak ki egy elekt-
rokémiai immunszenzort, amely egy fibroinkötő antitestből
és az azt rögzítő, arany nanorészecskékkel borított szénelekt-
ródból áll. A módszer segítségével egyértelműen sikerült a fe-
hérjét kimutatni egy, a 12. vagy 13. században a Gyöngy-folyó-
ban elsüllyedt hajó roncsában. Így aztán a szájhagyományon
és a történelemkönyveken kívül most már kézzel fogható bizo-
nyíték is van a selyemkereskedelem létére.

ACS Sens. 4, 3203. (2019)

Selymes hőkezelés
A fibroin nemcsak a meleg víz hatásának áll ellent hosszú ideig,
hanem más nagyobb hőhatásoknak is. Ez bizonyos szempont-
ból nehézséget jelent a selyem feldolgozásánál, mert megolva-
dás előtt általában meggyullad. Ezért a selyemfehérjéből külön-
böző tárgyakat általában oldatmódszerekkel készítenek. Nemré-
giben amerikai kutatóknak speciális liofilizálási körülmények kö-
zött sikerült fibroinból olyan granulátumot készíteni, amely biz-
tonsággal megolvasztható, így a feldolgozási módszerek széles
új köre vált elérhetővé. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert
az anyag szövetbarát, a természetben lebomlik és más, biológiai-
lag aktív molekulák is könnyen köthetők hozzá.

Nat. Mater. 19, 102. (2020)

Egy baseballnyi anyagtudomány
A baseballrajongók érdekes megfigyelése volt, hogy a 2014 és
2019 nyara közötti időszakban a homerunnak nevezett, hatalmas
ütések gyakorisága a mérkőzéseken több mint másfélszeresére
növekedett a korábbiakhoz ké-
pest. Sokan azt gyanították,
hogy a labdák összetételét
szándékosan megváltoztatták,
hogy így tegyék izgalmasabbá
a mérkőzéseket. Ennek a gya-
núnak egy nagy, amerikai
sportközvetítésekre speciali-
zálódott tévétársaság finan-
szírozásának köszönhetően im-
már tudományos alapja is van.
Laboratóriumi körülmények
között számos különböző technikával (elektronmikroszkópia,
röntgenspektroszkópia, termogravimetriás analízis) hasonlítot-
ták össze a 2014-ben és a 2017-ben elterjedten használt labdákat.
Azt találták, hogy a később gyártott labdák magjának sűrűsége
kisebb, szerkezete pedig porózusabb volt, s mindkét sajátság elő-
segíti azt, hogy nagyobb kezdősebességet lehessen adni nekik.
Így aztán elég valószínűleg tűnik, hogy nem a játékosok képes-
ségei javultak ugrásszerűen ebben az időszakban.

ACS Omega 4, 20109. (2019)
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George F. Kunz: Platinum and the
Metals of the Platinum Group
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George Frederick Kunz (1856–1932)
amerikai ásványgyűjtő és geológus
volt. Soha nem járt felsőoktatási in-

tézménybe, az ásványtant önállóan sajátította el, s 23 évesen
már a Tiffany & Co. cég alelnöke volt. Számos nemzetközi ás-
ványkiállítást szervezett, 300-nál több tudományos cikket írt,
könyveit még ma is rendszeresen kiadják.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.
A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html

APRÓSÁG

A Spanyolország délkeleti részen húsz éve talált Pul-
pí-geóda becsült térfogata 11 köbméter.

Fém-karbidok könnyedén
Átmenetfém-karbidokat néhány katalitikus folyamatban kata-
lizátorként lehet használni a nemesfémek helyett. Ezért is lé-
nyeges felfedezés az az új eljárás, amely segítségével fém-
karbidokat enyhe reakciókörülmények között sikerült előállí-
tani. A hagyományos eljárás során fémet vagy fém-oxidot
megfelelő szénforrás és hidrogén jelenlétében 800 °C fölé
kell melegíteni nyomásálló kemencében. Az új eljárás oldat-
fázist és átfolyásos rendszert használ: a hőmérséklet mind-
össze 100 °C: az elsőként sikeresen előállított vegyület a mo-
libdén-karbid volt molibdén-hexakarbonil kiindulási anyagból.
Az így előállított célvegyület morfológiája és részecskemérete

is könnyebben szabá-
lyozható, ami nagyon
előnyös a katalizátorok
előállítása során.

J. Am. Chem. Soc.
142, 1010. (2020)

A HÓNAP MOLEKULÁJA

Az ábrán látható bizmutkomplex (C13H8BBiF7NOS) érdekes vegyület: bizonyos szempontból hasonlít az
átmenetifém-komplexekhez, mert képes a központi bizmutatom oxidációs számát megváltoztató katali-
tikus ciklusokban részt venni. Ezt úgy bizonyították, hogy a vegyületet sikerrel használták fel bór-
savszármazékok és bórsavészter-származékok fluorozására. A szulfoximin rész szubsztitu-
enseit széles körben lehet változtatni, így hasonló bizmutkomplexek segítségével akár olyan
reakciók katalízise is lehetővé válhat, amelyekre korábban még nem volt példa.

Science 367, 313. (2020)
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Zöldebb szintézisgáz
A szén-monoxidot, szén-dioxidot és hidrogént tartalmazó szinté-
zisgáz több jelentős ipari szintézis kiinduló anyaga. A legújabb
kutatási eredmények szerint jóval környezetbarátabbá tehető a
szintézisgáz előállítása. Izolált ruténiumatomokat is tartalmazó
réz nanorészecskék és megfelelő megvilágítás segítségével a
metánalapú szintézisgáz-előállítás hőmérsékletét a szokásos
800 °C-ról sikerült 200 °C-ra csökkenteni. A kisebb hőmérséklet
a katalizátor élettartamát, illetve a végbemenő reakciók szelekti-
vitását is jelentősen javítja. A kulcsfelismerés az volt, hogy az ak-
tív katalitikus helyek messze vannak egymástól: így az új szén-
szén kötések létrejötte, vagyis sem a kapcsolási reakciók, sem
az elemi szén képződése nem kedvezményezett reakcióutak.

Nat. Energy 5, 61. (2020)
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A címlapon látható molekuláris óriáskerék (C1740H2430F36N60Si48Zn12) új rekordot jelent az aromás rendszerek méretének (soha meg
nem hirdetett) versenyében. Összesen 12 db porfiringyűrű található a külső, nagy körön. A teljes molekulából hat elektront eltá-
volítva 162 π-elektronból álló rendszer jön létre, amelynek aromás jellegét kísérletileg is igazolták. Nat. Chem. 12, 236 (2020).

Mesterséges kígyóméreg
A kígyómérgek számos érdekes
vegyületet tartalmaznak, de igen
nehéz kellő mennyiségben ter-
mészetes forrásból beszerezni
őket. Ezért számít jelentős új
eredménynek az, hogy őssejtek
felhasználásával laborkörülmé-
nyek között sikerült miniatűr mé-
regmirigyeket növeszteni. Emlő-
sök őssejtjeinek ilyen jellegű kezelése már jól ismert technika, de
hüllők esetében még szinte semmi korábbi tapasztalat nem volt
az irodalomban. A emlősöknél szokásos eljáráson csak annyit
módosítottak, hogy a hőmérsékletet a szokásos 37 °C-ról 28 és
32 °C közé csökkentették. Ennek eredeti oka pusztán megérzés
volt, ami azon alapult, hogy a kígyók testhőmérséklete nem ál-
landó. Később a részletes vizsgálatok ezt a döntés fényesen iga-
zolták: magasabb hőmérsékleten az őssejtek elpusztulnak. A
technika segítségével sok kígyófaj mérgéből lehet majd elég
nagy mennyiséget előállítani ahhoz, hogy a kémiai összetételü-
ket nagyon alaposan jellemezzék. Cell 180, 233. (2020)

Grafén olcsón és gyorsan
Amerikai kémikusok új grafén-előállítási módot dolgoztak ki,
amellyel nagy mennyiségű, jó minőségű termékhez lehet jut-
ni nagyon olcsó kiindulási anyagok felhasználásával. A mód-
szer ötlete akkor született meg, amikor egy doktori hallgató a
nagyon gyors Joule-fűtésről olvasott (igen rövid idő alatt nagy
elektromos áram termel jelentős hőt), s azon kezdett gondol-
kodni, vajon mi történne a szénporral ilyen körülmények kö-
zött. Az elmélkedést kísérletezés követte, és azt tapasztalták,
hogy a legtöbb széntartalmú anyagból grafént lehet előállíta-
ni ezzel a technikával: a közleményben pisztáciahéj, gumiab-
roncs, illetve hulladék PET-palack is szerepel kiindulási anyag-
ként. Az eljárásban először tömörítik a széntartalmú anyagot,
majd kerámiacsőben két elektród közé helyezik, amelyek kö-
zött egy kondenzátor segítségével nagy feszültségű kisülést
hoznak létre. Így a hőmérséklet egy másodpercen belül 3000
K-t is változhat, és 1 grammnál is több grafén keletkezik

