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Zientzia eta teknologia

Babeslea: iametza Interaktiboa

J o x e r r a  A i z p u r u a

Phobos Grunt zunda Lurrera
erortzekotan da
AZAROAREN 9AN Errusiak
Phobos Grunt zunda
espazioratu zuen, Marte-
ko ilargi nagusia, Phobos,
aztertzeko asmotan.
Matxura baten ondorioz
zundak ezin izan zuen
Lurraren eremu magneti-
koa gainditu eta une
honetan 200 eta 275 kilo-
metro bitarteko altueran
biraka ari da. Urtarrilaren
6aren eta 19aren artean
lurreratuko dira haren
hondakinak, Lurreko
atmosfera zeharkatzean ia osorik erreko baita, kobalto-57 isotopo erra-
diaktiboaren hamar mikrogramo barne. Guztira 200 kilogramo
hondakin lurreratuko dira, 20 edo 30 pusketan; zientzialarien
arabera, hondakin horiek itsasoan eroriko dira, urak estaltzen
baitu Lurraren gainazalaren %70, “zorionez”. Egia esan, ez
dugu ongi ulertzen azken hitz horren esanahia.

Nano-imanak sortzen dituzten
bakterioak
BAKTERIOEN PROPIETATE BATZUK, ezagunak izanagatik, harrigarriak ere
badira. Ezaguna zen bakterio batzuek propietate magnetikoak dituztela,

hau da, kristal magnetikoak eraikitzeko
ahalmena dutela. Berriki, eta lehenbizi-
ko aldiz, nazioarteko ikerlari talde batek
lortu du greigita (Fe3S4) eta magnetita-
ren (Fe3O4) nano-imanak sortzen
dituen bakterio talde bat laborategian
haztea, Kaliforniako Heriotzaren Hara-
nean bildutako laginei esker.

Ikerketa honek medi-
kuntzako tresnerian izango
ditu aplikaziorik garrantzi-
tsuenak.

Grabitate ezaren eragina
osasunean
Sei hilabete edo gehiago irau-
ten duten hegaldi espazialek
kalte egin diezaiokete astro-
nauten osasunari. Esaterako,
Nazioarteko Estaziora joan-
etorrian ibilitako astronauta
gehienei lausotu egin zitzaien
ikusmena, Texasen egindako
ikerketa baten arabera.
http://ttiki.com/33583 (Gaztelaniaz)

Aurpegian anomaliak
dituztenak baztertzea
errazagoa da
Gauza jakina da aurpegi itsusia
dutenek, edo aurpegian, edo-
zein arrazoi dela medio, orba-
nak dituztenek zailtasun han-
diagoak dituztela lana
topatzeko. AEBko hainbat
unibertsitateko ikerlari talde
bat egoera hori arrazoitzen
saiatu da eta ondorio interes-
garrietara ailegatu da.
http://ttiki.com/33584 (Gaztelaniaz)

Malaria gizakiaren aurretik

Oregoneko Unibertsitateko
(AEB) George Poinar Jr. zoo-
logoak frogatutzat eman du
utero milioi bat heriotza eragi-
ten duen malaria eta beste gai-
xotasun batzuk bazirela
Lurrean gizakiaren aurretik,
eta beraz, guk baino urte
gehiago daramatzatela egoera
desberdinetara moldatzen.
http://ttiki.com/33585 (Gaztelaniaz)
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