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A PLÚTÓ TRÓNFOSZTÁSA 

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) au-
gusztus végi közgyûlése új meghatározást 
adott a bolygók fogalmára. A Plútót 1930-
ban fedezték fel, akkor az IAU bolygónak 
minõsítette, bár nem létezett pontos meg-
határozás arra, milyen égitest tekinthetõ 
bolygónak. A Plútóról idõvel kiderült, hogy 
a Neptunuszon túli jeges kisbolygóöv, a 
Kuiper-öv egyik tagja. A kisbolygóövben 
jelenleg kb. ezerötszáz testet isme rünk, 
ezek között a Plútónál nagyobb égi testet is 
fedeztek már fel. A bolygófoga lom tisztá zása 
akkor vált sürgetõvé, ami kor 2005 nyarán 
felfedeztek egy a Plútónál 10 %-kal nagyobb, 
a Naptól még távolabb kerin gõ testet. A 
Xena becenévvel illetett jeges test lenne a 
Naprendszer tizedik boly gója?

Az IAU egy szakbizottságot bízott meg 
a definíció kidolgozásával. Javaslatuk sze-
rint minden, a Nap körül keringõ testet, 
amely elég nagy tömegû ahhoz, hogy gra-
vitációjának hatására gömb alakúvá váljon, 
bolygónak kell tekinteni. Eszerint az eddigi 
kilenc bolygó mellett bolygónak minõsült 
volna „Xena”, továbbá a Ceres is, a Mars és 
a Jupiter között keringõ kisbolygók legna-
gyobbika, valamint a Plútó Charon holdja. 
A ma ismert bolygók száma tehát tizenket-
tõnek adódott, és ez a szám nõhet, ha a 
jö võben újabb nagy testeket fedeznek fel a 
Kuiper-övben. 

A közgyûlés éles és szenvedélyes viták 
után más meghatározást fogadott el. A defi-
níciót újabb követelménnyel egészítették ki: 
a bolygónak olyan nagy a tömegvonzá sa, 
hogy keletkezése idején „tisztára söpör- 

 
 
 
 
 
 
 
te” a környezetét, nem maradt törmelék-
zóna, hasonló méretû égi test a közelében. 
Így már csak nyolc bolygó maradt a Nap-
rendszerben, a Plútó, a Ceres, a Xena mos-
tantól a törpebolygók közé tartoznak. Az új 
meghatározást sokan vitatják, aláírás gyûjtési 
kampányt indítottak annak érde kében, 
hogy az IAU jövõre alaposabb elõ készítés 
után tûzze újra napirendre a boly gók de-
finícióját. 

Schilling, Govert: Underworld Character 
Kicked Out of Planerary Family., Science. 
313, 1 September 2006. 1214–1215. 
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ÚJ MEGOLDÁS
HIDROGÉN TÁROLÁSÁRA

A hidrogént egyre inkább a jövõ alternatív 
energiaforrásának tekintik. Alkalmazá sának 
széleskörû elterjedését a biztonsá gos, haté-
kony tárolási megoldások hiánya hátráltatja. 
Ígéretes megoldás született: a hidrogén tá-
rolása molekuláris klaszterek segítségével, a 
tárolás és a szabaddá tevés könnyen kézben 
tartható egyszerû kémiai reakciókkal vagy 
elektromos árammal. 

Az egyik legsikeresebb megoldás a hid-
rogén hidrid formában való tárolása. Fém-
ötvözetek nyelnek el és zárnak magukba 
nagy mennyiségû hidrogént, a fém és a 
hidrogén fém-hidrid vegyületet alkot. A 
hidrogén kiszabadítása hõenergiát, ener-
giabefektetést igényel, az eddig vizsgált 
ese tekben 1 atm nyomáson 300 °C hõmér-
sékletre volt szükség. Az új megoldásban 
használt molekula magja 6 ródiumatomból 
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áll. Ezekhez 12 hidrogénatom kapcsolódik. 
Ez a klaszter képes két hidrogénmoleku-
lát elnyelni, így egy 16 hidrogénatomot 
tartal mazó klaszter jön létre. Az elnyelési 
folya mat szobahõmérsékleten, 1 atm nyomá-
son kb. 10 percig tart, ezután a molekulák 
hetekig magukban tartják a felvett hidro-
gént. A hidrogén kinyerése viszont lassú, 
hetekig tartó folyamat. Az új felismerés 
szerint a hidrogén kiszabadítása drámaian 
felgyorsítható a klaszter oxidációs állapotá-
nak megváltoztatásával. Redukáló ágenst 
hozzáadva, a 16 hidrogénatomos molekula 
elenged 1 hidrogénmolekulát, a keletke zett 
14 hidrogénatomos molekula pedig oxidáló 
ágens hatására engedi el a másik, korábban 
elnyelt hidrogénmolekulát. A redukálás és 
oxidálás lépései közvetlenül is végrehajtha-
tók az elektródoktól átvett elektronokkal. A 
hidrogén kilépése milli szekundumok alatt 
végbemegy. 

