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A tartalomból:

- Itt a mindent figyelQ fogkefe. - Már úton van a hajlítható üveg,
amitQl tényleg hajlítható lesz a telefon.
- ÖnvezetQ busz
közlekedik az egyik egyetemi városban. - ÉrzékelQs karmesteri
pálca segíti a nem látó zenészeket.
- Megvolt az elsQ
távmqtét, amit 5G hálózaton keresztül segítettek.
Megkezdte a fúrást a Marson az Insight szonda robotvakondja. Drámai változáson megy keresztül hosszabb távon az
qrhajósok immunrendszere. - Megtalálták az immunrendszer
fQkapcsolóját. - Nagyon jótékony hatású a fekvQtámasz.
Tudományos áttörés: meggyógyították a második AIDS-es
embert, aki rákos is volt.

-

Itt a mindent figyelQ fogkefe. Mintha a kezünkben lenne a fogorvos.
Aki még kételkedne abban, hogy a mesterséges intelligencia
korát éljük, az különösen figyelmesen hallgassa most meg,
hogy mit tud a legújabb okos fogkefe. A gyártó azt ígéri, mindent
kiderít fogmosási szokásainkról, hibáinkról. Ezt azután jelzi is,
méghozzá a kapcsolódó okostelefonos appal.
https://hvg.hu/tudomany/20190306_oralb_genius_x_fogkefe_mesterseges
_intelligencia_okostelefonos_appMár úton van a hajlítható üveg,
amitQl tényleg hajlítható lesz a telefon. A nemrég bemutatott
hajlítható kijelzQs okostelefonokkal egy probléma van: nem
üveg a kijelzQjük. Az egyik fejlesztQ azonban már dolgozik a
megoldáson, erre viszont néhány évet még várni kell. A
szakemberek szerint minél jobban szeretnénk "összecsukni" a
kijelzQt, annál inkább szembe kell menni a fizika törvényeivel.
Ehhez ugyanis egyre vékonyabb és vékonyabb anyagot kell
készíteni, a cél ugyanakkor mégis az, hogy ellenálljon a
sérüléseknek, és ne törjön össze, ha valaki leejti. Ezért a
hajlítható üveg egyelQre még várat magára,
valószínqleg néhány év múlva érkezhet csak meg, de a

jelek bízatóak.
https://hvg.hu/tudomany/20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_k
ijelzoÖnvezetQ busz közlekedik az egyik egyetemi városban. Az
egyik szingapúri egyetem és egy svéd gyártó olyan busszal állt
elQ, amely nem csak környezetkímélQ, hanem sofQr nélkül
gyqjti a kilométereket, közel 80 embert tud egyik pontról a
másikra vinni. Az önvezetQ jármqvek az elkövetkezQ évek
nagy szenzációi lesznek, a cél, hogy a gépek biztonságosan,
és tényleg emberi segítség nélkül legyenek képesek
közlekedni.
https://hvg.hu/tudomany/20190306_volvo_7900_electric_elektromos_bus
z_onvezeto_jarmu_onvezeto_buszÉrzékelQs karmesteri pálca
segíti a nem látó zenészeket. "Tapintható" karmesteri pálcát
fejlesztettek ki vak és látásukban korlátozott zenekari zenészek
számára Nagy-Britanniában. A "tapintható pálca" olyan
szenzorokkal rendelkezik, amelyek a csekély mozgást is észlelik.
Az általuk küldött jeleket aztán a zenészek csuklójára vagy
bokájára erQsített vibráló eszközök érzékelik
rádiójelek révén.
https://hvg.hu/tudomany/20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latas
serult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britanniaMegvolt az elsQ
távmqtét, amit 5G hálózaton keresztül segítettek. A világon
elsQ ízben hajtottak végre mqtétet az új generációs
5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a barcelonai
szakkiállítás helyszínérQl irányította a beavatkozást. A
mqtét alatt António de Lacy, a gasztroenterológiai osztályt
vezetQ orvos valós idejq tanácsadást és mqszaki
segítségnyújtást végzett egy 5G hálózat révén
közvetített mqtéthez orvoscsoportjának, amely béldaganatot
mqtött meg a kiállítás színhelyétQl 5 kilométerre fekvQ
kórházban.
https://hvg.hu/tudomany/20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mut
et_mwc_2019Megkezdte a fúrást a Marson az Insight szonda
robotvakondja. Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight
HP3 nevq mqszere. ElsQ, négy órán át tartó behatolása
során a robotvakond 4000 kalapácsütést ejtett és 18-50
centiméter mélyre jutott a vörös bolygó talajában, amikor
vélhetQen egy kQbe ütközött - közölte a Német
prkutató Központ (DLR). A hQáramlást mérQ HP3
mqszerrel végzett kutatás célja, hogy mérjék a Mars
belsejébQl érkezQ melegáramlatokat. A távirányítású