Nature 577, 647. (2020)

Elektrolízissel 
a klímaváltozás ellen
Elektrolitikus módszerekkel termodina-
mikailag nem kedvezményezett reakciók
is kiválthatók, így a szén-dioxid redukci-
ója is. Ez a folyamat ipari léptékben
megvalósítva akár az üvegházhatású
gáz légköri koncentrációjának csökken-
tése miatt is jelentős lehet. A jelenlegi
módszerek sebesség- s így hatékony-

ságmeghatározó lépése általában a gáz folyékony elektrolitban
történő diffúziója az elektródfelszín felé. A közelmúltban sikerült
a CO2 elektrolitikus redukcióját úgy véghez vinni, hogy közben a
gázdiffúzió, az iontranszport és az elektrontranszport nem egy-
máshoz csatolódva zajlottak. Az eljárás lényege egy hidrofób és
hidrofil funkciós csoportokat is tartalmazó ionomer használata:
ezzel rézelektródon erősen lúgos körülmények között (kb. 15-ös
pH-n) egyszerre sikerült nagy áramsűrűséget (1,3 A/cm2) és jó
elektromos energiafelhasználási hatékonyságot (45%) elérni. A
közvetlen redukciós termékek nagy része etanol és etilén, de to-
vábbi lépések közbeiktatásával a levegő szén-dioxidjából végső
soron akár üzemanyagok is készíthetők.

Science 367, 661. (2020)

Korrózió a nukleáris 
hulladékok tárolásában
Az atomerőműveket üzemeltető országok többségében a jelenlegi
tervek szerint a nukleáris hulladékot föld alatti tárolókba helye-
zik majd el kerámia vagy üveg formájában, a tárolóanyag pedig
rozsdamentes acél lesz. Egy szimulációs tanulmánysorozat ered-
ményei szerint ilyen körülmények között az üveg-acél határfelü-
leten jelentősen gyorsabb lehet a korrózió, mint a korábbi adatok
alapján gondolták. Ennek fő oka az, hogy a lokális savasság vagy
lúgosság az érintkező felületek közelében nagyon eltérhet attól,
mint amit az anyagok belsejében lehet tapasztalni. Valószínű, hogy
a tanulmány eredményeit felhasználva újra kell majd tervezni a
használt nukleáris üzemanyag hosszú távú tárolására készülő esz-
közöket. Nat. Mater. 19, 310. (2020)
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In silico Grignard-reakció
A Grignard-reakció
már több mint száz
éve ismeretes, a szén-
szén kötések létreho-
zásának egy viszony-
lag egyszerű módja.
Természetesen a me-
chanizmusát is sokat
vizsgálták már, de
még korántsem tisz-
táztak minden rész-
letet. A közelmúltban végzett nagyon részletes kvantummecha-
nikai számítások jelentős új felismerésre jutottak. A metil-mag-
nézium-klorid reakcióját vizsgálták acetaldehiddel és fluorenon-
nal tetrahidrofurán oldószerben. Versengő gyökös és nukleofil re-
akcióutak egész sorát tárták fel, amelyek között az aktiválási
energia különbsége nagyon kicsi volt. A váratlan megfigyelés az
volt, hogy a magnézium köré a szokásos négy ligandum helyett
öt tetrahidrofurán-molekula koordinálódott, ezért a fémcentrum
elektronszerkezete teljesen megváltozott. Így világossá vált, hogy
miért annyira fontos az oldószer szerepe a reakcióban.

J. Am. Chem. Soc. 142, 2984. (2020) 

APRÓSÁG

A 2019-es torontói filmfeszti-
válon bemutatott Radioactive
című brit filmben Marie Cu-
rie Skłodowska szerepét Ro-
samund Pike játssza.

Bór négyes kötésben
Meglehetősen elterjedt nézet, hogy négyszeres kovalens kö-
tés nem fordulhat elő a második periódus elemei között. Ezt

a vélekedést cáfolta meg
az a kísérleti eredménye-
ket is és elméleti számolá-
sokat is tartalmazó mun-
ka, amely az RhB2O–- és
RhB–-ionok kötésviszonyait
tanulmányozta. A felfede-
zés tulajdonképpen a vé-
letlen műve: a szerzők az
RhB részecskét tanulmá-
nyozták. Ennek a rezgési
frekvenciái azt mutatták,
hogy a kötés benne rövi-
debb és erősebb, mint az
protonált RhBH+ változat-

ban, amelyben viszont jól ismerten hármas kötés van. Kvan-
tumkémiai számítások szerint a négy kötés közül kettő σ, kettő
pedig π jellegű.

J. Phys. Chem. Lett. 11, 659. (2020)

TÚL A KÉMIÁN

Kávéfőzési matematika
A vendéglátóiparban egyre fontosabb lesz, hogy állandó minősé-
gű, kellemes ízű kávét szolgáljanak fel minden körülmények kö-
zött. A presszókávéról már régóta ismert, hogy íze igen érzékeny
az elkészítés körülményeire, eddig ezért elsősorban az emberi té-
nyezőt tartották felelősnek. Egy újonnan kifejlesztett, kísérleti
mérésekből kiinduló matematikai modell viszont azt mutatta,
hogy az elkészített ital minőségének fenntartása szempontjából
a kávédaráló sajátságai és az extraháláshoz használt víz nyomá-
sa a döntő fontosságúak. A modellből kapott eredmények alap-
ján olyan presszókávé-készítési útmutatót dolgoztak ki, amely
követésével nagyon állandó minőségű italt lehet készíteni, és rá-
adásként az egy adaghoz szükséges kávébab mennyiségét is 25%-
kal csökkenteni lehet. Matter 2, 631. (2020)

166 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

VEGYÉSZLELETEK Lente Gábor rovata VEGYÉSZLELETEK

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.
A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html

CENTENÁRIUM

Fritz Ullmann, Achille Conzetti: 
Über 1-Oxy-4-chlor-anthrachinon
Berichte der deutschen chemischen 
Gesellschaft, Vol. 53, pp. 826–837.
(1920. május 15.)

Fritz Ullmann (1875–1939) német kémi-
kus volt. Genfben szerzett PhD-fokoza-

tot, majd a Berlini Műszaki Egyetem jogelődjén tanított. Ő ve-
zette be a dimetil-szulfát használatát alkilezési reakciókban.
Az általa útjára indított és az ő nevét viselő Ullmann’s Encyc-
lopedia of Industrial Chemistry mind a mai napig létező kiad-
vány.



A HÓNAP MOLEKULÁJA

A kanataxpropellán (C24H32O8) a taxol nevű rákellenes szer származéka. Ti-
szafabokrokban nagyon kis mennyiségben fordul elő, ezért biológiai hatásá-
nak tanulmányozása felé nagy lépés az, hogy sikerült szintetikusan előállítani ösz-
szesen 29 lépésben. A molekula különlegessége, hogy 24 szénatomjából 12 is aszim-
metriás, ezekből négy egy ciklobutángyűrűben fordul elő. További érdekesség, hogy
két helyen is propellánszerű részlet van benne, vagyis olyan szén-szén kötés, amely
három gyűrűnek is része egyszerre. Science 367, 676. (2020)

Enzimatikus PET-bontás
A polietilén-tereftalát (PET)
talán a legelterjedtebb po-
liészter: elsősorban a mű-
anyag palackok anyaga-
ként használt műanyagból
évente 60 millió tonnánál
is többet gyártanak, és gya-
korlatilag nem hasznosítják újra a hulladékot, amely a környe-
zetben nem bomlik le. Francia tudósoknak a közelmúltban sike-
rült egy mikroorganizmusokban előforduló, eredetileg növényi
részek lebontását végző enzim mesterséges módosításával olyan
eljárást kidogozni, amely alig 10 óra alatt 90%-ot is meghaladó
hatékonysággal bontja le a polietilén-tereftalátot. Az eredeti en-
zim szubsztrátkötő helyét sok kísérletben az aminosavegységek
véletlen cseréjével optimalizálták PET-re, az enzim hőállóságát vi-
szont már egy korábban ismert eljárással, a fehérje által kötött
kalciumiont diszulfidhídra cserélve terjesztették ki a műanyag-
bontáshoz más okból optimális 70 °C-ig. Az eredmény annyira
meggyőző lett, hogy a kifejlesztett eljárást már egy kísérleti
üzemben is elkezdték használni, és 2025-re akár évi százezer ton-
na PET-et lebontó telep is épülhet. Nature 580, 216. (2020)

