ბელგიაში სოციალური დისტანციის
საზომი
ელექტრსამაჯურების
ტესტირებას დაიწყებენ
ბელგიის

ქალაქ

ანტვერპენის

პორტში, ელექტრონული სამაჯურების
ტესტირება
დაიწყეს,
რომელიც
მომხმარებელს აცნობს, არღვევს თუ
არა ის სოციალური დისტანცირების
ზომებს. ამის შესახებ ინფორმაციას
„როიტერი“ ავრცელებს.

სამაჯურები „კოვიდ-19“-ის პანდემიის შესაჩერებლად აუცილებელი
სოციალური დისტანცირების წესების უფრო მარტივად შესრულებისთვის,
ბელგიურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიამ შექმნა. თუ ანტვერპენის
პორტში მომუშავე პერსონალს სხვა თანამშრომელი უახლოვდება ამის
შესახებ მას ელექტრონული სამაჯური აცნობებს.
კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით, იმ დაწესებულებებს, რომლებშიც
ამ სამაჯურებს გამოიყენებენ, არ ექნებათ წვდომა პერსონალის
ადგილმდებარეობაზე.
როგორც, ელექტრონული სამაჯურის შემქმნელები აცხადებენ, ამ
გამოგონებას ასევე შეუძლია, ინფიცირებულთა კონტაქტების მოძიება
გაამარტივოს, რადგან სამედიცინო პერსონალს ექნება ზუსტი
ინფორმაცია, თუ ვისთან ჰქონდა ინფიცირებულს კონტაქტი.
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ქართველმა
ინსულტით
ვირთაგვას
შეძლეს

მეცნიერებმა
დაზიანებული
ტვინის
აღდგენა

მეცნიერებმა კანის უჯრედებიდან
მიღებული ტვინის ქერქის ნერვული
უჯრედები ვირთაგვის ინსულტით
დაზიანებულ ტვინში გადანერგეს,
რის
შემდეგაც,
მღრღნელებს
მოტორული ფუნქცია ნაწილობრივ
აღუდგათ და ეს უჯრედები სრულად
ინტეგრირდა დაზიანებულ ნერვულ რკალში. ცნობილ ამერიკულ
სამეცნიერო ჟურნალ PNAS-ში დაბეჭდილი კვლევა შვედეთში მომუშავე
ქართველი მეცნიერის, ზაალ კოკაიას ლაბორატორიაშია შესრულებული.
„გადანერგვიდან 6 თვის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ, როგორ აღადგინა
ახალმა უჯრედებმა ინსულტგადატანილი ვირთაგვას ტვინის
დაზიანება“, — ამბობს ზაალ კოკაია, რომელმაც კვლევა პროფესორ
ოლე ლინდვოლთან და პოსტდოქტორანტ სარა პალმა-ტორტოსასთან ერთად
ჩაატარა.
შვედეთის ქალაქ ლუნდში მომუშავე მკვლევართა ჯგუფმა წინა
კვლევებშიც აჩვენა, რომ ადამიანის ღეროვანი და რეპროგრამებული
უჯრედებიდან მიღებული ნეირონების გადანერგვა ინსულტგადატანილ
ვირთაგვებში სავსებით შესაძლებელია. თუმცა, წინა კვლევებში არ
იყო აღწერილი, შეეძლო თუ არა გადანერგილ უჯრედებს ინსულტიანი
ვირთაგვას ტვინში ახალი კავშირების დამყარება და აქედან
გამომდინარე, ნორმალური მოტორული და მგრძნობელობითი ფუნქციების
აღდგენა.
„უამრავი მეთოდის გამოყენებით,
მიკროსკოპითა და ცოფის ვირუსზე

მათ შორის ელექტრონული
დაფუძნებული მოლეკულური

მეთოდებით, ჩვენ გადანერგილ უჯრედებს დავაკვირდით და ვაჩვენეთ,
რომ ისინი დაზიანებულ ნერვულ რკალებში წარმატებით ინტეგრირდა.
გარდა ამისა, ჩვენ ისიც დავინახეთ, რომ გადანერგილმა უჯერედებმა
კავშირი დაამყარეს ტვინის მეორე ნახევარსფეროს ნეირონებთან,
სადაც არც ერთი უჯრედი არ გადაგვინერგავს. მსგავსი მონაცემები
აქამდე არავის გამოუქვეყნებია“, — ამბობს ზაალ კოკაია, რომელიც,
იმის მიუხედავად, რომ თავის კოლეგებთან ერთად ტვინს რამდენიმე
ათლწულია იკვლევს, შედეგებით გაოცებულია.

