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hírado

A lámák a biokémiai kutatások egyik sztárjává váltak 
Európai és amerikai kutatók a lámák köpetét vizsgálva, megállapították, hogy azok nyá-

lában olyan molekulák vannak, amelyek alkalmasak gyulladásos betegségek gyógyítására. 
Bebizonyosodott, hogy a nyálban olyan molekulák vannak, amelyek olyan funkcióra 

képesek, melyet más emlősöknél csak a sokkal bonyolultabb felépítésű antitestek tudnak 
elvégezni. Ezek az egyszerű genetikai felépítésű makromolekulák rátelepülnek a kór-
okozók felületére és hatástalanítják azokat. Ezt úgy érik el, hogy beilleszkednek a bakté-
riumok öröklési anyagába, s így azok termelni kezdik ezeket a molekulákat, melyek mé-
rete csak töredéke az antitestekének. Másik értékes tulajdonságuk, hogy hőre nem érzé-
kenyek, akár a nyolcvan fokos hőmérsékletet is elviselik. 

A kísérletek arra engednek következtetni, hogy a lámaköpet újan felfedezett molekulái 
segítségével olyan bioszenzorokat lehet kifejleszteni, amelyekkel esetleg detektálhatók a 
biológiai harcianyagok. Ezért a védelmi technika számára is jelentős a felfedezés.  

A nanobionták az élet eddig ismert legkisebb szerveződési formái  
Puskás László, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának 

tudományos főmunkatársa kutatótársaival már 1999 végén tanulmányozni kezdte a mik-
roszkóppal nem, csak elektronmikroszkóppal követhető „mini baktériumokat”. Ezek a 
hagyományos baktériumoknál  két-három nagyságrenddel kisebb szervezetek. Először 
emberi érfal-mintákból sikerült kitenyészteni és elkülöníteni őket. Feltételezik, hogy 
ezek különböző fehérjemolekulák összecsapódásával keletkeznek, amelyek köré kalci-
um-apatitból kemény váz alakul ki. Laboratóriumi körülmények között „szaporítani” is 
tudják a nanobiontáknak elnevezett szerkezeteket, melyek mérete a nanométeres tarto-
mányban van. Ez a szaporítási folyamat egy szabályosan végbemenő kristályosodás, 
mely eredményeként egységes felépítésű részecskék képződnek. Ezek kialakulása az ér-
fal meszesedésében, a vesekő képződésében is tettenérhetők. Hasonló szerkezetű
nanorészecskéket találtak a Marsról származó meteoritokban is, ezért a szegedi kutatók 
feltételezik, hogy a nanobiontáknak jelentős szerepe lehetett az ősi élet kialakulásában. 

Az emberi nyál titkaiból ismét fényderült valamire 
A nyál egy nagyon bonyolult szereppel rendelkező anyagi rendszer a szervezetünk-

ben. Az emésztési folyamatban való részvételét már a kisiskolás is megtanulja. Ismert 
összetételének megváltozása kóros folyamatok során, (pl. a kémhatásának). 

A párizsi Pasteur intézet kutatói nemrég az emberi nyálban kimutattak egy olyan 
anyagot, mely erősebb fájdalomcsillapító hatású mint a morfium, ugyanakkor mentes 
annak mellékhatásaitól. Sikerült izolálni, s állatkísérletek során a fájdalomcsökkentő ha-
tása a vegyianyagok okozta fájdalmak esetében háromszor nagyobb volt, mint a morfi-
umnak. Mástípusú fájdalmak esetében hatszor kisebb mennyiséget kellett alkalmazni, 
mint morfiumból. 

