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Ha azt akarjuk, hogy a Hold képe az okulártól cmx 502  -re elhelyezett fényképe-

zőlemezen keletkezzék, az okulár tárgyának az okulártól az 
okfxx

111

12

  képalkotási 

egyenletből meghatározható 1x  távolságra kell elhelyezkednie. Ennek értéke 

.55,51 cmx   Tehát az okulárt 5,5 mm-rel kell eltávolítanunk. 
 
 

 
 
 

F.433. A fényelektromos hatás maxEL
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  törvényéből, felhasználva, 

hogy eUE max , meghatározhatjuk a másodrendű spektrumban 30o-os szög alatt meg-

figyelhető fény hullámhosszát. Ennek értéke m7105  . Ismerve  -át, az optikai rácsok 
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A Föld és Hold közeli rokonságának bizonyítékai 
A Hold belső szerkezete eddig ismeretlen volt, annak ellenére, hogy már rég vizsgál-

ták, de a mérések eredményei a jelek gyengesége és a kísérő zavaró jelek (zaj) miatt kiérté-
kelhetetlenek voltak. Amerikai és francia kutatók az Apollo-program során felvett szeiz-
mogramokat az idén új módszerekkel értékelték ki. E vizsgálatok eredményeként állítható, 
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hogy a Holdnak is egy vasban gazdag belső magja van, akárcsak a Földnek. A belső mag  
középen egy közel 500 km átmérőjű szilárd rész található, melyet egy kb. 90 km vastagsá-
gú folyékony héj vesz körül. A Holdnak nem csak a szerkezete hasonlít nagymértékben a 
Földéhez, hanem az anyagának az elemösszetétele is.  

 
Enzimkutatók eredményes harca a lyukas fogak ellen 
A Groningeni Egyetem kutatói felderítették a glükánszukráz, a fogszuvasodásban 

kulcsfontosságú enzim szerkezetét és működési mechanizmusát. A kutatók ezt az enzi-
met a szájban és a bélcsatornában élő Lactobacillus reuteriből vonták ki. Az enzimet a 
baktérium arra használja, hogy az élelmiszerekben lévő cukormolekulából hosszú, raga-
dós cukorláncot tudjon készíteni, amellyel odatapasztja magát a fogzománchoz. A fog-
szuvasodások túlnyomó többségéért felelős Streptococcus mutáns baktérium szintén 
„alkalmazza” ezt az enzimet. A fogzománchoz rögzült baktériumok az ételekben lévő 
cukrot fermentációval bontják, melynek során savak keletkeznek. Ezek a savak kioldják 
a kalciumot a fogzománcból, ezért lyukadnak ki a fogak.  

A kutatók kristályos formában is előállították az enzimet, pontosan meghatározták tér-
szerkezetét, amiből meg tudják állapítani, hogy hol vannak a ragasztógyártáshoz szükséges 
aktív centrumai. A glükánszukráz pontos megismerése feltehetőleg lehetőséget teremt ar-
ra, hogy olyan molekulákat tervezzenek, amelyek hatástalanítva az aktív centrumokat, gá-
tolják az enzim működését. Az ilyen szerkezetű molekulákat tartalmazó szereket fogkrém-
ként alkalmazva, megelőzhető lesz a fogszuvasodás.  

 
A marihuana is az ellentmondásosan viselkedő anyagok családjába tartozik 
Régóta ismert, hogy a marihuána növeli a fertőzések kockázatát, de ugyanakkor 

kedvező hatással van a gyulladásos betegségekre.   
Amerikai kutatók egérkísérletekkel felfedezték ennek a kettősségnek a mechanizmu-

sát. A marihuana legfontosabb hatóanyagát, a delta-9-tetrahydrocannabinolt (THC) ege-
rekbe fecskendezték. Azt tapasztalták, hogy ez az anyag aktiválta az immunsejtek felszí-
nén lévő CB1- és CB2-receptorokat, így az immunrendszer olyan sejtjei váltak igen ak-
tívvá – amelyek kulcsszerepet játszanak az immunrendszer lecsendesítésében, vagyis, 
abban, hogy az aktív állapot után az immunrendszer visszatérjen az alapállapotába. 
Ezek a receptorok valamennyi sejtünk felszínén jelen vannak, s funkciójuk a szervezet 
belső marihuánaszerű anyagainak, az ún. endokannabinoidoknak a fogadása, amelyekről 
az elmúlt években kiderült, hogy nemcsak az agyi jutalmazási pályák működését befo-
lyásolják, hanem az agyon kívüli receptorok révén jelentős szerepük van a testsúly, a 
zsír- és cukoranyagcsere szabályozásában is.  

Ezen megállapítások alapján feltételezik, hogy érdemes lenne megvizsgálni a THC 
gyógyszerként való alkalmazását olyan betegségek kezelésében, amelyeknél az immun-
rendszer gátlására van szükség. Például szervátültetések után a kilökődések megelőzésé-
re alkalmazott immungátlásban, illetve gyulladásos betegségek kezelésében.  