მკვლევრებმა ლაბორატორიაში ადამიანის კანის უჯრედები ტვინის
უჯრედებად გარდაქმნეს, შემდეგ კი ვირთაგვების ტვინის ქერქში
გადანერგეს. ეს კი ტვინის ის რეგიონია, რომელიც ინსულტის შემდეგ
ყველაზე ხშირად ზიანდება.
„ჩვენი მიზანია გავიგოთ, როგორ გავლენას ახდენს გადანერგილი
უჯრედები ტვინის მეორე ნახევარსფეროზე. ასევე გვსურს, უკეთ
დავაკვირდეთ, გადანერგვა როგორ მოქმედებს კოგნიტურ ფუნქციებზე,
როგორიცაა, მაგალითად, მეხსიერება. ჩვენ, რა თქმა უნდა,
ყველანაირ გვერდით ეფექტსაც შევისწავლით. უჯრედების გადანერგვის
კლინიკურად გამოყენების უპირველესი მოთხოვნა ეფექტიანობა და
უსაფრთხოებაა“, — ამბობს ზაალ კოკაია.
ზაალ კოკაია ლუნდის ღეროვანი უჯრედების ცენტრის დირექტორია 2011
წლიდან, ასევე არის ლუნდის უნივერსიტეტის ექსპერიმენტული

სამედიცინო კვლევის პროფესორი, ღეროვანი უჯრედების და აღდგენითი
ნევროლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ღეროვანი უჯრედების და
რეგენერაციული მედიცინის „StemTherapy-ს“ სტრატეგიული კვლევითი
პროგრამის კოორდინატორი.
ზაალ კოკაიას კვლევის მთავარი თემა არის ტვინის ინსულტი და იმ
გზების კვლევა, რაც საშუალებას მოგვცემს გამოვიყენოთ ღეროვანი და
რეპროგრამირებული უჯრედები დაზიანებული ტვინის ფუნქციის
აღსადგენად. ინსულტის გადატანის შემდეგ, პაციენტების მოტორული და
მგრძნობელობის აღსადგენი ერთადერთი საშუალება ჯერჯერობით მხოლოდ
ვარჯიშია.
ქართველმა მეცნიერმა შვედეთის ტვინის ფონდთან მიცემულ 2017
წლის ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის ღეროვანი და რეპროგრამირებული
უჯრედების კლინიკაში გამოყენების მიმართ ოპტიმისტურად იყო
განწყობილი და ამ მიდგომას დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდა.
„ჩვენ ვიცით, რომ ღეროვან უჯრედებს დიდი პოტენციალი აქვთ,
პირველ ყოვლისა იმიტომ, რომ შესწევთ უნარი ჩაანაცვლონ
დაზიანებული უჯრედები. ამასთან, ისინი გამოიმუშავებენ
სხვადასხვა ნივთიერებებს და ფაქტორებს, რომლებიც ღეროვანი
უჯრედების გარემომცველ, ინსულტის შემდეგ გადარჩენილ ნერვულ
უჯრედებს საშუალებას აძლევს, უკეთესად იმუშაოს და უფრო
ეფექტურად წარმართოს რეგენერაცია და აღდგენითი პროცესები“, —
აღნიშნავს ზაალ კოკაია.
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ჩინეთში
მაიმუნის
გენების
მქონე გოჭები შექმნეს

ჩინელმა მეცნიერებმა ქიმერული გოჭები შექმნეს, მათ უჯრედების
ნაწილი პრიმატებისგან მიიღეს. პირველი შედეგი
წარუმატებელი
იყო – გოჭებმა დიდხანს არ იცოცხლეს, ასევე
მათ დონორის
უჯრედების სიმცირეც აღენიშნებოდა.
ოთხი ათასი რედაქტირებული გენის მქონე ებრიონიდან მხოლოდ ათი
გოჭი დაიბადა. აქედან ორ მათგანს პრიმატის უჯრედები გულში,
ღვძლში, ელენთაში, ფილტვებსა და კანში აღენიშნებოდა. თუმცა
დონორის უჯრედების შეფარდება მაინც დაბალი იყო.
მეცნიერების მიზანი ღორების ორგანიზმში ადამიანური ორგანოების
გამოზრდაა. თუმცა მანამდე კიდევ დიდი გზაა გასავლელი. ჩინეთში,
როგორც მთელ მსოფლიოში, დონორული ორგანოების დეფიციტია და
პეკინის ინსტიტუტის მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ ამ პრობლემის
გადაჭრას შეძლებენ.
შეგახსენებთ, 2017 წელს ესპანელმა ბიოლოგმა ხუან კარლოს ისპისუა
ბელმონტემ ადამიანის და ღორის
შეჯვარების ექსპერიმენტს
ხელმძღვანელობდა. მან შეძლო ასეთი
ქიმერის შექმნა, თუმცა,
მოგვიანებით
ეთიკური თვალსაზრისიდან გამომდინარე, ერთი თვის
ემბრიონები გაანადგურა.
politexpert.net

SOS! იტალიელი მეცნიერები –
ვაქცინები
ტოქსინებს
და
სიმსივნის
უჯრედებს
შეიცავენ!!!

იტალიის
არაკომერციულმა
ორგანიზაცია
„კორველვამ“
(Corvelva)
საინტერესო
კვლევები ჩაატარა და აღმოაჩინა,
რომ თანამედროვე ვაქცინები
ჯანმრთლობისთვის პოტენციურად
საშიშია.

