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A tartalomból: - A termQföldek menthetik meg a méheket.
- Új
régiót fedeztek fel az emberi agyban.
- Eddig ismeretlen részekre
bukkantak az emberi koponyában. - KettQs csapást mér a daganatra
az új rákölQ vírus.
- SzobahQmérsékleten megolvasztották
az aranyat.- Hangtalanul suhan a csodarepülQ. - FellQhetnek egy új,
emberek szállítására alkalmas qrhajót jövQre.
- Ismét
leszállt egy eszköz a Marsra.

A termQföldek menthetik meg a méheket. Újfajta
mezQgazdasági stratégiát javasol a méhek és egyéb
beporzók populációi hanyatlásának megállítására egy
kutatócsoport, amely elképzeléseit a gyakorlatban is sikerre vitte
Üzbegisztánban és Marokkóban. Az eredmények arról
tanúskodnak, hogy a termQföldek egynegyedének virágzó
növényekkel - fqszerekkel, takarmánynövényekkel - való
benépesítése nemcsak a gazdák bevételét növeli
jelentQsen, hanem a gazdagítja a biodiverzitást is.
http://www.origo.hu/tudomany/20181123-a-termofoldek-negyedenek-vira
gzo-novenyekkel-bevetese-megmenthetne-a-meheket.html?utm_source=f
b&amp;utm_medium=origotudomany&amp;utm_campaign=tudomany
Új régiót fedeztek fel az emberi agyban. Az emberi agy
rendkívül komplex, így nem csoda, hogy a kutatók ma sem
ismerik tökéletesen. Egy ausztrál szakértQ csapatával a
közelmúltban egy új régió felfedezésével járult hozzá az
agy feltérképezéséhez. Az érintett területet állatokban
eddig nem figyelték meg, és a rendkívül finom motoros
képességek, például a zongorázás irányításáért lehet
felelQs. https://24.hu/tudomany/2018/11/22/emberi-agy-uj-regio/Eddig
ismeretlen részekre bukkantak az emberi koponyában. Amerikai
kutatók korábban ismeretlen csatornákat fedeztek fel az agy és a
koponya között. A járatokon azon immunsejtek közlekednek,
melyek az agy szöveti károsodásaira adnak reakciót. Idegtudósok
egy csoportja felfedezte, hogy egy bizonyos fehérvérsejt-típus

korábban ismeretlen csatornákon át közlekedik a koponyában
található csontvelQ-üregek és az agyhártya külsQ rétege
között. A sejtek elsQdleges feladata a válaszadás a szöveti
károsodásokra.
https://24.hu/tudomany/2018/08/28/eddig-ismeretlen-reszekre-bukkantakaz-emberi-koponyaban/KettQs csapást mér a daganatra az új
rákölQ vírus. A mesterségesen szerkesztett tumorgyilkos a
denovírusok most már nem csak a daganatsejteket, hanem az Qket
védQ és támogató kötQszöveti sejteket is célba veszik. A
daganatok sosem csupán daganatsejtekbQl állnak: minden tumornak
vannak például erei, amelyek táplálják, és ahogy a valódi
szervek, úgy a daganatok is kötQszövetes váz köré
épülnek fel. Bár a rák kötQszöveti állományát
többé-kevésbé ép, legalábbis nem daganatosan elfajult
sejtek alkotják, e jóindulatú kötQszöveti sejtek, fibroblasztok
mégis akaratlanul cinkostársakká válnak a daganat
növekedésében: a rákos sejtek által kibocsátott jelmolekulák
hatására mqködésük úgy módosul, hogy megvédik a
tumort a gyógyszerek és az immunrendszer támadásaitól. Oxfordi
tudósoknak most elsQ alkalommal sikerült olyan vírust
szerkeszteniük, amely nemcsak a ráksejteket pusztítja el, hanem egy
beléjuttatott fehérje segítségével a daganatot oltalmazó
fibroblasztokat is kiszolgáltatja az immunrendszer
ítéletvégrehajtóinak, az ölQ T-sejteknek.
http://www.origo.hu/tudomany/20181124-mestersegesen-szerkesztett-ade
novirusokkal-veszik-fel-a-harcot-a-rak-ellen.html?utm_source=fb&amp;u
tm_medium=origotudomany&amp;utm_campaign=tudomanyAz
anyagfizikában bármi megtörténhet. Még az is, hogy szilárd
aranyból szobahQmérsékleten folyékony halmazállapotút
csinálnak. Ehhez pedig nem kell más, csak egy különleges
mikroszkóp. Az egyedülálló eredményrQl a svédországi
Chalmers Mqszaki Egyetem munkatársai számoltak be. Az egyetem
fizikai tanszékének szakértQje, Ludvig de Knoop egy aprócska
aranydarabot helyezett elektronmikroszkóp alá. Azt vizsgálta, hogy
legnagyobb nagyítás alatt, az elektromos mezQt lépésrQl
lépésre erQsítve miként fognak viselkedni az arany atomjai.
http://www.origo.hu/tudomany/20181123-elektromos-mezo-hatasara-szo
bahomersekleten-adta-meg-magat-a-nemesfem-igy-olvasztottak-aranyat-a
.html?utm_source=fb&amp;utm_medium=origotudomany&amp;utm_ca
mpaign=tudomanyHangtalanul suhan a csodarepülQ. Felszállt az
elsQ ionszél-meghajtású, mozgó alkatrészek nélküli,

