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Metan na Ziemi i na Marsie – dwie różne historie
ton tego gazu rocznie. Należy podkreślić, że przed istotnym
Nagroda Nobla z milionów
chemii
2019 r.
wpływem ludzi na środowisko poziom metanu w przyrodzie pozosta-

Termity dostarczają 12% metanu pochodzącego ze źródeł naturalnych

Nagrodę Nobla z chemii w 2019 r. otrzymali: Amerykanin: John B. Goodenough z University of Texas w Austin
(ur. w 1922 r. w Niemczech), Brytyjczyk M. Stanley Whittingam
z Binghamton University z Nowego Jorku (ur. w 1941 r. w Wlk.
Brytanii) oraz Japończyk Akira Yoshino (ur. 1948 r. w Japonii)
z Asahi Kasei Corporation [1]. Wyróżniono ich za prace nad
rozwojem akumulatorów litowo-jonowych.
Tym razem nie trzeba usilnie uzasadniać słuszności przyznania tej nagrody, ponieważ akumulatory litowo-jonowe są dziś
wszechobecne
w elektronice użytkowej, w szczególności w urząIntensywna hodowla zwierząt to 27% produkcji metanu, pochodzącego
dzeniach
wymagających
mobilności – od zegarków i kalkulaz działalności
człowieka
torów począwszy, poprzez samochody aż po systemy zasilające
elektronikę nowoczesnych samolotów.
Metan istniejący na Ziemi jest pochodzenia naturalnego – organiczHistoria prac nad akumulatorami litowo-jonowymi sięga lat
nego oraz wynika z ludzkiej działalności. Źródła naturalne, stanowiące
70-tych ubiegłego wieku i jest ściśle związana z mającym wtedy
ok. 36% emisji metanu, obejmują tereny podmokłe, termity (!) i ocemiejsce kryzysem na rynku naftowym i narastającą świadomoany, na dnie których metan spoczywa także w postaci klatratów. W obścią zarówno skończoności zasobów ropy naftowej, jak i szkorębie tych 36%, na mokradła przypada aż 78% naturalnej produkcji
dliwości produktów jej spalania dla środowiska. Poszukując
metanu (co oznacza 147 milionów ton rocznie), termity dostarczają
12%, a oceany – 10%. Obecne w mokradłach drobnoustroje (archeony) dokonują biokonwersji dwutlenku węgla do metanu, ale istnieją w nich również mikroby w pewnym stopniu absorbujące metan,
którego większość ucieka jednak do atmosfery. Termity jedzą i trawią
celulozę dzięki obecnym w jelitach mikrobom, które w trakcie tego
procesu wytwarzają metan, w ilości 23 milionów ton rocznie. Również
w oceanach źródłem metanu są żyjące tam mikroby, produkujące 19
Elementarne wykształcenie (bio)chemiczne obejmuje wyjaśnienie struktury DNA jako podwójnej helisy, złożonej z 2 nici,
która to struktura jest utrzymywana dzięki wiązaniom wodorowym między odpowiednimi zasadami nukleinowymi. Jeddostępna
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[1] https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/summary/

[1] https://whatsyourimpact.org/greenhouse-gases/methane-emissions
[2] https://cng-lng.pl/bank-wiedzy-cng-lng-pl/Archeony-bakterie-wytwarzajace-metan,artykul,9308.html
[3] https://www.extremetech.com/extreme/288767-scientists-may-have-pinpointed-thesource-of-mars-methane
[4] https://www.geek.com/news/scientists-discover-potential-source-of-methane-onmars-1781070/?source

Nowe spojrzenie na strukturę DNA

Skąd pochodzi energia?

hydrofobowości nici DNA ulegały rozplątaniu. Jeśli te odkrycia
i wynikające z nich wnioski się potwierdzą, rzuci to nowe światło
na oddziaływanie DNA ze środowiskiem w wielu jego aspektach,
w tym schematu reprodukcji, naprawiania DNA, także w przypadku zmian nowotworowych.
[1]
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190923082244.htm
Najwięcej
energii – 35% – w krajach Unii Europejskiej pochodzi z produktów naf[2]
https://www.pnas.org/content/116/35/17169
towych
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Antynoble
2019
poniżej
4000 K, zaczęły przebiegać rekombinacje jonów lekkich pierwiast-