ორგანიზაციის
მეცნიერებმა
წამყვანი
ფარმაცევტული
ტრანსკომპანიების მიერ წარმოებული ვაქცინები შეისწავლეს და
აღმოაჩინეს, რომ უმეტს წილად პრეპარატები არ შეიცავენ ცილოვან
ანტიგენს ( ვაქცინის საკვანძო
ელემენტს, რომელიც ადამიანის
ორგანიზმს
ვირუსის/ბაქტერიის
წინააღმდეგ
იმუნიტეტის
გამომუშავებას ააქტიურებს). არა და ეს ელემენტი გაწერილია წამლის
შემადგენლობაში. სამაგიეროდ ბევრი ისეთი რამ აღმოჩნდა, რასაც იქ
ადგილი ნამდვილად არ აქვს:
ადამიანის წარმომავლობის ემბრიონალური დნმ–ი,
რაოდენობა დასაშვებ ნორმას 300–ჯერ აღემატება;

რომლის

რეტროვირუსების რნმ ( მათ შორის შიდსი, ფრინველის ლეიკოზი,
რაუსის სარკომის ვირუსი, მაიმუნების იმუნოდეფიციტის ვირუსი
და სხვა);
ქიმიური და ბაქტერიული ტოქსინები;
ჯვარედინი დაბინძურება „სანაგვე“ უჯრედოვანი ხაზებისგან და
ასევე ამოუხსნელი ცილოვანი მაკრომოლეკულის კვალი, რომლის
ამოცნობა დღეისთვის არსებული მეთოდებით შეუძლებელია.
როგორც ცნობილია, აბორტირებული მასალიდან დნმ–ი პირველად დიდ
ბრიტანეთში მიიღეს, ხოლო 1966 წლიდან უკვე ფართო წარმოებაში
გაუშვეს და დღეს მრავალი ვაქცინის საკვანძო ელემენტს
წარმოადგენს. ზოგადად, ინფორმაცია
ვაქცინის შემადგენლობის
შესახებ ღიაა, თუმცა ვინ გვაკითხებს ან ვინ კითხულობს მას. ე.წ.
MRC-5
უჯრედები ევროპული რასის მამრობითი სქესის ადმიანის
აბორტირებული ემბრიონისგან მიიღება. აშშ–ს
ჯანდავცის
სამინისტროს ფედერალური სააგენტოს ოფიციალური მონაცემების
თანახმად, ადამიანის ემბრიონის დნმ–ს ს შემდეგი დასახელების
ვაქცინები შეიცავენ:

ჩუტყვავილას ვაქცინა ვარივაქსი (Varivax) , რომელსაც
ამერიკული ფარმკორპორაცია Merck &amp; Co აწარმოებს,
დაშვებულია 1995 წლიდან;
კომბინირებული ვაქცინა პროკვოდი (ProQuad) – წითელა,
ყბაყურა, ჩუტყვავილა, წითურა – აწარმოებს იგივე
კომპანია Merck &amp; Co, დაშვებულია 2005 წლიდან;
კომბინირებული ვაქცინა პრიორიქს–ტეტრა (Priorix-tetra) – –
წითელა, ყბაყურა, ჩუტყვავილა, წითურა – აწარმოებს
ბრიტანული ფარმოკორპორაცია GlaxoSmithKline;
ჩუტყვავილას ვაქცინა ვარილრიქსი (Varilrix), რომელსაც
ასევე GlaxoSmithKline–ი აწარმოებს და რომელსაც ჯანმო
აქტიურად უჭერს მხარს.
კვლევამ ცხადყო, რომ
ადამიანის ემბრიონის MRC-5 უჯრედები
თითქმის სრულად (99,76%) მოიცავენ მამრობითი სქესის ადამიანის
დნმ–ს. თუმცა სტანდარტულ დნმ–ისგან განსხვავებით მასში მრავლადაა
გადანაცველბული, დუბლირებული და წაშლილი ელემენტები. ანუ
ვაქცინისთვის განკუთვნილი ადამიანის დნმ–ი განგებ „შეასწორეს“.
ასეთი რედაქტირების შედეგები იტალიელმა მეცნიერებმა დასკვნაში
დადეს:
ვაქცინებში შემავალი ადამიანის დნმ–ი უთუოდ ნორმალური
არაა, გააჩნია მნშვნელოვანი შეუსაბამლობა ჯანმრთელი
ადამიანის დნმ–თან;
ამ დნმ–ში გამოვლენილია 560 გენი, რომლებიც სიმსივნის
სხვადსხვა ფორმებთან არიან დაკავშირებულები, ყველა ამ
გენმა სერიოზული მოდიფიკაცია გაიარა;
ამ დენმ–ში გამოვლენილია მთელი რიგი გადახრა, რომელთა

შედეგი ჯერჯერობით უცნობია და არც სამეცნიერო ლიტერტურაშია
აღეწრილი, თუმცა, აშკარაა, რომ ეს გადახრები ადამიანის
ორგანიზმში სიმსივნის წარმოქმნაზე პასუხსიმგებელ გენებზე
ახდენენ ზემოქმედებას.
„კორველვას“ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ვაკცინაციის ნიღბის ქვეშ
ჩვენ ბავშვებს გენეტიკურ კოდს ურღვევენ, რაც შემდგომ სიმსივნის
განვითარებას უწყობს ხელს.
„ყველაფერი ზემოდ აღნიშნული ცდება ჯანდაცვის ჩარჩოს, ეს
კაცობრიობის განადგურების გეგმის ნაწილია. ამიტომ ეწევიან
ვაქცინაციის აუცილებელ პროპაგანდას. გვაიძულებენ, ჩვენ და ჩვენი
შვილები ონკოლოგიური გენებით დავაინფიციროთ, რომელსაც
მოკვდინებული ემბრიონისგან იღებენ.
ამას იმუნიზაციასთან
არაფერი საერთო არ გააჩნია.“ – აცხადებს ცნობილი
გამომძიებელი–ჟურნალისტი,
აქტივისტი,
მომხმარებელთა
ჯანმრთელობის დამცველი მაიკ ადამსი.
ასეა თუ ისე, მოქალაქეებს სრული უფლება აქვთ
ფლობდნენ
ინფორმაციას მათი შივილების ორგანიზმში შეყვანილი პრეპარატის
შესახებ, და ამავე დროს სრული უფელბა სურვილის შემთხვევაში უარი
განაცხადონ ვაქცინაციაზე.
inform-relig.ru