zajtalan repülQ: a Massachusettsi Mqszaki Egyetem (MIT)
mérnökei a napokban végezték el az elsQ sikeres kísérletet
a pilóta nélküli repülQmodellel. Az elsQ, motoros repülQ
felszállása után 115 évvel a tudósok radikálisan új
megközelítéssel olyan kicsi, könnyq és gyakorlatilag
zajmentes repülQgépet fejlesztettek ki, amely mozgó
alkatrészek, például propellerek vagy turbinalapátok nélkül
képes repülni, fosszilis üzemanyaggal mqködQ motor helyett
ionszél vagy más néven elektro-aerodinamikus tolóerQ hajtja a
levegQben.
http://www.origo.hu/tudomany/20181122-felszallt-az-elso-ionszelmeghaj
tasu-mozgo-alkatreszek-nelkuli-zajtalan-repulo.html?utm_source=fb&am
p;utm_medium=origo&amp;utm_campaign=tudomanyFellQhetnek egy
új, emberek szállítására alkalmas qrhajót jövQre. Az eredeti
tervek szerint idén novemberében lQtték volna fel a Kennedy
prközpontból a Crew Dragon qrhajót, a tesztre azonban egy kicsit
még várni kell. Miután elhalasztották az indítást, eddig nem
lehetett tudni arról, hogy mikorra teszik át az eseményt. A NASA
bejelentése szerint viszont mégsem csúszik olyan sokat a projekt. A
szakemberek 2019. január 7-re idQzítették át a Demo-1 néven
futó elsQ tesztrepülést. A Falcon 9-es rakéta a floridai
Kennedy prközpontból indul majd útjára, hogy a Nemzetközi
prállomáshoz vigye a kapszulát. A szakemberek arra kíváncsiak,
hogyan teljesít a rakéta, a CrewDragon, mennyire megy simán a
földi irányítás és a dokkolás. Az adatokat azután
kiértékelik, felkészülve az emberes misszióra. A Demo-2-es
tesztre az elsQdleges tervek szerint 2019 júniusában kerül majd sor,
akkor már két amerikai qrhajóssal.
https://hvg.hu/tudomany/20181123_nasa_spacex_crew_dragon_demo_1
Ismét leszálltunk a Marsra. Utoljára több mint hat évvel
ezelQtt hajtott végre olyan bravúrt a NASA (hivatal), ami most újra
sikerült: robotot juttatott a Marsra, így már két mqködQ
eszközünk dekkol a vörös bolygón. Az InSight feladata
elsQsorban a talaj megfigyelése lesz, és a kutatók a bolygó
tengelyének dQlését is tanulmányozzák majd a
segítségével.
https://24.hu/tudomany/2018/11/26/nasa-insight-mars-voros-bolygo-lesza
llas/

