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A L B I S T E A K

Astrofisikariek lehenengo aldiz detektatu dute zulo 
beltz batek neutroi-izar bat irentsi duela, sortuta-
ko grabitazio-uhinak hautemanda. Unibertsoko bi 
objektu muturrekoenak eta misteriotsuenak iza-
nik, ikusmin handia sortu du haien arteko fusioak. 
AEBko LIGO eta Italiako Virgo behatokiek detek-
tatu zuten gertakaria, 2020ko urtarrilean. Gaine-
ra, behin ez, bitan detektatu zuten bi erraldoiren 
arteko fusioa, 2020ko urtarrilaren 5ean bata, eta 
15ean bestea.

Ikertzaileek argitu dute duela 1.000 milioi urte in-
guru gertatu zirela fusioak, baina, hain masiboak 
izanik, gaur egun haien grabitazio-uhinak detektatu 
ahal izan direla gurean.

Zulo beltzak zein neutroi-izarrak masa handiko iza-
rrak hiltzean sortzen dira. Bi kasuetan, zulo beltzak 
bere sisteman orbitatzen zuen neutroi-izarra iren-
tsi du. Esanguratsua da detekzio berria, aspaldi 
iradoki izan baita zulo beltz eta neutroi-izarrez osa-
tutako sistema bitarrak izan litezkeela, baina orain 
arte ezin izan da halakorik frogatu. Ikerketa berriak, 
hipotesia baieztatzeaz gain, balioko du halako ele-
mentu erraldoien sistema bitarrek zer eboluzio 
izaten duten ikertzeko. The Astrophysical Journal 
Letters aldizkarian argitaratu dute.
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Errusiako Lurzoruaren Zientzietako Arazo Fisiko- 
kimiko eta Biologikoen Institutuko ikertzaileek ja-
kinarazi dutenez, 24.000 urtez Siberiako perma-
frostean izoztuta egon den errotifero bat “esna-
tzea” eta bizirik jarraitzea lortu dute. Astebetez 
poliki-poliki tenperatura igo ondoren, “esnatzeaz” 
gain, ugaltzeko ere gai izan da. Errotifero belloideen 
ohiko ugalketa asexuala izan da: partenogenesia.

Animalia mikroskopiko urtarrak dira errotiferoak, 
bereziki erresistenteak. Orain arte, bazekiten  
10 urtez izoztuta egon ondoren ere bizitzeko gai 
zirela, eta gaitasun handia zutela oxigenorik zein 
elikagairik ezari aurre egiteko. Izan ere, muturreko 
egoeretan, kriptobiosi-egoeran sartu eta prozesu 
metaboliko guztiak eteten dituzte, egoerak hobera 
egin bitartean. Baina hainbeste urtez izoztuta egon 
eta bizirik jarraitzeak iradokitzen du tenperatura 
baxuei aurre egiteko mekanismo biokimiko oso era-
ginkorrak dituztela, organoak eta zelulak oso ondo 
babesten dituztenak. Esaterako, haien zeluletan 
izotz-kristalak ez eratzea lortzen dute, ingurua po-
liki izozten denean. Current Biology aldizkari zienti-
fikoan argitaratu dute.
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https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac082e
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac082e
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00624-2?utm_source=EA
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00624-2?utm_source=EA
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00624-2?utm_source=EA