ვიეტნამში
უიშვიათესი
„თაგვირემი“ დააფიქსირეს

პირველად
ბოლო
30
წლის
განმავლობაში, ჩრდილო-დასავლეთ
ვიეტნამის ჯუნგლებში უიშვიათესი
სახეობის, ირმის მსგავსი პატარა
ცხოველი
შენიშნეს,
რომელიც
გადაშენების პირას არის მისული.

ვერცხლისფერზურგა ირმულა, იგივე ვიეტნამური თაგვირემი ბოლოს 1990
წელს არის დაფიქსირებული.
ეს სახეობა, Tragulus versicolor-ი, პირველად 1910 წელს აღწერეს
ვიეტნამის ქალაქ ნიაჩანგის სიახლოვეს გამოჩენილი რამდენიმე
ეგზემპლარის საფუძველზე. 1990 წლის შემდეგ ეს ცხოველი აღარავის
უნახავს და ექსპერტების აზრით, ნადირობის გამო ის გადაშენების
პირას არის მისული.
თუმცა, ვიეტნამელი ბიოლოგი, ველური ბუნების გლობალური
კონსერვაციის ფონდის წარმომადგენელი ან ნუიენი ვერცხლისფერზურგა
ირმულას წლების განმავლობაში ეძებდა და სჯეროდა, რომ სადმე
წააწყდებოდა.
ორ კოლეგასთან და სოფლის ადგილობრივ მცხოვრებლებთან ერთად, ის იმ
ადგილებისკენ გაეშურა, სადაც ხალხი ამ ცხოველის ნახვის შესახებ
იუწყებოდა. ტყეში მათ 30 ფოტოხაფანგი დაამონტაჟეს.
„შედეგი უბრალოდ გასაოცარი აღმოჩნდა. თვალებს არ ვუჯერებდი,
როდესაც კამერები გავხსენით და დავინახე ირმულები ვერცხლისფერი
ზურგით“, — ამბობს ნუიენი.
მკვლევართა თქმით, ის ფაქტი, რომ მათ ირმულები ასე ადვილად
დააფიქსირეს, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი მომრავლდნენ და
საფრთხის ქვეშ აღარ არიან. მოსახლეობის ზრდის გამო, სამხრეთაღმოსავლეთ აზიაში ტყეების მდგომარეობა სავალალოა, რაც უდიდეს
საფრთხეს უქმნის იქ გავრცელებულ ცხოველებსაც.

2019 წლის მაისში, გაერო-ს ბიომრავალფეროვნების მთავრობათშორისი
პლატფორმის ექსპერტებმა გამოსცეს გარდამტეხი მოხსენება, რომელშიც
იუწყებიან, რომ ადამიანთა საქმიანობის გამო, პლანეტაზე
დაახლოებით მილიონ სახეობას გადაშენების საფრთხე ემუქრება.
კვლევა ჟურნალ Nature Ecology and Evolution-ში გამოქვეყნდა.
მომზადებულია Agence France-Presse-ის მიხედვით
1tv.ge

როგორ
ჭამს
შავი
ხვრელი
ვარსკვლავს - დაფიქსირებულია
უიშვიათესი კოსმოსური მოვლენა
სუპერმასიური შავი ხვრელი
ხშირად
წარმოგვიდგენია,
როგორც
უზარმაზარი
გრავიტაციული
მორევი,
რომელიც
გამხეცებული
ანადგურებს ვარსკვლავებს,
მაგრამ სინამდვილეში, ეს
არც თუ ისე ხშირად ხდება.
მაგალითად,
ჩვენი
გალაქტიკის
ცენტრალური შავი ხვრელი ამას მხოლოდ 100 000 წელიწადში ერთხელ
აკეთებს.
შესაბამისად, ასტრონომებს ძალიან უნდა გაუმართლოს, რომ ამ
პროცესის უშუალო შედეგებს დააკვირდნენ. ახალი დაკვირვებების
ფარგლებში, ასტრონომები სწორედ ამის მომსწრე გახდნენ. პროცესზე
დაკვირვებების დაწყება უკვე შესაძლებელია მრავალი ტელესკოპით,

რამაც
შეიძლება,
დიდი
ოდენობით
ახალი
ინფორმაცია
მოგვაწოდოს სუპერმასიურ შავ ხვრელთა მიერ ვარსკვლავთა შთანთქმის
შესახებ. ამ მოვლენას ასტრონომები გრავიტაციული დაფლეთვის
მოვლენას (TDE) უწოდებენ.
გრავიტაციული დაფლეთვის ეს კონკრეტული მოვლენა მოხდა დედამიწიდან
დაახლოებით 375 მილიონი სინათლის წლით დაშორებულ გალაქტიკა 2MASX
J07001137-6602251-ში. მის შავ ხვრელს, რომელმაც ვარსკვლავი
გაანადგურა, ჩვენს მზეზე 6,3 მილიონჯერ
შედარებისათვის
—
ირმის
ნახტომის

