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hírado
 

 
1. A jövőben termeszek lehetnek-e az ember leghatékonyabb technológusai 
Andreas Brune, német kutató a „faevő” termeszek bélrendszerét tanulmányozva ku-

tatócsoportjával megállapította, hogy azok több olyan baktériumot tartalmaznak, me-
lyek a természetes polimerek közül a cellulóz és a xilán hidrolízises lebontását katalizál-
ják. Jelentős szerepük lehet ezért a fa bioüzemanyaggá történő átalakításában. Kísérlete-
ikből azt a következtetést vonták le, hogy a termeszek nagy hatékonyságú „bioreaktor-
ként” működnek. Számításaik szerint egy A4-es papírlap megemésztésekor a termesz 
belének mikrobaállománya két liter hidrogén termelésére képes. 

Tanulmányozva a termeszek belének mikrobaállományát (több száz fajta), két nagy 
csoportot különböztettek meg: egy részük a kérődzök bélrendszerében találhatókkal ro-
kon, a másik csoport szén-dioxidból celullóz-acetátot képes felépíteni. Ez alapanyag ra-
gasztók, filmek gyártásánál. 

Vajon a „bioüzemanyag” gazdaságos termelését a rovarok fogják megoldani a 
négykeréken száguldó emberiség számára? 

 
2. A „láthatatlan” rádió 
A berkeley-i Nanomechanikai Rendszerek Központjában egy egyetlen nanocsőből álló 

rádióadót állítottak elő, amely olyan, mint egy szénatomokból felépülő összecsavart fale-
vél. Átmérője a hajszál átmérőjének tízezred része (kb. tíz nanométer). A nanocső hossza 
néhány száz nanométer, és a rövid-, illetve a középhullám tartományában antennaként, 
szintetizátorként és demodulátorként is működik. Részletes ismertetését még nem közöl-
ték ennek az új technikai „minimütyürnek”. 

 
3. A flavonolok védnek a fertőzések ellen 
A polifenolok családjába tartozó flavo-

noidokat valamennyi növény termeli, szerkezetük, 
megjelenési formájuk rendkívül változatos. Álta-
lában különböző cukormolekulákhoz kötődve 
gkükozidok formájában nagyon nagy számban 
fordulnak elő (több mint 6000 ismert). Szerkeze-
tük két benzolgyűrűt és egy heterociklust tartal-
mazó alapegységből áll:  

O

 

Vannak vegyületek, melyek csak bizonyos növénycsaládokra jellemzők, míg mások 
általánosan megtalálhatók a növényvilágban. A legjelentősebb flavonoidforrások a gyü-
mölcsök, bogyós gyümölcsök, valamint a leveles zöldségek és hagymafélék. 

A leggyakoribbak a kvercetin és a kempferol A kvercetin általában a zöldségfélék le-
veleiben és gyümölcsökben, a kempferol a gyümölcsökben, gyökér- és levélzöldségek-
ben, fűszerekben, hüvelyesekben gyakori. A flavonolok elsősorban a gyümölcsök héjá-
ban koncentrálódnak. A flavonoidok a növények által saját maguk védelmére termelt 
anyagok, melyek elsősorban a káros UV sugárzás és egyéb növényi kórokozókkal szem-
beni védelmet biztosítják a sejteknek. Ezek az anyagok hasznosak lehetnek az embernek 
is, hiszen hasonló védelmi funkciót tölthetnek be az ember számára is, és fogyasztásuk 
védelmet nyújthat több – a szervezetet ért – káros hatással szemben. A flavonoidok 
kedvező tulajdonságai közül a legjelentősebb az antioxidáns hatásuk. Ennek segítségével 
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elsősorban a szabad gyök reakciókkal szembeni védelmet biztosíthatják a szervezet 
számára. A flavonoidok, a többi étrendi antioxidáns, így az E- és C- vitamin élettani ha-
tását is fokozzák. 

A flavonoidok szerepéről, kémiai szerkezetéről, élettani hatásáról az elmúlt hetven 
évben rendszeresen jelentek meg összefoglaló tanulmányok, de az emberi szervezetre 
gyakorolt hatásuk és jelentőségük még ma sem teljesen tisztázott. A flavonoidok az 
élelmiszerek nem-tápanyag komponensei, vagyis nem jelentenek tápértéket az emberi 
szervezet számára. Szent-Györgyi Albert és munkatársai már 1936-ban kimutatták, hogy 
a citrusfélékből származó két flavonoid (rutin, naringenin) csökkenti a hajszálerek töré-
kenységét és átjárhatóságát. Ezért a flavonoidokat P-vitaminnak nevezte el (a 
permeábilitás szó kezdőbetűjével), illetve C2 vitaminnak, mivel számos flavonoid képes 
a C-vitamin hasznosítását növelni. A flavonoidok vitamin elmélete nem vált időtállóvá. 
A vitaminok olyan anyagok, melyek hiányában az emberi szervezet nem képes működ-
ni, míg a flavonoidokról ez nem állítható. 

Mai ismereteink szerint a növényi élelmiszerekkel elfogyasztott flavonoidok hatása 
egészségvédő és betegségmegelőző. 