Az anyagot opiorfinnak nevezték el. Hatásmechanizmusát vizsgálva megállapították, 
hogy gátolja egy Zn-ektopeptidáz működését, amelynek jelentős szerepe van az ideg és 
hormonális jelek közvetítésében a sejtek felületén.  Kémiai szerkezete elég egyszerű,
ezért mesterséges előállítása is feltételezhetően könnyen megvalósítható, s lehetőséggel 
kecsegtet egy új, hatékony fájdalomcsillapító gyógyszercsalád kidolgozására.  
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Számítástechnikai hírek 
Magyar nyelvű Vista a piacon – A Microsoft legújabb operációs rendszere már ma-

gyar nyelven is kapható. A korábbi, XP-nél megismert Home, Professional, Media Cen-
ter és Tablet PC kivitel helyett a Vistánál a Home Basic, Home Premium, Business, 
Ultimate, valamint a magyarul még nem kapható Enterprise változatokat vásárolhatjuk 
meg. A Home Basic-nek és a Businessnek van N-es verziója, melyből kihagyták a Win-
dows Media Playert és a hozzá kapcsolódó szoftvereket, mint például a Movie Makert. 
Minden Vista verziónak van 32 és 64 bites változata is. 

*
A Western Digital továbbra is egyedüliként kínál a szerverekre jellemző tízezres per-

cenkénti fordulatszámú merevlemezt az otthoni felhasználók számára. A WD Raptor 
mára nem csak a belépőszintű szerverek és munkaállomások piacán rendelkezik komoly 
részesedéssel, de az átlagfelhasználók számára is reális alternatívaként jelenik meg egy-
egy fejlesztés során, hiszen a WD nem sokkal a harmadik generációs, 150 GB-os Raptor 
megjelenése után kiadta az új verzió kisebb változatait is 36, illetve 74 GB-os méretek-
ben. A harmadik generációs Raptor 74 GB-os változata alapvetően különbözik az előző
változattól, mert a 150 GB-os mintájára 74 GB-os tányérokra épül, míg a korábbi válto-
zatban még két darab 36 GB-os lemezt találtunk, ami miatt az elviekben lassabb, han-
gosabb volt és jobban melegedett. További újítás, hogy a cache mérete a 150 GB-os 
változat után a kisebbik verzióban is 16 MB méretű lett, míg a korábbi Raptor összesen 
8 MB-tal rendelkezett. Ezen felül picit nőtt az átlagos keresési idő, viszont csökkent az 
írási keresési idő, a sávok közötti keresés (track-to-track seek) ideje és a kevésbé támo-
gatott TCQ-t (Tagged Command Queuing) felváltotta a szinte már minden modernebb 
alaplap által támogatott NCQ (Native Command Queuing). Az új Raptor már natív 
SATA-csatolóval rendelkezik. 

*
Az NVIDIA termékpalettája hamarosan gyökeresen átrendeződik. Minden szeg-

mensben DX10-es kártyák veszik át az uralmat. A felső-középkategóriás GeForce 7950 
GT és 7900 GS, valamint a középkategóriás 7600 GT és 7600 GS típusok helyét hama-
rosan az NVIDIA vadonatúj, DirectX 10-kompatibilis GeForce 8-as szériájának a tagjai 
veszik át a gyártó termékpalettáján. A korábbi GeForce szériához tartozó GPU-k gyár-
tása ennek megfelelően napokon belül leáll; az NVIDIA utoljára április 28-án szállít a 
G7x sorozatú grafikus processzorokból partnereinek. A kifutó széria helyébe lépő új, 
DirectX 10-kompatibils vezérlőket a tervek szerint a március elején kezdődő CeBIT-en 
bemutatja a gyártó. 

*
Egy San Francisco-i sajtórendezvényen az AMD bemutatott egy rendszert, amely-

ben a Barcelona kódnéven emlegetett négymagos Opteron mellett – ezúttal általános 
célú gyorsítókártyaként – két R600-alapú grafikus kártya üzemelt, együttesen nagyjából 
egy teraFLOPS számítási kapacitást bocsátva rendelkezésre. A demórendszer mintegy 
összefoglalója a chipgyártó idei legfontosabb újdonságainak. Az AMD szerint a Barce-
lona lebegőpontos teljesítménye 42 százalékkal múlja majd felül az Intel jelenleg legerő-
sebb négymagos Xeonjának, az X5355-nek a sebességét. Az első négymagos Opteronok 
tömeggyártása a korábbi hírek szerint júniusban kezdődik meg, így piacra a második fél-
év elején kerülnek. 

 