მეტი მასა აქვს.
ცენტრალურ
შავ

ხვრელს, მშვილდოსანი A-ს დაახლოებით 4 მილიონი მზის მასა აქვს.
აქვე შეგახსენებთ იმას, რომ ეს მოვლენა სინამდვილეში 375 მილიონი
წლის წინ მოხდა, მაგრამ მისმა სინათლემ ჩვენამდე მხოლოდ ახლა
მოაღწია. შესაბამისად, ასეთ მოვლენებზე აწმყო დროში ვსაუბრობთ.
გრავიტაციული დაფლეთვის ეს მოვლენა ცის იმ ციცქნა მონაკვეთში
მოხდა, რომელსაც ნასას პლანეტებზე მონადირე ტელესკოპი TESS-ი
აკვირდებოდა.
როცა TESS-მა ცაში შენიშნა რაღაც, რომლის სიკაშკაშეც თანდათან
იმატებდა, ასტრონომებმა შესაბამისი ზომები მიიღეს და იმ
მიმართულებით რამდენიმე სხვა ტელესკოპი მიმართეს.
სულ

მალე,

მკვლევრები

დარწმუნდნენ,

რომ

აკვირდებოდნენ

სუპერმასიური შავი ხვრელის მიერ დაჭერილ ვარსკვლავს, რომელსაც ის
გამალებით ანადგურებდა. მსხვერპლის მასა ჯგუფს ჯერ არ დაუდგენია,
მაგრამ მოვლენა იმდენად ენერგიული იყო, რომ წარმოქმნილი სინათლე
მზის მაგნიტუდას 10-ჯერ აჭარბებდა, მასპინძელი გალაქტიკისას კი
ოთხჯერ.
ყველაზე ამაღელვებელი კი ის არის, რომ ასტრონომთა ჯგუფი სინათლის
პიკს დაწყების მომენტიდანვე დააკვირდა, რაც ისტორიაში პირველი
შემთხვევაა.

ამ დრომდე, სიკაშკაშის პიკის მიღწევამდე დაფიქსირებულია 4-5
გრავიტაციული დაფლეთვის მოვლენა, მაგრამ ამ შემთხვევაში,
ასტრონომებმა მასზე დაკვირვება უფრო ადრეული მომენტიდან შეძლეს.
ეს კონკრეტული მოვლენა, სახელად ASASSN-19bt — TESS-მა პირველად

2019 წლის 29 იანვარს დააფიქსირა. სინათლე მასპინძელი გალაქტიკის
ცენტრალური რეგიონიდან მოდიოდა. 31 იანვარს, მკვლევართა ჯგუფი
რეგიონს ჩილეში მდებარე ტელესკოპ მაგელან-კლაის გამოყენებით
დააკვირდა. დადგინდა, რომ სავარაუდოდ საქმე ეხებოდა გრავიტაციული
დაფლეთვის მოვლენას და დაკვირვებები განაგრძეს. ცის ამ
მონაკვეთისკენ სხვადასხვა დიაპაზონში მომუშავე რამდენიმე
უმძლავრესი ტელესკოპი მიმართეს.
ASASSN-19bt-მა სიკაშკაშის პიკს 2019 წლის 4 მარტს მიაღწია.
ჯგუფმა დაკვირვებები კიდევ ერთ თვეს განაგრძო და დიდმა
სიურპრიზმაც არ დააყოვნა.
ნასას სვიფტის ტელესკოპმა გაარკვია, რომ აღმოჩენიდან სულ
რამდენიმე დღის შემდეგ, გრავიტაციული დაფლთვის მოვლენა
მნიშვნელოვნად გამკრთალდა და გაცივდა. ასეთი რამ ასტრონომებს
მანამდე არასოდეს ეხილათ, რადგან როგორც წესი, პიკის მიღწევამდე,
სიკაშკაშე სტაბილურად იმატებს, უცვლელი რჩება ტემპერატურაც.
თუმცა ამ შემთხვევაში, სიკაშკაშე და ტემპერატურა მნიშვნელოვნად
დავარდა იქამდე, ვიდრე სხვა ასეთი მოვლენების დროს შემჩნეულ
ეტაპს მიაღწევდა. მკვლევართა განცხადებით, ასეთი რამ შეიძლება
საკმაოდ ხშირიც იყოს, მაგრამ ჩვენ ჯერ არ ვიცოდეთ.
გარდა ამისა, მასპინძელი გალაქტიკა უფრო ახალგაზრდა და
მტვრიანია, ვიდრე სხვა გალაქტიკები, რომლებშიც ასეთი მოვლენები
შეგვიმჩნევია. პიკის მიღწევისას კი, სიკაშკაშე საკმაოდ სუსტად
გაიზარდა — ასეთი რამის მომსწრე ასტრონომები პირველად გახდნენ.
კარნეგის ცენტრის ასტრონომის, ტომ ჰოლოიენის განცხადებით,
გამოსხივება მომდინარეობს შავი ხვრელის სიახლოვიდან, დაახლოებით
იმ მანძილიდან, რითაც დედამიწა ან მარსია დაშორებული მზიდან.
მკვლევართა ჯგუფი ASASSN-19bt-ის კვლევას აგრძელებს და შედეგებს
უახლოეს მომავალში გამოაქვეყნებს. ეს იქნება გრავიტაციული
დაფლეთვის მოვლენის ყველაზე სრული და ყოვლისმომცველი კვლევა.
https://www.youtube.com/watch?v=85tdoDt1Qh0