Xenonkomplex
Néha a műszerek kalibrálása is fontos felfedezésekhez vezethet:
német kémikusoknak egy mikrohullámú spektrométer tesztelé-
sekor sikerült olyan új jelre bukkanniuk, amely a karbonil-szulfid
(COS) és az elemi xenon (Xe) közötti nem kovalens kölcsönha-
tás létét bizonyítja gázhalmazállapotban. A kísérleti megfigyelé-
sek után részletes, relativisztikus hatásokat is figyelembe vevő
kvantummechanikai számolásokat végeztek, és ezzel is alátá-
masztották a furcsa „komplex” létezését. A mikrohullámú méré-
sek esetében nagy szerencse volt, hogy sok stabil xenononizo-
tóp van, így a Xe ···OCS kölcsönhatás tanulmányozásában sok
izotopomer sajátságait figyelembe lehetett venni. Az elméleti szá-
mításokat a többi nemesgáz és a higany esetére is kiterjesztet-
ték, az eredmények szerint a „kötés” erőssége soha nem haladja
meg a 4 kJ/mol-t. Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 5615. (2020)

Ammóniumsók üstökösökön
Az üstökösök anyagának elem-
zésével foglalkozó szakembe-
rek számára már évtizedek óta
talányos, hogy ezen égitestek-
ben miért jelentősen más a nit-
rogén és szén előfordulásának
az aránya, mint a Napban. A
talányt valószínűleg sikerült
megoldani egy új cikkben,
amely a 67P/Csurjumov-Gera-

szimenko üstökösről a Rosetta űrszonda által még 2014-ben
gyűjtött adatokat elemezte újra. A képalkotó spektrométer ál-
tal detektált felszíni jelekben egy ismeretlen eredetű széles sáv
volt, amelyet a vízjég jelenléte nem magyarázott meg. Földi la-
boratóriumi kísérletekben megpróbáltak az üstökös anyagá-
hoz ha-sonlót létrehozni az űrbeli körülmények között, s azt
tapasztalták, hogy ammóniumsókkal nagyon hasonló spekt-
roszkópiai jeleket kaptak. Ezek jelenléte az üstökösök-ben vi-
szont arra mutat, hogy a korábbi mérések jelentősen alulbe-
csülték a nitrogéntartalmat. Science 367, 1212. (2020)

Légből kapott
perfluorvegyület-analízis
A per- és polifluoroal-
kil vegyületeket (PFAS)
égésgátlóként, illetve
letapadásgátló bevo-
natként már évtizedek
óta használják. Már az is jól ismert, hogy ezek az anyagok álta-
lában a környezetben sem bomlanak le, és felhalmozódásuk
egészségügyi kockázatokat rejt magában. Ezért is fontos ered-
mény, hogy olyan új analitikai módszert fejlesztettek ki, amely
ezen anyagok jelenlétét gázfázisban és porszemcsékhez kötődve
is meg tudja határozni a levegőben. A Kínából származó min-
tákban nagy felbontású tömegspektrometria segítségével 117 kü-
lönböző, PFAS-szerű molekulát sikerült kimutatni, ezenkívül még
12 olyan karbonsavszármazékot is, amelyben a sok fluor mellett
hid-rogénatomok is előfordultak, s az eredmények szerint más
forrásból származtak, mint a szokásos PFAS-molekulák.

Environ. Sci. Technol. 54, 3103. (2020)
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A gyémántnál is keményebb
hálózat
Már évtizedek óta ismert, hogy
megfelelően felépített háromdi-
menziós hálózatok segítségével
olyan anyagok készíthetők, ame-
lyek sok levegőt tartalmaznak
ugyan, de egyidejűleg nagyon
kemények is. Ezen elv lehetősé-
geinek maximális kihasználásá-
val a közelmúltban olyan szerke-
zet készült, amelynek levegőtar-
talma 70%, keménysége viszont
meghaladja a gyémántét is. Az
eljárás során a kereskedelem-
ben is elérhető háromdimenziós nyomtatási módszert hasz-
náltak: a kiindulási anyag UV-érzékeny akrilgyanta volt, amely-
nek a térhálósodása csak nagy intenzitású lézer hatására in-
dul el egy kétfoton-elnyeléses folyamatban. A lézer megfelelő
irányításával 160 nm falvastagságú, hat négyzettel és nyolc
háromszöglappal határolt apró szerkezeti egységeket hoztak
létre. A lézerírási lépés után a mintát egy órán át 900 °C-on
vákuumban tartották, így minden nem térhálósodott részt ki-
égettek belőle. A visszamaradó hálózat sűrűsége viszonylag
kicsi, keménysége kivételesen nagy lett.

Nat. Commun. 11, 1579. (2020)

APRÓSÁG

2019-ben a legnagyobb forgal-
mú gyógyszer az AbbVie cég
Humira néven forgalmazott, ízü-
leti gyulladások kezelésére al-
kalmas szere volt 19,2 milliárd
dollár éves bevétellel. 

Meteorit-szupravezetés
A szupravezető anyagok igen ritkák a természetben: ezért nagy
a tudományos újdonságereje annak, hogy biztosan a világűrből
származó mintákban találtak ilyen vegyületeket. Egy kaliforniai la-
boratóriumban 15 különböző, a Föld felszínén talált meteoritda-
rabkát vizsgáltak meg a mágneses térrel modulált mikrohullámú

spektroszkópia (MFMMS, mag-
netic field modulated micro-
wave spectroscopy) módsze-
rének segítségével. Két eset-
ben is kimutatták indium, ólom
és ón olyan ötvözetét, amelyről
korábbi, laboratóriumi kísérle-
tek alapján már biztosan tud-
ták, hogy szupravezető saját-
ságú. A két meteoritminta sa-
játságai egyébként elég külön-
bözőek voltak, így nagyon va-

lószínű, hogy az ilyen tulajdonságú anyagok csak a Földön na-
gyon ritkák, a naprendszerben már nem.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117, 7645. (2020)

TÚL A KÉMIÁN

Jeges töréshangok a víz alatt
A Jeges-tenger környezetében lévő jégmezőkről egyre gyakrab-
ban törnek le kisebb-nagyobb jéghegyek. A jelenség számottevő-
en hozzájárul a világtengerek átlagos szintjének emelkedéséhez,
de nyomon követése elég nehéz, mert az emberi településektől
igen távol történik. Még 2016-ban egy amerikai kutatócsoport a
Norvégiához tartozó Spitzbergák szigetcsoportján lévő, 54 km2

területet elfoglaló Hansbreen-gleccser közelében víz alatti mik-
rofonokat helyezett el. A felvett jégtörési zajok detektálásakor egy
automatika a vízszint fölött fényképeket is készített. A fősze-
zonnak számító másfél hónap alatt naponta legalább 20 jéghegy
tört le a gleccserről, ezek közül 169-et sikerült egyértelműen be-
azonosítani a fényképeken, majd elemzésnek alávetni. A két
adatforrás kombinálásával nagyon jó becsléseket lehetett kapni a
leváló jéghegy csobbanásának energiájára, ebből pedig a jéghegy
tömegére. A tanulmányban bebizonyították, hogy csak a mikro-
fonok hangadataiból is nagyon jól meg lehet becsülni a gleccser
által elveszített jég mennyiségét.

The Cryosphere 14, 1025. (2020)
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CENTENÁRIUM

Max Bergmann: Notiz über die 
Einwirkung von Benzoylchlorid auf
Schwefelkalium
Berichte der deutschen chemischen 
Gesellschaft, Vol. 53, pp. 979–984.
(1920. június 12.)