A ródiumrendszerre alapozott tároló 
saját súlyához viszonyítva csak 0,1 % hidro-
gént képes megkötni. Az USA Energiaügyi 
Minisztériuma 2010-re 6 % súlyarányos 
tá rolókapacitással bíró hidrogéntárolókra 
számít. Ennek eléréséhez további intenzív 
anyagtudományi kutatásokra lesz szükség. 

Takimoto, Masanori – Hou, Zhaomin: 
Hydrogen at the Flick of a Switch. Nature. 
443, 28 September 2006. 400–401. 
Brayshaw, Simon K. et al.: Storing and 
Releasing Hydrogen with a Redox Switch. 
Angewandte Chemie International Edition. 
11 Sept. 2006. 45, 36, 6005–8
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TÚLSÚLYOS SZUPERNÓVA

Ia típusú szupernóvarobbanás megy vég-
be, ha egy fehér törpe csillag nukleáris 
fûtõ anyaga kimerült, már csak szénbõl 
és oxi génbõl áll, és anyagot ragad magá-
hoz egy közeli csillagból. A fehér törpe 
összehú zódik, sûrûsége és hõmérséklete 

megnõ, mindaddig, míg egy határértéket 
elérve fel robban, anyaga szétszóródik. A 
határ 1,4 naptömegnél van, ez a Chandra-
sekhar-ha tár. A fúziós folyamatban kb. 0,6 
naptö megnyi anyag radioaktív nikkel-56 
izotóp pá alakul át, ez több lépésben stabil 
vas-56 izotópra bomlik le. A bomlás során 
fel szabaduló energia forró állapotban tartja 
a kirepülõ anyagot, a fényesség csúcsér-
téke nagyobb lesz milliárd Nap fényénél. 
Andrew D. Howell és munkatársai olyan 
szu pernóvát fedeztek fel, amely túl fényes 
ah hoz, hogy 1,4 naptömegû lehetett volna. 
Ez az elsõ bizonyíték egy Chandrasekhar-
határt átlépõ, „szuper-Chandra” szuper nóva 
létezésére. 

Az Ia típusú szupernóvák fontos szere-
pet töltenek be a csillagászatban, segítsé-
gükkel tárják fel a világegyetem tágulá sá-
nak történetét. Nagy fényességük miatt 
messzirõl látszanak, ezért messze mehe tünk 
vissza az idõben. Az elmúlt években Ia 
típusú szupernóvák vizsgálata során de rült 
fény az Univerzum tágulásának gyor su ló 
ütemére. A gyorsuló tágulás magyará zata 
az egyelõre ismeretlen sötét energia lehet, 
ezért mind több Ia típusú szupernó va felde-
rítése segíthet a sötét energia mi benlétének 
tisztázásában. 

A rendhagyó szupernóva megfigyelt 
emissziós és optikai spektruma alapján biz-
tosan Ia típusú. Fényességének csúcsérté ke 
viszont 2,2-szer nagyobb egy tipikus Ia rob-
banás fényességénél. Ehhez a fényes séghez 
1,3 naptömegnyi anyagnak kellett nikkel-56 
izotóppá alakulnia, a teljes kilö vellt töme-
get 2,1 naptömegre becsülik. A valószínû 
magyarázat szerint a társcsillagtól átvett 
anyaggal extra impulzusmomentu mot vett 
át a fehér törpe, ezért gyorsabban kezdett 
forogni. A gyorsabb forgás további támoga-
tást jelentett a gravitációs hatással szemben, 
ez tette lehetõvé, hogy a fehér törpe túlsú-
lyossá váljon. Az elérhetõ maxi mális tömeg 
attól függ, hogyan forog a fehér törpe. Ha 
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nem egyetlen szilárd test ként forog, hanem 
egyes részei eltérõ se bességgel forognak, 
akkor a forgás akár négy naptömegnyi, a 
Chandrasekhar-ha tárt jóval meghaladó fe-
hér törpe kiala kulását is lehetõvé teszi. 

Az eddigiektõl eltérõ viselkedésû szu-
pernóva felfedezése nem teszi kétséges sé 
a Világegyetem tágulására eddig gyûj tött 
adatokat. Az elemzéseknél azon ban figyelni 
kell arra, hogy ilyen rendkívüli szu pernóvák 
adatait ne vegyék figyelembe. 