კვლევა The Astrophysical Journal-ში გამოქვეყნდა.
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საიდან მოვიდა დედამიწაზე ოქრო
და სხვა მძიმე ელემენტები?
მზის
სისტემის
მძიმე
ელემენტების,
მაგალითად,
ოქროსა და პლატინის წარმოშობის
საკითხი ასტრონომთა დიდი
ინტერესის საგანია. ერთ-ერთი
ყველაზე პოპულარული თეორიის
მიხედვით, ისინი კოსმოსში
ნეიტრონულ
ვარსკვლავთა
შეჯახების შედეგად მიმიოფანტა.

თუმცა, ახალი კვლევა სულ სხვა დასკვნამდე მივიდა — ეს ელემენტები
ვარსკვლავის აფეთქების, ანუ სუპერნოვას შედეგად არის
წარმოქმნილი. მკვლევართა აზრით, სწორედ ამ გზით გაჩნდა სამყაროს
მძიმე ელემენტთა 80 პროცენტი.
კონკრეტულად საქმე ეხება სუპერკაშკაშა, ე. წ. კოლაფსირებადი
ტიპის სუპერნოვას, ანუ მზეზე 30-ჯერ მეტი მასის მქონე სწრაფად
მბრუნავ ვარსკვლავთა აფეთქებას; შავ ხვრელად გადაქცევამდე
(კოლაფსირებამდე) ისინი საკმაოდ სანახაობრივად ფეთქდებიან.
გუელფის უნივერსიტეტის ფიზიკოსის, დენიელ სიგელის განცხადებით,
ნეიტრონულ ვარსკვლავთა შეჯახებების კვლევის შემდეგ ისინი
მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ძალიან განსხვავებული ტიპის
ვარსკვლავური აფეთქების შედეგად შავი ხვრელების დაბადებისას უფრო
მეტი ოქრო წარმოიქმნება, ვიდრე ნეიტრონულ ვარსკვლავთა
შეჯახებისას.

2017 წელს დაფიქსირებულმა ნეიტრონულ ვარსკვლავთა შეჯახებამ
დაადასტურა, რომ ასეთი შეჯახების შედეგად მძიმე ელემენტები
წარმოიქმნება. პირველად ისტორიაში, ამ შეჯახების (GW 170817)
ელექტრომაგნიტურ მონაცემებში მეცნიერებმა დააფიქსირეს მძიმე
ელემენტების წარმოქმნა; მათ შორის იყო ოქრო, პლატინა და ურანი.
უმძლავრეს აფეთქებებს, მაგალითად, ვარსკვლავთა შეჯახებას ან
სუპერნოვას შეუძლია გამოიწვიოს ნეიტრონთა სწრაფი ჩაჭერის
პროცესი, იგივე r-პროცესი — ბირთვულ რეაქციათა სერია, რომლის
დროსაც ატომის ბირთვი ეჯახება ნეიტრონებს და სინთეზირდება
რკინაზე მძიმე ელემენტები. საჭიროა ეს რეაქცია იმდენად სწრაფად
წარიმართოს, რომ რადიოაქტიური დაშლა არ მოხდეს იქამდე, ვიდრე
ბირთვს უფრო მეტი ნეიტრონები დაემატება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ
რეაქცია უნდა მოხდეს გარემოში, რომელშიც ბევრი თავისუფალი
ნეიტრონი დაფარფატებს, მაგალითად, აფეთქებულ ვარსკვლავში.
2017

წლის

ნეიტრონულ

ვარსკვლავთა

შეჯახების

(GW

170817)

შემთხვევაში, r-პროცესის შედეგად წარმოქმნილი ელემენტები
დააფიქსირეს მატერიის დისკოში, რომელიც შეჯახების შემდეგ
ნეიტრონულ ვარსკვლავთა გარშემო მოძრაობდა. ამ მოვლენის ფიზიკის
შესწავლისას, სიგელი და მისი ჯგუფი მიხვდა, რომ იგივე ფენომენი
შეიძლება მოხდეს სხვა კოსმოსური აფეთქებების დროსაც.
სუპერკომპიუტერების

გამოყენებით,

მოახდინეს

კოლაფსირებადი

სუპერნოვას ფიზიკის სიმულირება.
“მძიმე ელემენტების 80 პროცენტი ამ აფეთქებების შედეგად უნდა
წარმოიქმნებოდეს. ეს გახლავთ სუპერნოვათა ძალიან იშვიათი ტიპი,
ნეიტრონულ ვარსკვლავთა შეჯახებაზე უფრო იშვიათი, მაგრამ მათ
მიერ კოსმოსში გატყორცნილი მატერიის ოდენობა გაცილებით დიდია,
ვიდრე ნეიტრონულ ვარსკვლავთა შეჯახებისას“, — ამბობს სიგელი.
როგორც იგი აღნიშნავს, სიმულაციის დროს წარმოქმნილ ამ ელემენტთა
ოდენობა და გადანაწილება საოცრად ჰგავდა დღეს დედამიწაზე
არსებულს.
ანუ, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ დედამიწაზე r-პროცესის
ელემენტების 0,3 პროცენტი 4,6 მილიარდი წლის წინ ნეიტრონულ