Max Bergmann (1886–1944) német bio-
kémikus volt, az oligopeptidek szintézisének továbbfejleszté-
se fűződik a nevéhez. Hermann Emil Fischerrel dolgozott
együtt, majd egy drezdai kutatóintézet igazgatója lett. Zsidó
származása miatt 1933-ban elhagyta Németországot és New
Yorkban, a Rockefeller Egyetemen folytatta munkáját. Két ké-
sőbbi Nobel-díjas (William Howard Stein és Stanford Moore)
is dolgozott a laboratóriumában. 2002-ben Drezdában kutató-
központot neveztek el róla.
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Az ábrán látható, több gyűrűt tartalmazó molekula (C25H29BrO4) a planáris kiralitás
jelenségére mutat példát: ennek lényege, hogy a részecskében nincsen aszimmetriás
szénatom, de két, egymással nem egy síkban lévő gyűrű miatt mégis királis. A ve-
gyületet a közelmúltban, egy enzim segítségével állították elő enantioszelektív reak-
cióban. Az enzim, a Candida antarctica fajból származó lipáz B, más szerves kémi-
ai szintézisekben is hasznos lehet: szerves oldószerben aktívabb, mint vízben, illetve
magas hőmérsékleten is jól használható. Science 367, 917. (2020)

Gázos Oktoberfest…
Müncheni egyetemi kutatók vadonatúj szempontból vizsgálták meg városuk vi-
lághírű fesztiválját, az Oktoberfestet. Arra voltak kíváncsiak, hogy a rendezvény
mennyivel járul hozzá a város metánkibocsátásához. Az eredmények szerint a
metán átlagos koncentrációja Münchenben októberben 100 ppb-vel nagyobb,
mint más hónapokban. Ez ugyan alig több, mint 5%-os növekedést jelent az átla-
gos 1800 ppb körüli értékhez képest, de antropogén forrásként mégis igen je-
lentős. A részletes elemzés azt mutatta, hogy a légkörbe kerülő metán mintegy
80%-a földgázzal működő főzőeszközökből szökik el, és a metánkoncentráció na-
pi változása is egyértelműen tükrözi az étkezési szokásokat. A munka felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a légköri metán forrásai között a nagyméretű fesztiválokat is fi-
gyelembe kell venni. Atmos. Chem. Phys. 20, 3683 (2020)

…és futballgrill Chilében
A chilei főváros, Santiago légszennyezettségi adatai az utóbbi években alkal-
manként furcsa, csupán néhány óráig tartó csúcsokat mutattak. Ennek a jelen-
ségnek indult a nyomába egy francia kutatócsoport. Azt találták, hogy az ilyen ki-
ugró időszakokban a légszennyezők kémiai összetétele nagyon elütött a szoká-

sostól, ami elsősorban fa-
szén és fa égésével, és nem
közlekedési okokkal volt ma-
gyarázható. A chilei esemé-
nyekkel való összevetés azt
mutatta, hogy ezek a csú-
csok mindig a futballválo-
gatott jelentős (világbajnok-

ságon, vagy Copa Americán játszott) mérkőzésinek napjára estek, mit több, órás
pontossággal is tükrözték a meccs kezdési időpontját. Ebből nyilvánvaló, hogy a
chileiek jelentős része kültéri sütés-főzéssel kötötte egybe a focinézést, s ez a szo-
kás olyan légszennyezést okozott, amely önmagában is légzési nehézségek oka
lehet néhány embernél.

Atmos. Chem. Phys. 20, 4681. (2020)

Műanyag… 
vagy mégsem?
A műanyagok az utóbbi időben közellenség-
gé váltak, számos országban hoznak tör-
vényeket használatuk visszaszorítására. Az
egyik legnagyobbnak tartott probléma a mik-
roműanyagok nagy mennyiségű jelenléte a
tengerekben. Egy dél-afrikai–olasz együttmű-
ködés keretében a világ minden tájáról 916
különböző tengervízmintát gyűjtöttek be és
vizsgáltak meg infravörös mikroszkópia-spekt-
roszkópia segítségével. A következtetés na-
gyon meglepő volt: korábban a mikroszkóp-
ban látható mikrorostokat automatikusan mik-
roműanyagnak minősítették. Ugyanakkor az
analíziseredmények szerint a mikrorostoknak
csupán 8,2%-a műanyag. A döntő többség
(79,5%) cellulózalapú polimer volt, például pa-
mut, gyapot, juta vagy vászon, de még állati
eredetű mikrorostból (gyapjú vagy selyem) is
lényegesen több volt, mint műanyagból. Így
aztán a műanyagok teljes betiltása sem se-
gítene lényegesen az eddig „mikroműanya-
gok”-nak tulajdonított problémákon. További
érdekes kérdés, hogy a mikrorostok kísérleti-
leg megállapított összetétele-eloszlása miért
nem tükrözi a világszintű előállítási mennyisé-
geket. Sci. Adv. 6, eaay8493. (2020)
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Közeli, lyukas és fekete
A déli égbolton (hazánkból nem) látható, Látcső nevű csillagkép
több váratlan újdonságot tartalmazott: a HR 6819 jelű, a Földtől

mintegy 1010 fényévre
lévő, szabad szemmel
még éppen látható csil-
lagról 2009-ben mutat-
ták ki, hogy valójában
legalább két csillag. Né-
hány hónapja pedig
azt sikerült bebizonyí-
tani, hogy a két csillag-
nak van egy fényt ki

nem bocsátó kísérője is: egy nagyjából négyszeres Nap-tömegű
fekete lyuk, amely így az emberiséghez legközelebbi ilyen ismert
objektum. Habár 1000 fényév minden emberi léptékkel mérve
nagy távolság, a Tejútrendszer mintegy 100 000 fényéves átmé-
rőjéhez hasonlítva alig több egy bolhaugrásnál. Ráadásul ez már
a 11. ismert fekete lyuk, amely 10 000 fényévnél közelebb van a
Naphoz, így galaxisunkról új kép van kialakulóban: csillagközi
otthonunk kezdi exobolygókkal és fekete lyukakkal teli, a har-
minc évvel ezelőtt gondoltnál sokkal változatosabb hely benyo-
mását kelteni.

Astron. Astrophys. 637, L3. (2020)

Szén-dioxid-butaság
A légköri szén-dioxid felszaporodásának nem az üvegházhatás
növekedése az egyetlen negatív hatása – az emberi ítélőképes-
ségnek is árt. A levegő CO2-tartalma az ipari forradalom előtti
kb. 280 ppm-ről 410 ppm-re nőtt napjainkra. Becslések szerint a
következő századfordulóra akár az 1000 ppm-et is megközelíthe-
ti, és zárt osztálytermekben akár ennek másfélszerese is lehet.
Ilyen nagy koncentrációnak a korábbi vizsgálatok szerint már ki-
mutatható hatása van az emberi gondolkodásra: az alapvető dön-
tések meghozatalának hatékonyságában is 25%-os visszaesés vár-
ható, az összetett, stratégia gondolkodásban pedig ez akár 50%
is lehet. Meglehet, hogy eljön az idő, amikor az emberiséget már
nem fogja aggasztani a levegő szén-dioxid-koncentrációjának to-
vábbi növekedése…

GeoHealth 4, e2019GH000237. (2020)
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Elliot Quincy Adams: The absorption
spectra of the nitric esters of glycerol
Journal of the American Chemical 
Society, Vol. 42, pp. 1321–1327 
(1920. július 1.)

Elliot Quincy Adams (1888–1971) amerikai tudós volt. A No-
bel-díjas Gilbert N. Lewis azt mondta róla, hogy az általa is-
mert két legnagyszerűbb tudományos elme egyike (a másik
Albert Einstein). Adams vegyészmérnöki diplomát szerzett,
majd Irving Langmuir laboratóriumában dolgozott a General
Electric cégnél. Nem sokkal később Kaliforniában, Lewis ve-
zetésével szerzett doktori fokozatot. Ezt követően az USA Me-
zőgazdasági Minisztériumának színekkel foglalkozó laborató-
riumában kutatott, majd visszatért a General Electrichez. A
színérzékelés tudományos kutatásában jutott alapvető megál-
lapításokra.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.
A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html
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Neontartalmú anion
Német kutatóknak feltűnt egy szuperelektrofilnek nevezett anion,
a [B12(CN)11]– óriási kémiai reakciókészsége, s ezt célszerűen ki-
használva neon-bór kötést tartalmazó részecskét hoztak létre. A
vegyület azért is érdekes, mert noha a neontartalmú anionok
képződését elméletileg járható útnak gondolták, kiterjedt kvan-
tumkémiai számításokkal sem tudtak a kísérletezőknek utat mu-
tatni ezen a téren. A bór-ciano-ionokat vizsgáló tudósok viszont
egy egyszerű megfigyelés nyomán elindulva értek el a sikert: a
[B12(CN)11Ne]– keletkezése tömegspektrométerben egyértelmű-
en kimutatható volt. Ez akár kezdeti lépés is lehet az első neon-
tartalmú stabil só előállítása felé.

Chem. Commun. 56, 4591. (2020)
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Levitációs kémia
A tárgyak lebegtetése, vagyis a levitáció minden bizonnyal so-
kak számára a parapszichológiába illő áltudománynak hang-
zik, de valójában nagyon is lehetséges, és az elvi alapjai egy-
általán nem is rejtélyesek. A közelmúltban ultrahanghullá-
mokkal lebegtetett folyadékcseppekben úgy játszattak le ké-
miai reakciókat, hogy azok körülményei minden korábbinál

pontosabban szabá-
lyozhatók voltak: pél-
dául a reakcióedény
felületének időnként
bizony jelentős hatá-
sa kiküszöbölhető volt.
A technikával sav-

bázis és égési reakciókat is véghez vittek, s azt is bebizonyí-
tották, hogy ilyen körülmények között is lehet a folyamat kö-
vetésére Raman-, infravörös és UV-látható spektroszkópiát
használni. Az ultrahangos levitáció számára a folyadékcsep-
pek anyagi minősége is teljesen közömbös, azonban termé-
szetesen vákuumban nem használható a technika.