Zgodnie z dobrze już ugruntowaną 29-letnią tradycją, przyznanie „prawdziwych” Nagród Nobla zostało 12 września br. poprzedzone ceremonią wręczenia Ig Nobli [1], zwanych też Antynoblami – wyróżnieniami „najpierw wzbudzającymi śmiech, ale
potem skłaniającymi do zastanowienia”. Gwoli ścisłości, należy
dodać, że otrzymują je także autorzy badań, które „nie mogą lub
nie powinny być powtarzane”.
W tym roku wypada odnotować długo przez nas wyczekiwany sukces polskich uczonych, którzy obok współpracowników
z Singapuru, Chin, Niemiec i Australii otrzymali to niezwykłe wyróżnienie w bliskiej nam dziedzinie biologii. Docenione przez
jury badania, opisane w czasopiśmie Scientific Reports [2], jasno
wykazały, że namagnesowane zdechłe karaluchy zachowują się
znacząco odmiennie od namagnesowanych żywych egzemplarzy, tzn. rozmagnesowują
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ków, powstałe w procesie nukleosyntezy towarzyszącej Wielkiemu Wybuchowi. Kolejność tej rekombinacji była odwrotna do sekwencji energii
jonizacji, a zatem jony He2+ i He+ jako pierwsze wychwyciły swobodne
elektrony, przechodząc w obojętne atomy helu.
Z kolei połączenie protonów (jąder atomu wodoru) z helem doprowadziło do powstania jonowego wodorku helu HeH+. Co ważne, rekombinacja jonów HeH+ prowadzi dalej do powstania molekularnego wodoru jako
budulca pierwszych gwiazd w ochładzającym się Wszechświecie.
Istnienie takiej formy, jak HeH+, wykazano laboratoryjnie w 1925 r.,
a pod koniec lat 70-tych uznano możliwość jej istnienia w mgławicach
planetarnych. Jednak dopiero teraz, dzięki zaawansowanym metodom
spektroskopowym, odkryto HeH+ w odległej o 3000 lat świetlnych
mgławicy planetarnej NGC 7027, umierającej gwieździe, która zamieni
się ostatecznie w białego karła. Odkrycie to stanowi ważną przesłankę
na drodze do zrozumienia schematu reakcji chemicznych przebiegających
na wczesnych etapach ewolucji Wszechświata i potwierdzenie hipotez
jąc wyniki swoich badań na konferencji Amerykańskiego Towao jej przebiegu.
rzystwa Fizycznego, w Sekcji Dynamiki Cieczy [8]. W opinii badaczy
decyduje o tym specyficzna budowa jelita wombatów, które
[1] http://wyborcza.pl/7,75400,24710966,i-stala-sie-chemia-oto-pierwszy-zwiazekwykorzystują
je do wytworzenia sześcianów, łatwiej układających
wszechswiata.html
[2] w
[2] stosy,
R. Güsten
in. (2019). Astrophysical
detection of te
theoznaczają
helium hydride
ion HeH+.
się
zaI pomocą
których zwierzęta
swój
teren.
Nature.
568. 357-359.
10.1038/s41586-019-1090-x.
https://zmianynaziemi.pl/wiaNależy
także
odnotować
to, iż dwoje współautorów
tej znaczącej
domosc/zaobserwowano-nieuchwytny-dotychczas-wodorek-helu-pierwsza-czasteczkepracy
było już 4 lata temu laureatami Ig Nobla za wykazanie
utworzona-po-wielkim
biologicznej zasady, iż niemal wszystkie ssaki opróżniają swoje
pęcherze w 21 sekund (co prawda z błędem +/–13 sekund).
Jeśli wśród Czytelników są właściciele lub klienci kantorów
wymiany walut, a przynajmniej obieżyświaty, to z pewnością zainteresuje ich Ig Nobel w dziedzinie ekonomii, przyznany międzynarodowemu zespołowi za zbadanie, którego kraju banknoty przenoszą najwięcej niebezpiecznych bakterii. Opublikowana
w czasopiśmie „Antimicrobial Resistance and Infection Control”
[9] praca jednoznacznie wskazuje na rumuńskie leje, których
niedobre bakterie trzymają się najsilniej z powodu polimerowych włókien, mających zwiększać trwałość rumuńskiej waluty
i utrudniać jej fałszowanie. To kolejny argument za przejściem
na transakcje bezgotówkowe.
Wśród pozostałych laureatów znaleźli się inżynierowie z Iranu, którzy wynaleźli przypominającą zmywarkę do naczyń i podobnie optymalizującą zużycie wody, maszynę do zmiany pieluch u niemowląt i ich mycia [10]. Na pokojowego Ig Nobla zaglioksalowy tworzy polaryton. Mimo przestrzennej separacji cząsteczek katalisłużył międzynarodowy zespół badaczy, z udziałem specjalistów,
zatora i substratu ich sytuacja nie jest niezależna z powodu obecności centralm.in. z Arabii Saudyjskiej, który poświęcił swój czas na analizę
nego lustra. W rezultacie polarytonowy kwas glioksalowy w jednej z wnęk
psychofizycznych i topograficznych aspektów przyjemności czeroptycznych znacznie przyspiesza izomeryzację cis-trans kwasu azotowego(III)
panej z drapania swędzących miejsc (z kostkami na ewidentnie
w innej wnęce (w temperaturze pokojowej dominuje forma trans).
pierwszym miejscu) [11].
Oczywiście tylko teoretycznie. Nawet jeśli przyszłe eksperymenty poZ kolei w dziedzinie psychologii na wyróżnienie zasłużyli
twierdzą te przewidywania, to pobrzmiewające już, medialnie atrakcyjne,
ambitni niemieccy uczeni, z byłym przewodniczącym European
sugestie o możliwej rewolucji w definicji katalizatora nie są chyba uzasadAssociation of Experimental Social Psychology na czele, którzy najnione – nadal musi on w pewien sposób oddziaływać z substratem, choć
pierw doszli do wniosku, że trzymanie długopisu w ustach sprzyja
w sposób bardziej wyrafinowany czy też bardziej niezwykły niż to wyobrauśmiechowi i odczuwaniu szczęścia, a następnie udowodnili, że
ża sobie klasyczna kinetyka chemiczna.
jest odwrotnie [12].

Rewolucja w definicji katalizatora?

Biopaliwa w transporcie
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źródła energii zazwyczaj obejmują biopaliwa ciekłe, wodór i bio[7] https://academic.oup.com/humrep/article/22/8/2178/643997/
metan.
Chociaż udział ten stale wzrastał w ostatnich latach w całej
[8]
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD18/Session/E19.1
UE,https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2047-2994-2-22
tylko dwa państwa członkowskie przekroczyły docelowy udział
[9]
[10]
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w 2020
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[11] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2133.2012.10826.x
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