ვარსკვლავთა შეჯახების შედეგად მოვიდა? — სავარაუდოდ, არა.
სიგელის სიმულაციების მიხედვით, ჩვენს პლანეტაზე ამ ელემენტთა 20
პროცენტზე მეტი მაინც ნეიტრონულ ვარსკვლავთა და შავ ხვრელთა
შეჯახების შედეგად უნდა იყოს მოსული.
ჯგუფი იმედოვნებს, რომ ამ საკითხს მეტ სინათლეს მოჰფენს ჯეიმს
ვების კოსმოსური ტელესკოპი, რომელიც 2021 წელს გაეშვება. მის
მგრძნობიარე ინსტრუმენტებს შეეძლება შორეულ გალაქტიკებში
დააფიქსიროს კოლაფსირებად სუპერნოვათა რადიაცია და ირმის
ნახტომში სხვადასხვა ელემენტთა ოდენობა.
სიგელის თქმით, იმის გარკვევა, თუ საიდან მოვიდა მძიმე
ელემენტები, დაგვეხმარება გავიგოთ, როგორ შენდებიან გალაქტიკა
ქიმიურად და საერთოდ, როგორ წარმოიქმნებიან.
მომზადებულია news.uoguelph.ca-სა და ScienceAlert-ის მიხედვით

მყინვარების დნობასთან ერთად
თავისუფლდება მათში ჩაჭედილი
ბირთვული ნალექი
გამთბარი
მყინვარების
კოლაფსი და ოკეანეში დნობა
მათ
ქვეშ
დამარხული
ბირთვული
ნივთიერებების
საათის მექანიზმიანი ბომბის
წიკწიკია და სხვა არაფერი —
ამის შესახებ ახალი კვლევა
იუწყება.

17 მყინვარის ანალიზის შემდეგ, მეცნიერებმა ყველა მათგანში
იპოვეს ყინულის ზედაპირის დანალექებში, ე. წ. რადიონუკლიდების
ნალექები. ანალიზები ჩატარდა არქტიკის, ისლანდიის, ალპების,
ანტარქტიდის და სხვა რეგიონთა მყინვარებზე. ზოგიერთ შემთხვევაში,
რადიოაქტიურ ნივთიერებათა კონცენტრაცია გაცილებით აღემატება იმ
ზონებისას, სადაც მყინვარები საერთოდ არ არის.
ეს აღმოჩენა აჩვენებს, რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ბირთვული
კატასტროფის ადგილებიდან, მაგალითად ჩერნობილიდან ან ფუკუშიმადან
ნალექები. რაც არ უნდა არასასიამოვნოდ ჟღერდეს, ამჟამად
მიმდინარე კლიმატის ცვლილებას შეუძლია კიდევ ერთი არასასურველი
შედეგი მოიტანოს — ხელახლა გამოათავისუფლოს რადიოაქტიური
მასალები.
მკვლევართა ჯგუფის წევრის, კაროლინ კლეისონის განცხადებით,
ბირთვულ ინციდენტთა ადგილების გავლენის შესახებ ჩატარებული წინა
კვლევები ფოკუსირებული იყო მათ ეფექტებზე ადამიანებისა და
ეკოსისტემების ჯანმრთელობაზე, მაგრამ ძირითადად იმ ზონებში,
სადაც მყინვარები არ არის. თუმცა, სულ უფრო იზრდება
მტკიცებულებები, რომ მყინვარებს კარგად
ოდენობის რადიონუკლიდების აკუმულირება.

შეუძლია

სახიფათო

რადიოაქტიური ნალექები, რომლებიც თოვლისა და ყინულის სახით
მოდის, უფრო მძიმე დანალექებს წარმოქმნის, ვიდრე მაშინ, როცა
ჩვეულებრივ ცვივა. ასე მოსულ ნალექებს მყინვარები იჭერს და
იქამდე ინახავს, ვიდრე დნობა დაიწყება.
მკვლევართა მიერ ნაპოვნ საშიშ რადიოაქტიურ ნივთიერებებს შორის
იყო ცეზიუმი და ამეირციუმი. ცეზიუმ-137-ის ყველაზე მაღალი
მაჩვენებელი მათ შვეიცარიაში, მორტერაჩის მყინვარზე დააფიქსირეს
— 13,558 ბეკერელი კილოგრამზე. ხორცში, რომელსაც ჩვენ ვჭამთ,
ცეზიუმ-137-ის დასაშვები ზღვარი კილოგრამში 1500 ბეკერლია.
აღებულ ნიმუშებში ჯგუფმა აღმოაჩინა როგორც ჩერნობილის
კატასტროფის, ისე 1950-1960-იანი წლების ბირთვული ტესტების
რადიოაქტიური ნალექები. ყინულის დანალექებში ჩაჭედილი აღმოჩნდა
რვა წლის წინ, ფუკუშიმას რეაქტორზე მომხდარი გაჟონვისას გამოსული
ნალექებიც.

