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Donostia International Physics 
Centerren egindako ikerketa batek 
erakutsi du hidrogenoaren izaera 
kuantikoak eragin handia duela 
hidrogenotan aberatsak diren 
konposatuen propietateetan. Horrek 
argitu dezake, adibidez, zergatik 
jokatzen duen hidrogeno sulfuroak 
supereroale modura ohiko 
supereroaleek baino tenperatura 
altuagoetan.

Nature aldizkarian argitaratu dute iker-
keta. Artikuluan gogorarazi duten beza-
la, supereroaleek batere erresistentzia 
elektrikorik gabe eroaten dute korronte 
elektrikoa, kobrea bezalako eroale 
arruntek ez bezala. Korronte handia 
energia-kostu oso txikiaz lortzeak apli-
kazio anitzerako material aproposak 
bihurtu ditu supereroaleak. Baina mate-
rialok baldintza jakin batzuetan lortzen 
dituzte propietate elektriko horiek; esa-
terako, oso tenperatura baxutan daude-
nean, substantzia zero absolutuaren in-
guruko tenperaturetara hozten denean 
(–273 °C edo 0 kelvin). Aplikazioak bila-
tzeko unean arazoa da supereroale kon-
bentzionalek hain tenperatura baxue-
tan jokatzea supereroale gisa. Iaz, 
ordea, albiste garrantzitsua jaso zuten 
fisikariek, alemaniar ikertzaile batzuen 
eskutik: hidrogeno sulfuroak tenperatu-
ra altuan dituela propietate supereroa-
leak. Ikusi zuten supereroalea dela se-
kula hauteman den tenperaturarik 
altuenean: –70 °C edo 203 K.  

Giro-tenperaturatik gertu supereroale 
diren materialak aurkitzeak gero eta bi-
deragarriago egiten ditu teknologikoki 
zein ekonomikoki haien aplikazioak. 
Arrautza ustelaren usaina darion kon-
posatu hori —hidrogeno sulfuroa— pre-
sio atmosferikoa baino milioi bat aldiz 
presio handiagoan jartzen bada, supe-
reroale gisa jokatzen du inoiz identifi-
katu den tenperaturarik altuenean.

Oraingoan Naturek argitaratu duen la-
nak argi gehiago eman ditu hidrogeno 
sulfuroaren propietate supereroaleen 
inguruan. EHUko eta Donostia Interna-
tional Physics Centerreko (DIPC) iker-
tzaile Ion Errea buru duen nazioarteko 

ikerketa honek erakutsi du hidrogenoa-
ren izaera kuantikoak (alegia, partikula 
edo uhin gisa portatzeko aukerak) era-
gin handia duela hidrogenotan abera-
tsak diren konposatuen propietateetan. 
Hain zuzen ere, hori da hidrogeno sul-
furo supereroalearen kasua.

Izan ere, hidrogenoaren higidura 
kuantikoak eragin handia izan dezake 
hidrogenotan aberats diren konposa-
tuen egitura mikroskopikoan (baita lo-
tura kimikoa ere eraldatzeraino) eta 
tenperatura altuetan supereroale izate-
ko ahalmenean. Horregatik, ikertzai-
leek uste dute hidrogeno sulfuroa be-
zala, oro har hidrogenotan aberatsak 
diren konposatuak izan daitezkeela gi-
ro-tenperaturako supereroale.

Helburua argi dago orain: giro- 
tenperaturako supereroaleak lortzea, 
belaunaldi berriko superordenagailuak,  
lebitazio-tresnak eta aplikazio ugari  
garatzeko oso erabilgarri izango direla-
koan. Teorian posible den arren, ez da 
erraza horiek lortzea. DIPCek eta EHUk 
gidatutako ikerketa honek, ordea, pista 
handiak eman ditu hidrogeno sulfuroa-
ren tenperatura altuko supereroankor-
tasunaren atzean portaera kuantikoa 
dagoela argitzean.•

Giza enbrioiak 
genetikoki 
eraldatu dituztela 
adierazi dute, 
bigarren aldiz
GIB birusarekiko erresistentzia emate-
ko helburuarekin, giza enbrioien geno-
ma eraldatu dute Txinan, CRISPR  
teknologiaren bidez. Journal of Assisted 
Reproduction and Genetics aldizkarian  
argitaratu dute ikerketa, eta giza en-
brioiak genetikoki eraldatzeari buruzko 
eztabaida hauspotu du.

Bigarren aldia da Txinako talde batek 
CRISPR teknologia erabiltzen duela  
giza enbrioiak eraldatzeko. Ordukoan,  
helburua beta-talasemia gaixotasuna 
saihestea zen. Orain, berriz, T zelulen 
CCR5 genea eraldatzen saiatu dira. Hain 
zuzen, pertsona batzuek mutazio bat 
dute gene horretan, zeinak GIBari era-
gozten dion zelulara sartzea. Horri esker, 
berezko erresistentzia diote hiesari, eta 
hori lortzen saiatu da Txinako taldea.

Aurrekoan bezala, ernalketa lagun-
duan baztertutako giza enbrioiak erabili 
dituzte, umetokian ezarriz gero gara-
tzeko aukerarik ez zutenak. 26 enbrioi 
erabili dituzte, eta hauetako lautan  
lortu dute mutazioa sartzea.

Guangzhou Unibertsitateko Medikun-
tza Institutuko ikertzaileek ondoriozta-
tu dute egin duten lana baliagarria dela 
eraldaketa genetikoan aurreratzen joa-
teko, baina oraindik badirela gainditu 
beharreko arazo teknikoak. Arazo ho-
riek konpondu arte eta teknika eragin-
korra eta segurua dela frogatu arte, giza 
enbrioietan ez aplikatzeko ere gomen-
datu dute.•
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