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Látásjavítás rendszeres szemtornával

Antibiotikumok helyett fénysugarakkal?
Olyan vadonatúj kezelési módszert 

alkottak meg, amely segítségével a nehe-
zen gyógyuló sebeket, valamint a gom-
bás és bakteriális fert!zéseket szinte na-
pok alatt fel lehet számolni.

Az úgynevezett antibakteriális foto-
dinamikus terápia (aPDT) a fényérzé-
kenyít! készítményeken alapul, ame-
lyek a szervezetbe fecskendezve fény-
sugarak hatására speciális fényelnyel! 
tulajdonságuk következtében fejtik ki 
a hatásukat. A kezelés eredményeképp a 
fényenergia az oxigénmolekulákba ke-

rül, amelyek átalakult formában aktivá-
lódnak, így képesek lesznek megtámad-
ni a különböz! kórokozókat – olvasható 
a Sputnik News riportjában.

A bakterioklorinok egyik f! jellemz!-
je, hogy elnyelik a fényt, miközben a 
felszabaduló energiákat a szervezetben 
lév! oxigénatomokhoz szállítják. 

Másik hasznos tulajdonságuk, hogy 
pozitív elektromos töltéssel rendelkez-
nek, ezáltal növelhetik a fényérzékenyí-
t!k antibakteriális hatását, és biofilmré-
teget hozhatnak létre a felületeken. Vé-

gül, de nem utolsó sorban a bakterioklo-
rinok képesek abszorbeálni az infravö-
rös sugarakat.

Mindezeket felhasználva a kutatók a 
tesztelések során fel tudták gyorsítani a 
sebek gyógyulását, illetve meglep! mó-
don a b!rön fiatalító hatást is elértek. 

Az aPDT egyik legnagyobb problémá-
ját az jelenti, hogy a fényérzékenyít! 
anyagok egy id! után felhalmozódhat-
nak, és különböz! csomókat alakíthat-
nak ki, amiket sebészi úton lehet csak 
eltávolítani.

Az ételintolerancia miatti  
diéta támogatása

Több mint 10 ezer laboratóri-
umi ételintolerancia vizsgálat 
tapasztalatával vágott bele a 
gasztroenterológiai betegségek 
diagnosztizálására és kezelésére 
szakosodott Endomedix Kft. 
abba a kutatásba, amelynek cél-
ja a betegség miatt el!írt diéta 
eredményességét támogató ké-
szítmény kifejlesztése. "Az étel-
intolerancia jelen tudásunk sze-

rint gyógyíthatatlan. A leghaté-
konyabb kezelési lehet!ség, ha 
valaki a laboratóriumi ételinto-
lerancia vizsgálattal kimutatott 
alapanyagokat kihagyja az ét-
rendjéb!l, ez esetben néhány 
hét vagy hónap alatt csökken-
hetnek a panaszok. A diétát 
azonban hosszú távon fenn kell 
tartani, ennek támogatására 
vágtunk bele egy speciális ter-
mékfejlesztésbe" – magyarázta 
dr. Farkas Károly ügyvezet!.

A Sybelle-kutatás egy olyan ké-
szítmény fejlesztésére irányult, 
amely a kimutatott ételintoleran-
ciával él! betegek diétáját támo-
gatná. Háromszáz pácienst vontak 
be a vizsgálatba, majd 3 hónap 
elteltével elemezték az emész-
t!szervi, b!rgyógyászati, pszichés 
tünetek alakulását is. Általános 
tapasztalat volt, hogy a résztvev!k 
3 hónap elteltével jobb közérzet-
r!l, jobb er!nlétr!l számoltak be.

 HÍREK/ÉRDEKESSÉGEK jjj

Erre buzdítja a briteket egy jótékonysági 
szervezet, hogy a járványügyi korlátozások 
miatt otthonmaradásra kényszerül! emberek 
látása ne romoljon a képerny! el!tt töltött 
id! növekedése miatt. A Fight for Sight nev" 
szervezet a 20-20-20-as szabály betartását ja-
vasolja az embereknek, vagyis hogy 20 per-
cenként 20 másodpercig nézzenek egy 20 
lábnyira (6 méter) lév! tárgyat, amikor akár-
milyen képerny!t néznek - írja a BBC News. 

Egy kétezer feln!tt bevonásával készült 
felmérés szerint az alanyok fele több id!t 

tölt a képerny! el!tt a világjárvány kirobba-
nása óta és közülük 38 százalék érzi úgy, 
hogy romlott a látása. A megkérdezettek 
olvasási nehézségekr!l, fejfájásról, migrén-
r!l és gyenge éjszakai látásról számoltak be. 

"A látásvesztéses esetek több mint fele 
elkerülhet! a korai felismeréssel és a meg-
el!zési módszerekkel" - húzta alá Sherine 
Krause, a szervezet vezet!je, hozzátéve, 
hogy a rendszeres látásvizsgálat segítheti 
a gyakran tünet nélküli betegségek felis-
merését is.

Személyre szabott  
vércukorszint-előrejelzés

A cukorbetegséggel érintett emberek száma tavaly 463 millió-
ra emelkedett a világon. A DiabTrend AI Analytics Kft. a követ-
kez! hónapokban  mintegy 12 millió cukorbetegnek nyújt sze-
mélyre szabott vércukorszint-el!rejelzést is biztosító diabétesz 
menedzsmentet. 

A magyar startup vércukorszint el!rejelz! algoritmusával ki-
egészített naplózó alkalmazásával segíti a diabétesz mindennapi 
menedzselését, jobb életmin!séghez juttatva 
a használóit.

,,A DiabTrend egy olyan mesterséges intel-
ligenciára alapozott vércukor el!rejelz! al-
goritmust fejlesztett ki, amely a cukorbete-
gek kezelésének központi problémájára ad 
választ“ - mondta Szombati András, a Solus 
Capital senior tanácsadója.

A tervek szerint 2022-ben így össze-
sen 50 millió cukorbeteghez jut el az 
alkalmazás.

Az alkalmazás ingyenesen letölthet! 
iOS-re és Androidra, azonban kényelmi 
funkciói, mint az automatizált szemé-
lyes diabétesz menedzsment vércukor-
szint el!rejelzéssel, valamint az ételfel-
ismer!- és mennyiségbecsl! rendszer, 
fizet!sek.