კლასონის განცხადებით, რადიოაქტიური ნაწილაკები ძალიან მსუბუქია
და შესაბამისად, ატმოსფეროში ასვლის შემდეგ, ძალიან შორ მანძილზე
შეუძლია გადაადგილება. როცა ის ხმელეთზე წვიმასთან ერთად ცვივა,
როგორც ეს ჩერნობილის შემთხვევაში მოხდა, მალევე ირეცხება და
ერთჯერადი მოვლენის სახე აქვს. მაგრამ როცა თოვლს მოჰყვება,
ყინულში ათწლეულების განმავლობაში რჩება და კლიმატის ცვლილების
კვალდაკვალ, შემდეგ დნება და დაბლა ირეცხება.
ის, რაც მეცნიერებმა ჯერ არ იციან და რის გარკვევასაც ცდილობენ,
არის თუ რამდენად შეუძლია რადიონუკლიდების ნალექებებს ხელახლა
გამოთავისუფლების შემდეგ გარემოსა და კვების ჯაჭვის დაბინძურება.
მომზადებულია plymouth.ac.uk-ისა და ScienceAlert-ის მიხედვით
.

მეცნიერებმა მამონტის უჯრედები
"გააცოცხლეს"
იაპონაში,
კინდაის
უნივერსიტეტის
მეცნიერებმა ნაწილობრივად
„გააცოცხლეს“
მამონტის
უჯრედები.

მათ მამონტის სპლიყვის ნეშტი გამოიყენეს, რომელიც
მარადი
მზრალობის პირობებში 28 ათასი წელი იმყომეფოდა. კერძოდ,
მეცნიერებმა მამონტის კუნთოვანი ქსოვილი და ძვლის ტვინი
გამოიყენეს, უჯრედის ბირთვი თაგვის კვერცხუჯრედში მოათავსეს, რის

შემდეგ
აქტიურობის
ნიშნები
დაფიქსირდა.
უჯრედები
გამოცოცხლდენენ, იკვებებოდნენ, ბიოოლოგიურ მასალაში უჯრედების
გაყოფის წინა პროცესებიც დაიწყო, მაგრამ ვერ მოხერხდა. თუმცა
გაყოფისთვის უჯრედები რამოდენიმე საკვანძო ნაბიჯს ასრულებდნენ,
მათ შორის ქრომოსომების სწორ განლაგებას შვილობილ უჯრედებში
დანაწილებისთვის.
იაპონელი მეცნიერების ექსპერიმენტმა ცხადყო, რომ მამონტის
კლონირება მისი დნმ–მასალის სპილოს კვერცხუჯრედში გადანერგვის
გზით სავსებით დასაშვებია, თუმცა მანამდე მათ დიდი შრომა აგქვთ
გასაწევი. ამჟამად კი მეცნიერები უჯრედების დაყოფის მისაღწევად
ემზადებიან.
nature.com

ამ ღამეს წლის ყველაზე დიდი
სუპერმთვარეობაა

ამაღამ ამ ზამთრის მესამე სუპერმთვარეობაა. სავსე მთვარე სიდიდის
პიკს თბილისის დროით 19:53 საათზე მიაღწევს, მაგრამ მისი
თვალშისაცემი ზომა მაინც მთელი ღამის განმავლობაში იქნება
ხილვადი.

აღსანიშნავია, რომ ამაღამინდელი სუპერმთვარე უდიდესი იქნება 2019
წლის სუპერმთვარეობის სხვა მოვლენებს შორის.
CNN-ის ინფორმაციით,სუპერმთვარე ცაზე სავსე მთვარეობის დროს
ჩნდება,
რადგან
ამ
დროს
დედამიწის
ბუნებრივი
თანამგზავრი ორბიტაზე მოძრაობისას ჩვენს პლანეტასთან ყველაზე
ახლოს არის. სუპერმთვარე თავის პიკს სამშაბათს, 19 თებერვალს
თბილისის დროით 19:54 წუთზე (10:54 a.m. ET) მიაღწევს, თუმცა ამ
დროს თვალისთვის ხილული არ იქნება. ამიტომ სფეროს სპეციალისტები
გვირჩევენ, რომ სუპერმთვარეს თვალი ორშაბათიდან ვადევნოთ. სავსე
მთვარე ჩვეულებრივთან შედარებით 10%–ით დიდი გამოჩნდება, რადგან
ამ მომენტში ის შედარებით ახლოს იმყოფება დედამიწასთან (356 761
კმ).
რა იწვევს სუპერმთვარეს? ცნობილია, რომ მთვარე დედამიწის გარშემო
გაწელილ, ელიფსურ ორბიტაზე მოძრაობს. როცა ჩვენი ბუნებრივი
თანამგზავრი ორბიტაზე მოძრაობისას ჩვენს პლანეტასთან ყველაზე
ახლოს ექცევა და თან სავსეა, დედამიწიდან ის უფრო დიდი მოჩანს,
ვიდრე სხვა დროს.
სავსე მთვარეს თებერვალში ძვლის ან მშიერი მთვარის სახელითაც
მოიხსენიებენ, რადგან ზამთრის ეს პერიოდი საკვების სიმცირით
გამოირჩევა.