Branch, David: Champagne Supernova. 
Nature. 443, 21 September 2006. 283-84 
Howell, Andrew D. et al.: The Type Ia Su-
pernova SNLS-03D3bb from a Super-Chand-
rasekhar-mass White Dwarf Star. Nature. 
443, 21 September 2006. 308-11
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GENETIKA ÉS DEPRESSZIÓ

Vajon mitõl függ, hogy egy jól ismert és 
gyak ran alkalmazott depresszió elleni szer 
haté kony-e valakinél vagy nem? Hogyan 
játszik szerepet ebben az illetõ örökletes 
anyaga? A Cornell Egyetem kutatói (Weill 
Medical College) kidolgozták egy olyan ge-
netikai teszt alapjait, amelynek segítségével 
megjó solható, hogy a fluoxetin hatóanyagot 
tartal mazó gyógyszerektõl várható-e hatás 
egy adott betegnél. Azért lenne jelentõs egy 
ilyen teszt, mert a depressziós, szorongó em be-
reknek hetekig szedniük kell egy gyógy szert, 
míg kiderül, hogy számukra hatékony-e. 

Kutatók egy olyan gént vizsgáltak, amely-
nek mutációja hajlamosít a szorongásra és a 
depresszióra. A mutáció a kaukázusi rassz 
tagjainak 20-30 százalékában fordul elõ. A 
Francis Lee által irányított kutatásokban olyan 
genetikailag módosított egereket hoztak lét re, 
amelyek tartalmazzák a BDNF nevû em beri 
gén mutációját. Az állatok szorongó és ke-
délybeteg magatartást mutattak, nem igen 
érdekelte õket a külvilág – a fluoxetin anti-
depresszánssal történõ kezelés nem javított 

az állapotukon. Lee-ék szerint kísérleteikbõl 
levonható az a következtetés, hogy azok az 
emberek, akik ugyanilyen mutáns génnel 
rendelkeznek, feltehetõen rosszul reagálnak 
az olyan depresszióellenes szerekre, amelyek a 
fluoexetinnel azonos hatásmechanizmussal 
rendelkeznek, azaz gátolják a szerotonin 
nevû idegingerület-átvivõ anyag idõ elõtti 
eltûnését a szinapszisokból (szelektív szero-
toninvisszavétel-gátlók).

Korábbi vizsgálatok egyébként a BDNF 
génrõl azt állapították meg, hogy egy olyan 
fehérje termelését irányítja, amely az ideg-
rendszer plaszticitásában, idegsejtek közötti 
új kapcsolatok kialakításában vesz részt. En-
nek jelentõsége van a stressz leküzdésében. 
Lee következtetése, hogy az ilyen hatásme-
chanizmusú szerek normális körülmények 
között fokozzák a BDNF által kódolt fehérjék 
jelenlétét, a mutáns gének mûködését azon-
ban nem képesek befolyásolni. 

Az utóbbi idõben több publikáció is 
meg jelent arról, hogy az antidepresszánsok 
a korábbi elképzelésekkel ellentétben nem 
azzal javítják a betegek állapotát, hogy nö-
velik vagy fenntartják az agyban a szero tonin 

„boldogsághormon” szintjét, hanem hogy 
bizonyos agyterületen segítik az új idegi 
kapcsolatok kialakítását. 

Chen, A.-Y. et al. Science. 2006, 314, 140-43

G. J.

A DOHÁNYZÁS
A VESÉNEK SEM JÓ  

Amerikai kutatók felfedezték, hogy a vesék-
ben is vannak a nikotin megkötésére mole-
kulák. Ez azt jelenti, hogy a nikotin a vesét is 
pusztíthatja, ami alátámasztja azt a régi meg-
figyelést, hogy a dohányos vesebetegeknek 
rosszabbak az életkilátásaik, mint a nem 
do hányzóknak. Dr. Edgar A. Jaimes (University 
of Miami, School of Medicine) eredményei rõl 
október elején számolt be az Amerikai Szív 
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Társaság idei konferenciáján San Anto nióban. 
A nikotinreceptorokat a vese szûrõ egységein, 
az ún. vesetestecskék bizonyos sejtjein talál-
ták meg. Éppen azokon a sejte ken, amelyek 
a vesebetegekben vesekáro sító anyagokat 

– kollgén, fibronektin – ter melnek. Amikor a 
kutatók vesesejtekhez annyi nikotint adtak, 
amennyi megfelel egy átlagos dohányos 
vérében keringõ mennyi ségnek, a sejtosz-
tódás 30 százalékkal, míg a károsanyag-ter-

melés pedig 50 százalékkal emelkedett. Ha 
azonban a nikotinkötõ he lyeket blokkolták, 
azaz más molekulákkal elfoglaltatták, ezek 
a hatások mérséklõdtek. A vesebetegeknek 
tehát mindenképpen érdemes felhagyniuk 
a dohányzással.   

www.americanheart.org

G. J.

Jéki László – Gimes Júlia