 
A génműködés-vizsgálatok eredményei hatékonyabb gyógykezelési feltételeket eredményezhetnek 
Már több éve felfedezték, hogy az inzulinháztartás zavara hozzájárulhat az ideg-

rendszeri degeneratív betegségek, például Alzheimer-kór kialakulásához. A Harvard 
Egyetem kutatói kísérleteikkel ennek tisztázására  törekedtek. A kísérlet során egyes, il-
letve kettes típusú cukorbetegségben szenvedő, valamint egészséges patkányok agyában 
vizsgálták bizonyos gének működését. Megállapították, hogy a cukorbeteg állatok 
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hipotalamuszában a koleszterin szintézisében alapvető szerepet játszó gének huszonöt 
szá0zalékkal alacsonyabb szinten működtek, mint az egészségesekében. Mivel a kolesz-
terin nélkülözhetetlen az idegsejtek kommunikációjához, az elhanyagolt vércukorszint 
bizonyára árt az agynak, és pusztító mechanizmusok kialakulásához vezethet. Ezért lé-
nyeges, hogy kezdeti szakaszában kezeljék a cukorbetegeket, elkerülve a később kialaku-
ló súlyosabb kórokat. 

 
Felhasznált forrásanyag: Magyar Tudomány (Gimes J. közlése)  

 

Számítástechnikai hírek 
Meghaladta a kétmilliárdot az internethasználók száma a világon a Nemzetközi 

Távközlési Unió (ITU), az ENSZ szakosított intézményének szerdai tájékoztatása sze-
rint. „A kétezres évek elején még csak világszerte 500 millió mobiltelefon-előfizetés és 
250 millió internethasználó volt” – mondta a sajtónak Hamadoun Touré, a Nemzetközi 
Távközlési Unió főtitkára. „2011 elejére ezzel szemben már ötmilliárd fölé emelkedett a 
mobiltelefon-előfizetések, és kétmilliárd fölé a világhálót használó emberek száma” – 
mutatott rá genfi tájékoztatóján. Az ITU statisztikái szerint 2010-ben, 2011. elején már 
2,08 milliárdan szörfölnek a világhálón, 2009-ben ezzel szemben még 1,86 milliárd fel-
használó csatlakozott az internetre. 2005-ben 1,036 milliárd volt a számuk. Sorozatban 
harmadik éve nőtt a felhasználók száma a fejlődő világban, 2009-hez képest 2010-ben 
15,6 százalékkal voltak többen, 1,19 milliárdan. Az ipari országokban 885 millióan 
használták az internetet, 7,79 százalékkal többen, mint 2009-ben. A mobiltelefon-
előfizetések száma hasonlóképpen a fejlődő országokban emelkedett meredeken, egy év 
alatt 18,59 százalékkal 3,84 milliárdra nőtt. A fejlett államokban ezzel szemben stagnált 
ez a szám, mindössze 1,91 százalékos bővülés mutatkozott. Ezekben az országokban 
összesen 1,43 milliárd mobilhasználót jegyeztek. Az ITU várakozásai szerint 2015-re a 
világ népességének fele a gyorsabb adatforgalmat lehetővé tévő harmadik generációs, 
azaz 3G-s telefont használ majd. A 3G-s mobilt használók száma négy év alatt hatszo-
rosára nőtt a kimutatások szerint. 

 

Megjelentek az Opera mobilböngészők legújabb változatai, amelyek elsősorban a táb-
lagép-tulajdonosoknak tartogatnak látványos újdonságokat. A világ legnépszerűbb mobil-
böngészője 45 nyelven Windows, Mac és Linux rendszereken kívül az összes ismert mo-
bilplatformon működik. Az Opera az Apple-t, a Nokiát és a Google Android platformját 
is megelőzve 21,6 százalékkal vezeti a mobilböngészők piacát. Az iPhone, a Nokia és az 
Android saját böngészőinek mindössze 15-19 százalékos a piaci részesedése. A szoftver 
sikerét jelzi, hogy tavaly ősszel világszerte már több mint 120 millió mobiltelefon tartal-
mazta az Opera Mobile böngészőjét. A táblagépek növekedésével a norvég fejlesztők to-
vábbi sikerekre számíthatnak. A mobileszközökre optimalizált program népszerűsége ab-
ban rejlik, hogy a turbo funkció bekapcsolásával lassú adatátviteli sebesség mellett is látvá-
nyosan gyorsulhat a honlapmegjelenítés. Ebben az esetben a keresett címek nem az adott 
szolgáltatótól töltődnek le, hanem a szoftvercég szerverein keresztül „lebutítva”, optimali-
zált méretben jelennek meg az oldalak. 
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