Ennek tisztázására D. Nieman, az Észak-Karolina egyik egyetemének kutatója a kö-
vetkező kísérletet végezte: 

Biciklistákkal (akik naponta három 
órát keményen pedáloztak) 1g kvercetin 
nevű flavonoidot etetett, az összehasonlí-
tó csoporttal placebót. Három hét után a 
flavonoidot fogyasztó csoportból csak egy 
sportoló betegedett meg mellkasi fertő-
zésben, míg a másik csoportból kilenc 
sportoló. Laboratóriumi kísérletek igazol-
ták, hogy a kvercetin képes bizonyos víru-
sokhoz és baktériumokhoz is kötődni, 
miközben meggátolja azok szaporodását. 
Ezzel magyarázták, hogy a terhelés ellené-
re a kvercetinnel kezelt sportolók nem be-
tegedtek meg. 
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Mivel az alma viszonylag sok kvercetint tartalmaz, a sportolóknak, katonáknak, ne-
héz testi munkát végzőknek sok almát kéne fogyasztaniok. 

 
a  Magyar Tudomány és Természet Világa alapján 

 
 

Számítástechnikai hírek 
Egészséges termékek 
A Sony Ericsson került az élre azon elektronikai cégek listáján, amelyek a legjobban 

ügyelnek a fogyasztók egészségére és a környezetvédelemre, míg az utolsó helyen a Nin-
tendo Wii nevű játéka áll – derül ki a Greenpeace környezetvédő mozgalom negyedéven-
ként közzétett legújabb rangsorából. 

Az ökológiai szervezet 2006 augusztusában kezdte el publikálni az Útmutató a felelős 
csúcstechnológiához című kiadványát, amelyben felállítja a világ 18 legnagyobb elektronikai 
cégének rangsorát aszerint, hogy mennyire veszik figyelembe készülékeikben a mérgező 
anyagokkal kapcsolatos intelmeket és mennyire kötelezik el magukat elhasznált termé-
keik begyűjtése, újrafeldolgozása mellett.  
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A hatodszor kiadott listán először szerepelnek az elektronikus játékok. A Nintendo, 
amelynek játékai (Wii, DS) olyan környezetkárosító anyagokat tartalmaznak, mint a 
PVC, vagy a brómos lángkésleltetők, a lista történetében először 0 pontot kapott, így 
lett utolsó helyezett. Nem sokkal értek el jobb eredményt az olyan óriáscégek, mint a 
Philips (17.), a Microsoft (16.) és a Sharp (16.) 

Ugyanakkor előrelépett a 8. helyről a 2. helyre a Samsung, amely a legveszélyesebb 
vegyi anyagoktól mentes termékeket hoz forgalomba és csak azért nem lehet első, mert 
csak néhány országra és néhány termékre korlátozza elektronikus hulladék-feldolgozási 
ajánlatát – indokolt a Greenpeace. 

 
Google tárhely 
A Google univerzális webes tárhelyszolgáltatás elindítására készül, amelyben képe-

ket, dokumentumokat, zenéket, vagyis bármit tarthatnak majd a felhasználók. 
My Stuff lesz a neve a készülőben lévő új Google-szolgáltatásnak, amely heteken be-

lül elindulhat – írja a Wall Street Journal meg nem nevezett informátorokra hivatkozva. 
Ennél sokkal pontosabb információk még nincsenek a cég majdani webes tárhelyéről, 
csak annyit lehet tudni róla, hogy valamennyit ingyen adnak majd, efölött pedig előfize-
tési díjat kell majd fizetni érte.  

Ez a modell nem új a Google-nél: a Picasa Webalbum hasonló formában működik, 
ott 10-400 gigabájtos tárhelyet lehet bérelni a fotóknak évi 20-50 dolláros áron, amelyet 
a Gmail tárhelyével is össze lehet kapcsolni, és hamarosan a webes dokumentumok tá-
rolásához is elérhető lesz. (A levelezőprogramhoz jelenleg több mint 5 gigabájt ingyenes 
tárhely jár, amelyet eddig is sokan használtak fájlok tárolására egy segédprogram segít-
ségével.) 

A My Stuff-on belül bárhonnan (laptopról, vagy akár mobiltelefonról is) el lehet érni 
és másokkal is meg lehet majd osztani a feltöltött fájlokat, csakúgy, mint a Google Do-
kumentumokban, azt azonban nem lehet tudni, hogy a hirdetések megjelennek-e majd 
ezen a webes felületen. Hasonló, webes tárhely- és backup-szolgáltatással sok cég fog-
lalkozik: a legnagyobb, 5 gigabájtos ingyenes tárhelyet az America Online adja a fel-
használóknak az Xdrive.com-on keresztül. 

 
Európaiak és a mobil 
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat legújabb jelentése szerint az euró-

paiak 25 százaléka már nem rendelkezik vezetékes telefonnal, kizárólag mobilt használ. 
A legtöbb mobil-előfizető Luxemburgban él (száz lakosra 158 mobil jut). Őket követi 

Litvánia 127, majd Olaszország 122 előfizetéssel. A legbeszédesebb európai ország Ciprus, 
itt átlagban minden telefonáló napi hat percet tartja füléhez a kagylót. A legszűkszavúbbak 
– legalábbis távközlési téren – a lengyelek (1,3 perc) és a németek (1,6 perc). 

Érdekesség viszont, hogy Finnországban, a Nokia hazájában a lakosság 47 százaléka 
mondott le a vezetékes telefonjairól. Svédországban, ahol a konkurens Ericsson köz-
pontja található, viszont gyakorlatilag nincs olyan ember, aki ne bízna még mindig földi 
szolgáltatójában. Mobil-előfizetéssel 2005-ben száz lakosból immár 95 rendelkezett az 
EU-n belül, míg 1996-ban még csak százból nyolcan használtak mobiltelefont. A felmé-
rés során az összes uniós országot vizsgálta, kivéve Bulgáriát és Romániát, amelyek csak 
az idén csatlakoztak az Unióhoz. Az 1996-os felméréshez képest a hagyományos tele-
fon mindössze négy százalékos növekedést (44-ről 48 százalékra) könyvelhetett el ma-
gának. 

Az origó, mti, transindex nyomán 