Anal. Chem. 92, 8371. (2020)

Okos inzulintapasz
A cukorbetegség keze-
lésében nagy előrelé-
pés lenne egy olyan
működési mechaniz-
mus kifejlesztése, amely
a vér cukorszintjéhez
igazodva bocsátja ki az
inzulint. E cél felé jelent
nagy előrelépést az a
bőrre ragasztható, mik-
rotűkkel felszerelt ta-
pasz, amely egy teljes

napon át képes a vér glükóztartalmától függő sebességgel inzu-
lint juttatni a szervezetbe. Hiperglikémiás körülmények között a
tapaszban lévő fenilboronsav egyensúlyi reakcióban komplexet
képez a szőlőcukorral, ennek hatására a polimeralapú mátrix
megduzzad, s így növekszik az inzulinleadás sebessége. A ta-
pasz egerekkel és kisméretű sertésekkel végzett kísérletekben is
bizonyította hasznát.

Nat. Biomed. Eng. 4, 499. (2020)

Érchiány-jóslatok
A modern technoló-
giákkal előállított öt-
vözetek, akkumulá-
torok, katalizátorok,
kerámiák és más ha-
sonló anyagok egy-
re változatosabb és
nagyobb mennyisé-
gű ásványi anyagot
igényelnek. Egy köz-
gazdaságtani mód-
szereket is használó

tanulmány 52 érc adatait dolgozta fel és elemezte a 2007 és 2016
közötti időszakban. Az eredmények azt mutatták, hogy ezekből
hozzáférhetőség szempontjából 23 is számottevő kockázatot je-
lenthet az elkövetkezendő években. Az elemekre lebontott adatok
szerint a technológiák fejlődésének megszakadása szempontjá-
ból az ittrium a leginkább kritikus, a makrogazdasági folyama-
tok rosszabbra fordulását viszont leginkább a réz és az alumínium
okozhatja. Sci. Adv. 6, eaay8647. (2020)

Bibliai marihuána
Régészek érdekes új felfedezést tettek a modern izraeli Arad
városának közelében lévő, 1963-ban feltárt Tel Arad lelőhe-
lyen. Egy az i. e. 8. századból származó mészkő szentélyen
fennmaradt fekete színű lerakódás szerves anyagnak bizo-
nyult, amelynek részletes analízisét tömegspektrometriával kap-
csolt gázkromatográfia módszerrel végezték el. A mintában je-
lentős mennyiségű (–)-transz-∆9-tetrahidrokannabinolt találták,
ami a marihuána fő hatóanyaga. A többi alkotórész összeté-
tele arra utalt, hogy tömjént égettek az anyag felhasználása-
kor, és állati zsírok maradékai is kimutathatóak voltak. Eddig
a Közel-Keletről nem volt ismert ilyen korai példa a marihuána
felhasználására. Tel Aviv 47, 5. (2020) 
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Szindoszi igazság az időről
Szindosz a mai Szaloniki egyik külvárosa Görögországban. Az itt
található antik lelőhely részletes radiokarbon kormeghatározásá-
nak igen jelentős következménye lehet az ógörög történelem el-
fogadott, mai tankönyvekben is gyakran szereplő időrendjére. Ezt
az időrendet egy évszázada kerámiaedények cserepeire alapozva
határozták meg, s azóta sem vetették össze egyetlen korszerű
kronometrikus módszerrel sem. Az új mérések a szindoszi lelő-
hely igen részletes elemzését végezték el rétegenként az ott talált
állati csontok segítségével. Az eredmények szerint az eddig álta-
lánosan elfogadottnál akár 100–150 évvel is korábbra tehető az a
korszak, amikor megalapították az első poliszokat, megszületett
a görög ábécé, illetve Homérosz eposzait lejegyezték. Így az is va-
lószínűnek tűnik, hogy a trójai háború és az Odüsszeia megszü-
letése között jóval kevesebb idő telt el, mint eddig a szakértők
gondolták. PLoS ONE 15, e0232906. (2020)

Kaméleonkő
Az alexandrit drágakő a krizoberill (BeAl2O4) ásvány jellegzete-
sen zöld színű változata. Pontosabban az alexandrit színe való-
jában függ a megvilágítás körülményeitől: a smaragdzöld szín
napfényben látható jól, gyertyafénynél viszont rubinvörösbe haj-
lik. Ennek a jelenségnek a tudományos hátterét tárták fel a kö-
zelmúltban, ezzel az emberi színérzékelést is jobban megértet-
ték. Az emberi szem a legtöbb esetben a színek megítélésénél
képes a megvilágítás alapszínéhez illeszkedő korrekcióra. Az ale-
xandrit ezt az alkalmazkodási mechanizmust csapja be úgy,
hogy a sárga és kék színű fénykomponenseket nagyon hatéko-
nyan nyeli el, a zöld és vörös színűeket viszont teljesen átengedi.

Sci. Rep. 10, 6130. (2020)
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D. L. Chapman: The Separation of 
the Isotopes of Chlorine
Nature, Vol. 106, p. 9. (1920. szeptember 2.)

David Leonard Chapman (1869–1958) angol
fizikai kémikus volt. Oxfordban dolgozott,

37 évig vezetett egy laboratóriumot. Neve az elektromos ket-
tős réteg Gouy–Chapman-modellje révén lehet ismerős so-
kaknak, ez mind a mai napig szerepel a fizikai kémiai tan-
könyvekben.

APRÓSÁG A Coca-Cola és a Pepsi Cola fluoreszcencia-tulaj-
donságai között igen jelentős különbségek vannak.
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A brasszikadién (C20H32) hatását már 2018-ban felfedezték: hatékonyan vonzza az Afrikában és Ázsiában
elterjedt, nagy gazdasági kárt okozó bagradabogarat (Bagrada hilaris). Az illékony vegyület szerkezeté-
nek a felderítése azonban már nehezebb volt: kellően nagy mennyiségben izolálni kellett ahhoz, hogy két-
dimenziós NMR-spektroszkópiával is meg lehessen vizsgálni. Az eredmények azt mu-
tatták, hogy a brasszikadién egy öt-, hat- és héttagú gyűrűt is tartalmazó szénhidrogén,
amelynek kereskedelmi mennyiségben való előállítása jelenleg reménytelennek tűnik.

Org. Lett. 22, 2972. (2020)

Berillium a +1-es 
oxidációs állapotban
Minden magára valamit adó szervetlenkémia-tankönyvben sze-
repel, hogy az alkáliföldfémek +2-es oxidációs állapotban for-
dulnak elő. Ezért is számít nagy újdonságnak, hogy a közelmúlt-
ban két olyan, stabil vegyületet is előállítottak, amelyben a beril-
lium oxidációs száma +1. Az amerikai–német együttműködés-
ben preparált vegyület kiindulási anyaga egy ugyancsak szokat-
lan, Be(0)-tartalmú komplex volt, amelynek elektrokémiai visel-
kedése már korábban is előrevetítette a +1-es oxidációs állapot
megjelenésének lehetőségét. Ezen anyagot 2,2,6,6-tetrametil-
piperidin-1-oxillal (TEMPO) reagáltatva keletkezett a stabil, Be(1)-
vegyület, amelyet röntgenkrisztallográfiával is sikerült jellemezni.

J. Am. Chem. Soc. 142, 4560. (2020)



Aranysziruphoz
aranynyelv
Kanada Quebec tartományában
olyan, a helyiek által folyékony

aranynak is nevezett juharszirupot készítenek, amely tárolás köz-
ben időnként nagyon kellemetlen ízűvé válik. A megromlott szi-
rupminták azonosításához ezentúl nincs szükség emberi kósto-
lóra, mert egy újonnan kidolgozott technológiával, arany nano-
részecskék színváltozásáról is felismerhető a változás. A teszt
egyszerű: a szirupot a nanorészecske-reagenshez adják, és ha az
még tíz másodperc múlva is vörös, akkor a minta ehető. A rom-
lott élelmiszert a reagens gyors megkékülése jelzi: ennek az oka
a kellemetlen ízt is okozó kén- vagy amincsoport-tartalmú anya-
gok reakciója az aranyfelülettel.

