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hírado

Környezetünk, életmódunk az örökletes tulajdonságoknál nagyobb mértékben meghatározzák 
életminőségünket, mint azt eddig hangoztatták a hozzáértők

A gének meghatározta tulajdonságok vizsgálatával foglalkozó kutatók egypetéjű ik-
reken végezték vizsgálataikat. Megállapították, hogy öröklődő tulajdonságaikban (pl. 
bizonyos betegségekre való hajlam) sok az eltérés. A felmérést 3 és 74 év közti korosz-
tályokhoz tartozó ikerpárokon végezték. Megállapították, hogy minél idősebb az iker-
pár, génjeiknek mintázata annál inkább eltér. Az eltérés annál nagyobb, minél több időt
töltöttek egymástól távol. A környezet és életmód (táplálkozás, dohányzás, rendszeres 
testmozgás, vagy annak hiánya) befolyásolja a biokémiai mechanizmusokat, azokat a 
tényezőket, amelyek szerepet játszanak abban, hogy egy gén működjön-e, vagy sem. 

 
A robotkák versenytársaivá válhatnak-e a sebészeknek? 
Pár éve már az orvosok használnak lenyelhető endoszkópos kapszulákat a gyomor-

terápiában. 2005 nyarán olasz és koreai kutatók csoportja kifejlesztett egy olyan pici 
robotot (1mm x 10mm nagyságrendű), ami végigsétálva a gyomron, a bélrendszeren 
felvételeket készít és kisebb sebészeti beavatkozásokat is képes megoldani. A robotnak 
kis lábacskái vannak, amelyekkel helyet váltva lépkedés közben nem károsítja a nyálka-
hártyát. A lábak „emlékező anyag”-ból készültek, amelyek minden lépés után visszanye-
rik eredeti alakjukat. A kutatást eddig gyomorszöveten végezték, most következnek az 
állatkísérletek. 

 
Az árulkodó ujjlenyomatok nem csak a bűnüldözők, hanem az orvosok számára is nagyon hasz-

nossá válnak  
Nagyszámú ujjlenyomatot vizsgáltak a kutatók, s arra a következtetésre jutottak, 

hogy az ujjak, a bőrlécek számának viszonyából következtetni lehet bizonyos betegsé-
gekre. A magzat fejlődésének ugyanabban a szakaszában alakulnak ki a bőrlécek, amikor 
a belső szervek többsége is kifejlődik (a terhesség 19. hetében). Eddigi kutatások során 
több száz önkéntes ujjlenyomatát vizsgálták összehasonlítva a hüvelykujj és kisujj bőrlé-
ceinek számát. Ugyanezeknek a személyeknek a szőlőcukorra való érzékenységét is 
követték. Megállapították, hogy a cukorbetegeknél nagyobb az eltérés a két ujj bőrléc 
számai között, mint az egészségesek esetében. 

Eljön az idő vajon, amikor a kellemetlen, költséges klinikai vizsgálatok helyett csak 
ujjlenyomatot készítenek majd a kezünkről, hogy elkezdhessék a megfelelő gyógykeze-
lést az egészségünk helyreállítására? 

 
(A Természet világa, Élet és Tudomány alapján) 

 

Számítástechnikai hírek 
A Mindstorms, a Lego robotikai részlegének igazgatója, Soren Lund mutatta be a 

Las Vegas-i CES-en a dán cég új robotkollekcióját, az NXT-t. Az új robotok látnak, 
hallanak, tapintanak, és akár egy bluetooth-os mobiltelefonnal is lehet irányítani őket. 
Rövid pc-s vagy macintoshos programozással akár fél óra alatt működőképes lény állít-
ható elő a készletből, amely augusztusban kerül a boltokba 250 dollárért. 



172 2005-2006/4 

Úttörő zsebrádió egy giga tárral – maga a készülék 400, a havi előfizetés 13 dollárba 
kerül; ezért a pénzért 67 zenei, 39 hír- és sportcsatorna, illetve 21 regionális útinformá-
ciós adás fogható kiváló minőségben. A további készülékek havi 7 dollárért regisztrálha-
tók, így néhány ezer forintból digitális rádió szól a lakásban, a kocsiban és a zsebben. A 
Pioneer a CES-en mutatta be az Inno-t, a világ első 1 gigás tárhellyel felszerelt zsebrádi-
óját. A digitális rádió élőben zenél, élőben vesz fel, és mp3-as vagy windowsos WMA 
formátumban tárolja a felvételeket. Márciusban kerül a boltokba; akkor derül ki, meny-
nyire prohibitív a 400 dolláros (kb. 80 000 forintos) irányár. 

 
A biztonsági cégek és a felhasználók nyomására a Microsoft a tervezettnél előbb le-

tölthetővé tette a Windows súlyos WMF-képkezelő hibáját javító csomagját. A bizton-
sági rés veszélyességét fokozta, hogy a weboldalakon elhelyezett, speciálisan szerkesztett 
WMF állományok révén is támadhatóvá váltak a Windowst futtató rendszerek. A mos-
tani hivatalos javítás a Windows 2000, a Windows XP és a Windows Server 2003 rend-
szerekhez használható. A Microsoft közleményéből kiderül, hogy annak ellenére, hogy a 
Windows 98 és a Windows Millennium Edition is tartalmazza a problémát okozó kom-
ponenst, ezek az operációs rendszerek az eddigi vizsgálatok szerint ilyen módon nem 
sebezhetők. 

 

Vetélkedő

Magyar tudósok 
III. rész 

 
A Firka 2005-2006. évfolyamának minden számában hat-hat magyar tudóst mutatunk 

be. A feladat az, hogy a megadott megvalósításokat helyesen társítsátok a tudósok ne-
véhez. Ezen kívül a hat tudós valamelyikéről, tetszés szerint kiválasztva, írjatok egy 
oldalnyi érdekes ismertetőt, faliújság cikket. Válaszaitokat elektronikus formában, az 
ismertetővel együtt, kérjük, küldjétek be a szerkesztőségünk e-mail címére: emt@emt.ro  
mindig a következő Firka-szám megjelenéséig (az utolsót 2006. június 10-ig)  Vetélkedő
címmel. Csatolva küldjétek be még az adataitokat is: név, osztály, lakcím (postai irányí-
tószámmal), telefon, vezető tanárotok neve, iskolátok megnevezése és címe, az iskola 
telefonszáma. A válaszokat pontozzuk, a legmagasabb pontszámot elért tanulókat díjaz-
zuk (a fődíj egy egyhetes nyári táborozás), és nevüket a következő évfolyam első Firka 
számában közöljük! Csak egyénileg lehet versenyezni! 
 

A tudós neve Rövid életrajz 