berendezés a tervek szerint az qrkutatás történelmében
elQször fog öt méter mélyre hatolni a Mars talajában,
amelynek hQmérsékletét és hQvezetQ képességét
vizsgálja.
http://www.origo.hu/tudomany/20190304-kiderulhet-hogy-rendelkezike-a
-voros-bolygo-belso-forro-maggal.html?utm_source=fb&amp;utm_mediu
m=origotudomany&amp;utm_campaign=tudomanyDrámai
változáson megy keresztül hosszabb távon az qrhajósok
immunrendszere. Magas szintq készültségben volt Scott Kelly
amerikai qrhajós immunrendszere, és megváltozott egyes
génjeinek aktivitása a Földön maradt ikertestvéréhez
képest, amikor az amerikai qrhajós 2015 és 2016 márciusa
között majdnem egy évet dolgozott a Nemzetközi
prállomáson - jelentették be kutatók a napokban. A tudósok nem
tudják, hogy ezek a változások jók voltak-e vagy rosszak, de a
NASA páratlan ikerkutatása számos új kérdést vetett fel az
orvosok számára akkor, amikor az amerikai qrkutatási hivatal arra
készül, hogy embereket küldjön a Marsra.
http://www.origo.hu/tudomany/20190217-elkepeszto-valtozason-ment-ke
resztul-az-urhajos-immunrendszere-nasa.html?utm_source=fb&amp;utm_
medium=origo&amp;utm_campaign=tudomanyMegtalálták az
immunrendszer fQkapcsolóját. SzakértQk egy csoportja
kulcsfontosságú molekuláris útvonalat talált az
immunrendszerben. A felfedezés segíthet az autoimmun
betegségek, bizonyos daganatok, a cukorbetegség, a szklerózis
multiplex és a Crohn-betegség hatékonyabb kezelésében.
https://24.hu/tudomany/2019/02/12/immunrendszer-t-limfocita-mikrorns142/Nagyon jótékony hatású a fekvQtámasz. Azok a
középkorú férfiak, akik nem képesek 10 fekvQtámaszt
megcsinálni, nagyobb eséllyel kaphatnak szélütést vagy
szívinfarktust állítja egy kutatás. Felesleges aggódnia az
erQsebb nem strapabíróbb képviselQinek, a legkevesebb 40
fekvQtámaszt teljesíteni képes férfiaknál a szív- és
érrendszeri megbetegedések kockázata 97 százalékos
csökkenést mutatott.
http://www.origo.hu/tudomany/20190219-nem-tud-10-fekvotamaszt-meg
csinalni-rossz-hirunk-van-szives-errendszeri-problemak.html?utm_source
=fb&amp;utm_medium=origotudomany&amp;utm_campaign=tudomany
Tudományos áttörés: meggyógyították a második AIDS-es
embert, aki rákos is volt. A betegséget, a szerzett immunhiányt egy
vírus okozza, amely az immunrendszer sejtjeit, elsQsorban a CD4

receptorral rendelkezQ T-limfocitákat pusztítja. A tudósok
régóta próbálják megismételni azt az eljárást, amely 12
éve egy ilyen HIV-fertQzött beteg hosszú távú, teljes
tünetmentességéhez vezetett.
Most úgy tqnik, hogy a "londoni
beteg" néven emlegetett pácienssel ez sikerült, így
bizonyítván, hogy a kezelés sikere reprodukálható.
https://hvg.hu/tudomany/20190305_masodik_hiv_fertozott_gyogyitas_aid
s_rak_gyogyulas_remisszio_londoni_beteg_csontvelo_atultetes_ccr5