Anal. Methods 12, 2460. (2020)

Paradicsom-hitviták
A gasztronómia egyik igen sokat vitatott fejezete a paradicsomok
helyes tárolási módjáról szól. Sok szakkönyv azt a tanácsot adja,
hogy ezt a zöldséget nem szabad hűtőgépben tartani, mert így
elveszti az aromáját. Ezt az ízbevágó kérdést göttingeni tudósok
vizsgálták meg részben műszerek, részben emberi kóstolók se-
gítségével. A négy napig hűtve, illetve szobahőmérsékleten tárolt
paradicsomok között a cukor-, sav- és aromaanyag-tartalom alap-
ján nem lehetett különbséget tenni, s az előéletet nem ismerő
ínyencek sem találtak köztük semmilyen eltérést. Azt is sikerült
kideríteni, hogy a fogyasztás hőmérséklete viszont valóban szá-
mít: az ízhatások nem érvényesülnek annyira, ha a zöldség hi-
deg. Front. Plant. Sci. 11, 472. (2020)

Világító aranyharisnyák
Angol tudósok olyan új anyagot állítottak elő, amely minden
bizonnyal felkelti a divatdiktátorok érdeklődését is. A női ha-
risnyák alapanyagául használt nejlonszövetre alig 100 nm vas-
tagságú, elektródként is jól működő aranybevonatot vittek fel.
Ez az eljárás a szövet részleges átlátszóságát még nem vál-
toztatja meg, és egy félvezető-alapú, kompozit szerkezetű
fénykibocsátó réteg bevitelét is lehetővé teszi. A bevonatból
mintázatok, így logók is rajzolhatók. A szövet fénykibocsátó tu-
lajdonságait tíz mosás és gépi szárítás után is megtartja.

Matter 2, 882. (2020)

Kőolaj-finomítás 
szobahőmérsékleten
A kőolaj-feldolgozás régóta használt, jól bevált módszere a frak-
cionált desztilláció. Ehhez persze sok melegítésre van szükség,
ami igen energia- és így költségigényes. A kőolaj-finomítás – ha-
sonlóan a fordított ozmózison alapuló, desztillációmentes édes-
víz-előállításhoz – megvalósítható membránok segítségével is; erre
a közelmúltban mutatott rá egy amerikai kutatócsoport. Az elv
bemutatásához spirobifluorén és aril-diamin egységekből készí-
tettek megfelelően alakítható polimert, amelynek elválasztási tu-
lajdonságai a szintézis körülményeivel szabályozhatók. A felhasz-
nálás szempontjából nagyon fontos tulajdonság, hogy a polimer
szénhidrogénekben egyáltalán nem duzzad meg.

Science 369, 310. (2020)
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2020 júniusában észt,
finn és svéd detektorok
kis intenzitású, de mes-
terséges eredetű, kelet-
ről érkező radioaktív fel-
hőt észleletek, amelyben
a Cs–134, Cs–137, Ru–
103 és Co–60 volt a leg-
nagyobb mennyiségben.

Magaslati kólaszökőkút
Az amerikai kémiai legendák egyik gyakori szereplője a Mentos
cukorka és a diétás Coca-Co-
la reakciója: ebben a szén-di-
oxid gyorsan, nagy habot ké-
pezve távozik a szénsavas ital-
ból. Egy amerikai kémiapro-
fesszor ezt a kísérletet szá-
mos, különböző tengerszint
fölötti magasságban lévő he-
lyen is elvégezte a coloradói
Pikes csúcstól (4300 m) a Ha-
lálvölgyig (–80 m). A vára-
kozásoknak megfelelően a
légnyomás jelentősen befo-
lyásolta a látványt: nagyobb
magasságban nagyobb térfo-
gatú hab keletkezett. A jelen-
séget nemcsak megfigyelni,
hanem fizikai kémiai alapo-
kon modellezni is sikerült.

J. Chem. Educ. 
97, 980. (2020)
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Kíváncsiság-függőség
A kíváncsiság nagyon fontos emberi tulajdonság, sok társadalmi
folyamat egyik fő hajtóereje. A közelmúltban kísérletileg is alá-

támasztották, hogy sokan akár je-
lentős fájdalmat is hajlandók elszen-
vedni miatta. Egy vizsgálatsorozat-
ban önkénteseknek bűvésztrükkök-
ről készült videofelvételeket mutat-
tak meg. Ezután azt mondták nekik:
egy előre meghatározott valószínű-

ségű véletlen döntés eredményeként vagy megismerhetik a trükk
titkát, vagy elektromos sokkot kapnak a kísérletvezetőtől. Sokan
belegyeztek a folytatásba, jónéhányan még akkor is, ha az elekt-
romos sokk valószínűsége 50%-nál is nagyobb volt. A kísérlet köz-
ben az önkéntesek agyműködését mágneses rezonancia képal-
kotással (MRI) is követték. Ez azt mutatta, hogy ugyanazok az
idegi mechanizmusok léptek működésbe a teszt közben, amelyek
általában jutalmazásnál szoktak.

Nat. Hum. Behav. 4, 531. (2020)

Festménytudomány 
emelt szinten
Az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak a
kémikusok festmények színanyagának és állapotának tanul-
mányozása, illetve megőrzése felé. Firenzei szakembereknek
sikerült polivinil-alkohol-alapú tisztítószert készíteniük, amely
segítségével nagyon régi festmények felületéről is el lehet tá-
volítani a szennyeződéseket a festmény károsodása nélkül.
Portugál tudósok hosszas erőfeszítésekkel azonosították azt
a középkori munkákból jól ismert, de később feledésbe me-
rült színanyagot, amelyet a Chrozophora tinctoria növényből
nyertek ki. A vegyület három darab, heteroatomos hattagú
gyűrűt is tartalmaz, s a krozoforidin nevet kapta. Edvard Munch
norvég expresszionista festő leghíresebb, A sikoly című ké-
pének vizsgálata kiderítette, hogy rajta a színek fakulásának
az oka a kadmium-szulfid (sárga színanyag) oxidációja kad-
mium-szulfáttá. Végül svájci kutatók egy régi képeken elter-
jedten használt, ólmot és karbonátiont is tartalmazó fehér fes-
ték segítségével a festményt minden korábbinál kevésbé ron-
csoló kormeghatározási módszert dolgoztak ki.

Proc. Natl. Sci. Adv. USA 117, 7011. (2020)
Sci. Adv. 6, eaay3514. (2020)
Sci. Adv. 6, eaaz7772. (2020)
Anal. Chem. 92, 7674. (2020)

312 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

VEGYÉSZLELETEK Lente Gábor rovata

CENTENÁRIUM

Mme. P. Curie: Les radio-éléments 
et leurs applications. 
Revue Scientifique Vol. 58, pp. 609–619.
(1920. október 23.)

Marie Skłodowska Curie (1867–1934) az egyik
leghíresebb tudós volt a 20. században. 1903-ban fizikai, 1911-
ben pedig kémiai Nobel-díjat kapott radioaktivitással, illetve
radioaktív elemekkel kapcsolatos munkájáért. Az első világ-
háborúban élen járt a radiológia orvosi felhasználásaiban. A
halálát okozó betegséghez döntőn hozzájárult, hogy munkája
során nagy dózisú ionizáló sugárzás érte. Fennmaradt labora-
tóriumi jegyzőkönyvei, feljegyzései, de még a szakácskönyve
is olyan mennyiségű radioaktív szennyezést tartalmaz, hogy
ma is ólombevonatú dobozokban tartják őket

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.
A rovatszerkesztő korábbi írásait is tartalmazó blog elérhető a következő internet-oldalon: http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/index_magyar.html

A HÓNAP MOLEKULÁJA

A tri-t-butil-foszfatetrahedrán (C15H27P) alacsony olvadáspontú, színtelen szilárd anyag. Ter-
mikus stabilitása meglepően nagy a csak szénatomokból álló tetrahedránhoz képest, de ez ta-
lán nem meglepő annak ismeretében, hogy az elemi foszfor eleve tet-
raéderes, négyatomos molekulákat alkot. A tetraéder természetesen
torzul egy kicsi benne: a C-P-C kötésszögek átlagos nagysága 47° a
szabályos tetraéderben várható 60° helyett. A vegyületben lévő mind
a 27 hidrogénatom ekvivalens.               Sci. Adv. 6, eaaz3168. (2020)
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A HÓNAP MOLEKULÁJA

A címlapon látható szupramolekuláris, polikatenán típusú szerkezetek egy közepes nagyságú monomeregység (C70H96N2O7) önszer-
veződése révén jönnek létre. Elsődlegesen hat ilyen molekula alkot egy rozettaszerű agglomerátumot hidrogénkötésekkel, amelyek-
ből hidrofób kölcsönhatásokkal 13 nanométer átmérőjű tóruszszerű képződmények jönnek létre, s ezekből a körülményektől függően
akár 22 gyűrű is egymásba kapcsolódhat. Nature 583, 400. (2020)

Macskaeledel-
problémák
Egy kutatócsoport eredetileg
annak vizsgálatára tervezett
tanulmánysorozatot, hogy a
házimacskák táplálkozásában
milyen a kereskedelmi forga-
lomban kapható macskaele-
del és a zsákmányolt állatok
aránya. Erre a célra a szén- és nitrogénizotóp-összetétel megha-
tározása alkalmasnak látszott, ezért az USA-ban több száz gaz-
ditól szereztek be macskaszőr-mintákat, illetve macskakonzerve-
ket kezdtek el tanulmányozni. Elég jelentős meglepetést okozott,
hogy még ugyanazon macskaeledel eltérő mintáiban is nagyon
nagy változatosságot mutatott az izotóp-összetétel, ami arra utal,
hogy a gyártók egyetlen termék előállításánál is nagyon eltérő
forrásokból szerzik be az alapanyagokat, vagyis azok minősége
sem állandó. Az Amerikában forgalmazott termékek esetében ez
a fajta kiszámíthatatlanság kimutathatóan nagyobb volt, mint az
európaiaknál; ez valószínűleg az Európai Unió szigorúbb fo-
gyasztóvédelmi szabályait tükrözi.

