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AUBURNEKO unibertsitate estatu-
batuarreko biologo talde baten
arabera, bakterio batzuek gaitasu-
na dute hainbat egun bizirauteko
abioietako leihatiletako beso-eus-
karrietan, plastikozko mahaietan
eta bidaiariek erabili ohi dituzten
zenbait objektutan.

Bakterio horietako bat Staphy-
lococcus aureus da, zenbait kasutan
azaleko infekzio hilgarria sor
dezakeena. Halaber, digestio aparatuan arazo larriak sortzen dituen Escheri-
chia coli ezaguna usu aurkitzen da hegazkinetan.

Aipatu bakterioen erresistentzia neurtzeko, abioietan erabiltzen diren
hainbat tresna hegalaldiko baldintzetan mantendu dira, hau da, 24 graduko
tenperaturan eta %18ko hezetasunean. Ikerlariek behatu dutenez, Escheri-
chia coli-k lau egun iraun du beso-euskarrietan, eta hiru egun jateko platere-
tan. Staphylococcus aureus, berriz, gai izan da astebete bizirauteko
eserlekuak estaltzeko erabiltzen diren oihaletan.

Azterketaren emaitzak ikusita, AEBetako abiazio konpai-
nietako arduradunek abioien desinfekzioari buruzko hainbat
aholku jaso dituzte. n

Aerosolek eragin handia
dute hodeien sorkuntzan
Orain 30 urte konturatu ziren
zientzialariak klorofluor hidro-
karburozko aerosolek Antartika-
ko ozono geruzan arazo larriak
sortzen zituztela. Substantzia
haiek debekatu egin ziren, eta
egun beste batzuk erabiltzen
dira aerosol gisa. Oraindik ez da
ondo ezagutzen horien eragina,
baina berriki jakin da hodeien
sorrera biziki azkartzen dutela.
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Curiosity zunda,
(bertako) urte bat
Marteko datuak jasotzen
2012ko abuztuaren 6an Martera
iritsi zen Curiosity zunda. Urtebe-
te darama han, datu bilketan,
baina Marteko urte bat, ez Lurre-
koa. Zehazki, joan den ekainaren
24an bete zen urteurren hori.
Kontuan izan behar da Marte
Lurra baino urrutiago dagoela
eguzkitik, eta gainera abiadura
txikiagoan mugitzen dela.
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Apar arin eta zurruna
aldi berean

AEBetako hainbat zentro tek-
nologikotako ikerlariek sortuta-
ko material berriak arintasuna
eta zurruntasuna uztartzen ditu.
Apar bat da, eta okupatzen duen
espazioaren %99 hutsa da, baina
antzeko materialak baino 10.000
aldiz zurrunagoa da. Eraikun-
tzan eta hegazkintzan izango du
erabilpen gehien.
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Abioiak, bizileku aproposak
bakterioentzat

SMARTPHONEN ERABILERA arazo psikiatri-
ko bilakatzeko bidean da Asiako estatu
askotan. Hego Korean, Singapurren, Tai-
wanen eta Txinan gailu horien gehiegizko
erabileragatiko kezka zabaldu da.

Singapurren bizi diren 5,5 milioi pertso-
nen %87k smartphonak ditu, AEBetan
%65ek baino ez, eta Facebookera konekta-
tzen diren bakoitzean 38 minututik gora
pasatzen dute bertan, estatubatuarrek hala-

ko bi. Telefono horiek eta, oro har, interneteko zerbitzuek sortzen dituzten
mendetasunak ez daude medikuntza liburuetan jasota, eta horrek segurta-
sun eza handia sortzen du psikiatrek diagnosia egiteko garaian.

Kalkulatu da hainbat estatutan populazioaren %5ek baino
gehiagok izan dezakeela mota horretako arazoren bat. Por-
tzentajeak, gainera, gora egingo duela aurreikusi denez, pre-
bentzio bideak jorratzen hasiak dira. n

Smartphonekiko mendetasuna,
psikiatren pagotxa Asian
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