PeerJ 8, e8337. (2020)

Elektrokémiai vanillin-előállítás
A vanílianövényben (Vanilla planifolia) természetes körülmé-
nyek között keletkező vanillin már régóta nem elég a világ
ízéhségének csillapítására. A mesterséges változatot jelenleg
kőolajszármazékokból állítják elő, ezért is ígérkezik nagyon je-
lentős hatásúnak az a fejlesztés, amelyben a vanillint egy pa-
píripari melléktermékből, az évi 150 millió tonnányi mennyi-
ségben keletkező ligninből sikerült előállítani elektrokémiai
módszerrel. Az erősen lúgos közegben végbemenő folyamat-
ban a reakció kitermelése nem éri el az öt százalékot, de a ha-
talmas mennyiségű, olcsó és környezetbarát nyersanyag mi-
att a módszer így is versenyképes lehet.

ACS Sustainable Chem. Eng. 8, 7300. (2020)

Mesterséges intelligencia 
az antibiotikum-kutatásban
A modern antibiotikumok még egy évszázados múltra sem te-
kintenek vissza, de sok baktérium már mostanra ellenállóvá vált
velük szemben. A közelmúltban egy gépi tanuláson és ebből
származó kísérletezésen alapuló módszert vezettek be a kuta-
tásban, amely új hatóanyagok felfedezéséhez vezethet. A kiin-
dulási adatbázist az biztosítja, hogy nagyon sok különböző mo-
lekula esetében megvizsgálták már, hogy a molekula milyen ha-
tással van az Escherichia coli baktériumok növekedésére. Az új
eljárás a hatás és a kémiai szerkezet közötti összefüggéseket ke-
resve felfedezte, hogy az addig SU3327 kódjellel vizsgált, a c-Jun

N-terminális kináz enzimet gát-
ló molekula baktériumok el-
len is hatásos lehet. Ezt a jós-
latot az elvégzett kísérletek
igazolták. A molekula azóta a
halicin nevet kapta, a 2001
Űr-Odüsszeia című könyv-
ben és filmben szereplő szu-
perszámítógép, HAL tisztele-
tére. 

Cell 180, 688. (2020)

Tartósítás 
nem középiskolás fokon
A gyümölcsök és a zöld-
ségek igen fontos részei
az emberi étrendnek, de
megfelelő tárolásuk je-
lentős probléma, és meg-
romlásuk rendszeresen
hatalmas mennyiségű hul-
ladék képződését okoz-
za. A tartósítás legfonto-
sabb feladata a mikroor-
ganizmusok elszaporodá-
sának megakadályozása,
ehhez viaszbevonatot, hű-
tést vagy csökkentett oxi-
géntartalmú gázban va-
ló tárolást szokás hasz-
nálni. Egy új tudományos
munkában olyan védőbevonatot alakítottak ki banánon, avo-
kádón, papayán és epren, amely tojásalbuminból és nanokris-
tályos cellulózból áll. A kísérletek szerint ezek más bevona-
toknál hatékonyabban tartósítják az élelmiszereket, emellett
emészthetők vagy vízzel könnyen lemoshatók.

Adv Mater. 32, 1908291. (2020)
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Ólom a Notre Dame égéséből
A párizsi Notre Dame égése jelenetős ólomszennyezést okozott
a francia fővárosban. Erre a következtetésre jutott az a tanul-
mány, amelyet a 2019. áprilisi tűzeset után 8–10 hónappal vég-
zett mérésekre alapoztak amerikai tudósok. A statisztikai elem-
zések szerint a katedrális nagyjából egy kilométeres környezeté-
ben összesen mintegy 1000 kg ólom került a környezetbe a tűz-
ben képződő füst részecskéinek leülepedésével. Ez az érték
mintegy hatszorosa a korábbi hatósági becslésnek, s egyes helye-
ken akár emberek egészségében megmutatkozó hatása is lehet.

GeoHealth 4, e2020GH000279. (2020) 
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Radarrégészet
A régészetben egyre hasznosabbnak bizonyulnak a radarok, illet-
ve a hasonló elven, de ultraibolya, látható vagy infravörös lézerrel
működő lidarok. Erre két látványos példát is publikáltak a közel-
múltban. Az elsőben az egykori Római Birodalom Falerii Novi vá-
rosát térképezték fel ásatások nélkül. Felfedezték, hogy a vízveze-
tékek nem az utcák, hanem szokatlan módon a házak alatt futot-
tak a városban; megrajzolták a piactér, a templom és egy nyilvá-
nos fürdő alaprajzát, illetve felfedeztek egy korábban ismeretlen,
nagy méretű, köztéren álló tárgyat, amely valamiféle emlékmű le-
hetett. A másik látványos munkában a római maradványoknál va-
lószínűleg néhány száz évvel régebbi, hatalmas maja épületkomp-
lexumot fedeztek fel Mexikóban, Aguada Fénix közelében. Ez egy
majdnem másfél kilométer hosszú és 10–15 méter magas, mes-
terségesen épített dombszerűségen állt. A lidar módszerrel a rég-
múlt korok további, hasonló emlékeinek feltárása is várható.

Antiquity 94, 705. (2020)
Nature 582, 530. (2020)

348 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

VEGYÉSZLELETEK Lente Gábor rovata VEGYÉSZLELETEK

CENTENÁRIUM

W. F. Gericke: On the Protein Content
of Wheat
Science Vol. 52, pp. 446–447. 
(1920. november 5.)

William Frederick Gericke (1882–1970)
a hidroponika, vagyis a talaj nélküli nö-

vénytermesztés úttörő kutatója volt, magát a szakkifejezést is
ő alkotta meg. A University of California professzora volt, en-
nek az intézménynek akkor még csak Berkeley-ben volt te-
lephelye. Több könyvet írt, a világ minden részében élő szak-
értőkkel folytatott kiterjedt levelezést. 1937-ben azért távozott
az egyetemről, hogy teljes erejét a kutatásainak szentelje, ezt
az elhatározását haláláig meg is tartotta.

Ha észrevétele vagy ötlete van ehhez a rovathoz, írjon e-mailt Lente Gábor rovatszerkesztõnek: lenteg1206@gmail.com.
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APRÓSÁG

A Vénusz légkörében foszfin
jelenlétét mutatták ki, amely
akár életfolyamatokban is
keletkezhet.

Fázisátmenet folyékony kénben
Nagyon ritka, hogy egy anyagnak többféle különböző folya-
dékfázisú formája legyen, az alacsony hőmérsékletű héliumon
kívül a legtöbb kémikus valószínűleg nem is ismer erre példát.
Nemrégiben a folyékony kén részletes vizsgálatakor sikerült
hasonló jelenségre bukkanni: egy nagy és egy kis sűrűségű fo-
lyadékfázis között találtak elsőrendű, vagyis ugrásszerű fá-
zisátmenetet. Az átmenethez tartozó folyadék-folyadék kriti-
kus pontot (LLCP: liquid-liquid critical point) is meghatároz-
ták, az ehhez tartozó hőmérséklet 1035 K, a nyomás 2,15 GPa.

Nature 584, 382. (2020)
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Pentagyémánt
A gyémánt a filmcímekben
ugyan örök, de a számítógé-
pes valóságban nem feltétle-
nül tudja megőrizni uralkodói
státuszát. Japán kutatók kvan-
tumkémiai módszerekkel
olyan, stabilnak ígérkező szén-
allotrópot találtak, amelyben
némely szénatom gyémánt-

szerűen négy másikhoz kötődik, mások viszont grafitszerűen
csak háromhoz. A szerkezet legszembetűnőbb részletei a síkal-
katúhoz közel álló ötszögek, ezért a pentagyémánt nevet kapta.
A számítások szerint ez az anyag még a gyémántnál is kemé-
nyebb lehet, s félvezető sajátsága technológiailag is hasznosnak
ígérkezik. A szerkezetben lévő nagy üregek miatt sűrűsége je-
lentősen kisebb lehet, mint a többi allotrópé. Habár az anyag elő-
állítását az elméleti szakemberek nem kíséreltek meg, az eddigi
tapasztalatok szerint gyűrűket tartalmazó szerves vegyületek nik-
kel-katalizált reakcióiban esély lehet a képződésére.

Phys. Rev. Lett. 125, 016001. (2020)

Ősi tekercskirakó 
DNS-illeszkedéssel
A Holt-tengeri teker-
csek első darabjait 1947-
ben találták a Kumráni-
hegység egyik barlang-
jában, s nagyon fontos
történelmi emlékeknek
bizonyultak. Izraeli tu-
dósok nemrég újfajta
módon elemezték őket:
DNS-analízist végeztek
az állati bőrre írt teker-
cseken: így azonosítot-
ták a valóban összetartozó darabokat. Ez igen nehéz feladat volt,
mert a dokumentumok bő kétezer évig folyamatos biológiai ha-
tásoknak kitéve álltak egy barlangban, illetve megtalálásuk után
az első vizsgálatokat végző tudósok sem jártak el annyira körülte-
kintően, mint manapság szokás. Ennek ellenére sokféle bizonyí-
ték egybevetésével sikerült megoldani a problémát, és remélhető,
hogy a kutatócsoport további vizsgálatokra is hatósági engedélyt
kap majd. Cell 181, 1218. (2020) 

A mosott
ruhák
illata
Minden bizonnyal sokan észrevették már, hogy a mosott ru-
hák szaga kötélen, napenergiával szárítás után nagyon kelle-
mes lesz. Egy kutatócsoport ennek próbált utánajárni, ezért
nedves törölközőket több különböző módon szárítottak meg,
majd a hő hatására történő deszorpció termékeit tömegspekt-
rometriával kapcsolt gázkromatográfiával elemezték. A napon
szárított ruhák esetében hosszabb szénláncú lineáris aldehidek
(pentanal, hexanal, heptanal, oktanal és nonanal) jelenlétét si-
került kimutatni, míg ugyanezek a vegyületek nem vagy csak
sokkal kisebb mennyiségben keletkeztek akkor, ha a szárítás
nem napon történt. A kísérletekből egyértelműen kiderül, hogy
a kellemes szagot okozó molekulák a száradó ruhák felszínén
keleteznek fotokémiai reakciókban.

Environ. Chem. 17, 355. (2020)

Kevés háztartási készülék hasz-
nálata okoz több vitát, mint egy

mosogatógépé. A Whirlpool céggel együttműködő amerikai tu-
dósok rengeteg részletre kiterjedő környezeti analízist végeztek
ezek működéséről, s ezzel minden bizonnyal nagy segítséget je-
lentenek az ilyen vitákban. Az eredmények szerint előzetes öblí-
tés nem szükséges mosogatás előtt, de a szilárd anyagdarabok
mosás nélküli eltávolítása hasznos lehet. A készülék üzemelése
környezetbarátabb, ha a tulajdonos a meleg levegővel való szá-
rítás lehetőségét egyáltalán nem használja. A legfontosabb, de
ezzel együtt a leginkább magától értetődő tanács az, hogy csak
tele lévő gépet szabad elindítani. A Whirlpool alighanem nem szí-
vesen vette tudomásul, hogy a kézi mosogatásnak van a gép-
használatnál is takarékosabb módja: az edényeket meleg, de nem
folyó vízben mosogatva, majd egy másik csapnál hideg, de nem
folyó vízben leöblítve a legkisebb a környezeti terhelés.

Environ. Res. Commun. 2, 021004, (2020)
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Whisky-
korhatározatlanság
2019-ben egy árverésen egy palack 1926-os
whiskyt majdnem 2 millió dollárét adtak el, így
az ilyen italok korának bizonyításához elég je-
lentős anyagi érdek fűződik. Azt már régóta tud-
ják, hogy a 20. század közepén végrehajtott
légköri nukleáris tesztek miatt a radiokarbon
kormeghatározás nemcsak történelmi távlatok-
ban működik, hanem 1950 és 2015 között ke-
letkezett szerves anyagoknál is. Egy ezzel a mód-
szerrel végzett tesztsorozat a whisky-szakem-
berek számára minden bizonnyal kiábrándító
végeredményt hozott: a megvizsgált termékek
fele közel sem volt olyan régi, mint ahogy a for-
galmazó állította. A legkirívóbb eset egy 1863-
asnak hirdetett palack volt, amelynek tartalma
valójában 2007 és 2014 között keletkezett.

Radiocarbon 62, 51. (2020)
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Modern ógörög építészet
A mozgássérültek középületekbe való bejutását lehetővé tévő
rámpák hiányát gyakran kérik számon a mai magyar hatóságo-
kon. Pedig már időszámításunk előtt is lehetett erre igény. Ennek
a bizonyítékai tulajdonképpen mindig is láthatók voltak, csak a
régészek nem vették őket észre, mert nem kerestek ilyesmit. Egy új
tanulmány szerzői néhány jelentős görög archeológiai lelőhelyet
bejárva azt tapasztalták, hogy a lépcsők mellett kialakított rám-
pák leírása gyakran hiányzik a szakirodalomból, noha ezek a va-
lóságban ott vannak. Az olümpiai Zeusz-templom mellett két ilyet
is láttak, de az Athénhez közeli Epidauroszban, a gyógyító Aszk-
lépiosz orvoslásról híressé vált szülőhelyén kilenc épület mellett
összesen tizenegy rámpát találtak. Közismert, hogy az ókori Gö-
rögországban nagyon sokra becsülték az egészséges, minden szem-
pontból karban tartott emberi testet, de a jelek szerint a betegek-
ről sem feledkeztek el. Antiquity 94, 1015. (2020)

Múmiafehérje-analízis 
meglepetésekkel
Torinóban van az egyiptomi történelmi emlékek legnagyobb
Egyiptomon kívüli gyűjteménye. Az itt található, mintegy 4500
éves múmiák egyikét vizsgálták meg egy olyan új technika se-
gítségével, amely sztatikusan feltöltött műanyag gömböcské-
ket tartalmazó etilén-vinil-acetát filmet használ mintavételhez.
Ez a módszer úgy különít el fehérjéket összetett elegyekből,
hogy közben a műtárgyat nem roncsolja észrevehetően. Az ere-
deti cél a halál okának a megállapítása lett volna úgy, hogy
közben a fehérjék bomlási tulajdonságainak elemzésével meg-
különböztetik az ősi fehérjéket a modern szennyezéstől. Ilyen
szempontból nem volt sikeres a kísérlet, de egyértelmű bizo-
nyítékot sikerült találni modern gomba- és baktériumfertő-
zésre, ami a múzeum állagmegóvást végző szakemberei szá-
mára nagyon fontos információnak bizonyult.

J. Archaeol. Sci. 119, 105145. (2020)
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W. F. Hillebrand, G. E. F. Lundell: 
Volatilization losses of phosphorus
during evaporations of phosphates
with sulfuric acid or fusions with
pyrosulfate
Journal of the American Chemical 
Society Vol. 42, pp. 2609–2615. 
(1920. december 1.)

William Francis Hillebrand (1853–1925) amerikai kémikus volt.
Heidelbergben szerezte doktori fokozatát 1875-ben, majd az
Amerikai Egyesült Államok Földmérő Hivatalánál, később a
Nemzeti Szabványügyi Hivatalnál töltött be vezető tisztségeket.
Az 1906-os évre az Amerikai Kémiai Társaság elnökének vá-
lasztották. Kimutatta, hogy az uránércekben gáz képződik, de
ezt nitrogénként azonosította.

A HÓNAP MOLEKULÁJA

A korbomicin (C79H66N10O22) antibiotikumok egy eddig ismeretlen családjának első
képviselője lehet. Felfedezése egy új, genetikai alapokon működő
kutatási stratégiának köszönhető. A vegyületről a várakozásoknak
megfelelően azt igazolták, hogy vankomicinnel szemben rezisztens
Gram-pozitív baktériumok ellen is hatásos. 

Egy koronavírus mérete egy hajszál 
vastagságának mintegy tízezred része.

APRÓSÁG

Mosogató-
gépekkel 
a környezetért

Nature 578, 582. (2020)




