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Gyakorlati tapasztalatok a C-11 
Complex tabletta alkalmazásáról

2016 októberétől 2017 októbe-
réig teszteltük a C-11 Complex integrált 
porcvédő tablettát saját beteganya-
gunkon a rendelkezésünkre bocsátott 
gyógyszerkészlet felhasználásával. 

A betegeket úgy igyekeztünk sze-
lektálni, hogy azok az állatok kerülje-
nek be a kipróbálásba, amelyeket saját 
betegünknek tekintünk, mi gondoz-
zuk őket, nem pedig a beküldött bete-
gek közül, a könnyebb utókövetés meg-
valósulása érdekében. Ennek ellenére 
3 esetben a kontroll sajnálatosan nem 
jött létre. 

Összesen 18 betegen teszteltünk, 
ebből 7 beteget egy alkalommal sike-
rült újra vizsgálni (ebből négyet telefo-
non sikerült elérni és kikérdezni), kilenc 

beteget 2 alkalommal, két beteget 
három alkalommal is újra vizsgáltunk.

Könyök-, váll-, csípő-, térd- és boka-
arthrosisos betegek mellett sokízü-
leti gyulladásban szenvedő beteget és 
immunmediált poliarthritisest is bevá-
lasztottunk a kipróbálásos csoportba. 

A TAPASZTALATOK  
MEGLEHETŐSEN  
EGYBEHANGZÓK VOLTAK

Amit – egy kivétellel – minden eset-
ben örömmel tapasztaltunk, hogy a 
kutyák nagyon könnyen beveszik a 
tablettát (14 eset). Egy beteg nagyon 
nehezen volt kezelhető, mert minden-
féle gyógyszert, így ezt is nehezen lehe-
tett neki beadni, ha lehetett, kiköpte 

és újra el kellett végezni a beadást. Egy 
másik betegnél beadás után a 3. nap-
tól hányást tapasztaltak, konzultációnk 
alapján a készítmény adagjának csök-
kentésével a hányások megszűntek.

A javulás mértéke is egybehangzó 
volt, egy kivétellel minden tulajdonos 
kifejezett állapotjavulásról számolt be. 

1 hónap alatt 8 esetben jelentős 
javulást találtunk vizsgálatkor, mely 
a tulajdonosok véleményével is meg-
egyezett. 

A tesztelt gyógyhatású készítmény: C-11 Complex integrált, ízesí-
tett porcvédő tabletta. Összetétel: glükózamin, kondroitin, kollagén, 
MSM, hialuronsav, kalcium –foszfát, kobalt, mangán, réz, cink, vas, 
aromák és segédanyagok. Felhasználható: kutyák részére.
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6 esetben közepes mértékű javulást 
láttunk az első hónapban (ezek közül 
két beteg 8 hét alatt jól javult), nem 
javult 1 páciens állapota 6 hét alatt.

A fájdalom szintje ezeknek meg-
felelően alakult: 8 esetben jelentő-
sen, 6 esetben közepes mértékben 
javult, 1 esetben nem tapasztaltunk 
semmi különbséget a kezdeti állapot-
hoz képest.

A 9 térdarthrosisos betegből a 
javulás mértéke 5 esetben jelentős, 4 
esetben közepes mértékű volt. Utób-
biak közül 1 beteg korábban más porc-
védő szert szedett, és a javulást ehhez 
képest láttuk. 

Egy sokízületi gyulladásban szen-
vedő betegünk volt a csoportban, jelen-
tős javulást láttunk egy hónap alatt. 

Könyök arthrosisos betegeink 
négyen voltak, ezek közül 1 nem volt 
elérhető, hárman kiválóan javultak az 
első 4-6 hétben.

Vállarthrosisos betegünk nem 
jelentkezett és nem volt elérhető tele-
fonon sem, vélhetően külföldre költöz-
tek a szomszédjai szerint.

Coxarthrosisos betegünk 1 hónap 
alatt már jelentős javulásról és fájda-
lomcsökkenésről tett tanúbizonyságot. 
6 hónapig szedte, majd abbahagyása 
után 2 hónappal a tünetei újra súlyos-
bodtak.   

Immunmediált poliarthritises páci-
ensünk nem jött vissza kontrollra és 
nem volt elérhető.

Bokaízületi arthrosisos betegünknél 
javulást sem a fájdalom, sem a mozgás, 
sem az ízületi átmozgathatóság tekin-
tetében nem láttunk.

A BETEGEK MEGOSZLÁSA  
KÓRLAPSZÁM SZERINT: 

Sokízületi gyulladás: 114795
Könyökízületi arthrosis: 108856, 

117758, 116162, 70970 
Térdízületi arthrosis: 70603, 116044, 

115904, 89442, 71603, 116326, 117002, 

116152, 72992
Bokaízületi arthrosis: 116188
Csípőízületi arthrosis: 112341
IMPA: 81710
Vállízületi arthrosis: 117977

Összefoglalásul megállapítható, 
hogy a betegek döntő többsége igen jól 
reagált a C-11 porcvédő szedésére, mind 
az ízületi átmozgathatóság, mind az 
ízületi fájdalom tekintetében jó vagy 
kiváló mértékű javulást láttunk. 

A mozgás intenzitása szinte min-
den esetben nőtt, az alakbeli eltéré-
sek az arthrosisos betegek adott gyul-
ladt, duzzadt ízületein csökkentek. A 
betegek örültek, hálásak voltak, hogy 
kipróbálhatták ezt a porcvédő tablet-
tát, többségük azóta is szedi megelé-
gedéssel. 

Dr. Bánfi András
kisállatgyógyász baleseti- és  

ortopédia sebész szakállatorvos
A Magyar Állatorvosi Kamara  

Országos Küldöttgyűlése  
„az év állatorvosa Magyarországon 

2009” címmel tüntette ki.

Primavet Kisállat –Rendelőintézet
Ortopédiai szakrendelés

1152 Budapest, Rákos út 60.
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Bemutatkozik a  
KILCO termékcsalád

A Kilco 1953-ban kezdte működését Angliában, fő tevékenységi köre állattartó telepek teljes 
körű higiéniai protokolljának menedzselése: termékekkel, szolgáltatással, szakmai háttértámo-
gatással. Jelenleg több mint 60 országba exportálja termékeit. A Vitamed Pharma Kft. – mint 
magyarországi disztribútor – 2018-ban kezdte el a Kilco termékcsalád értékesítését. Első körben 
több állattartó telepen, különböző állatfajoknál teszteltük az előmosó habokat, fertőtlenítősze-
reket, hogy képet kapjunk ezen termékek mennyire versenyképesek a konkurencia azonos termé-
keivel szemben.

ACIFOAM
Savas hatású előmosószer, mely 

kiválóan oldja, lazítja a szervetlen 
szennyeződéseket (vízkő, rozsda, 
húgysav). 

1-4%-os koncentrációban juttat-
tuk ki univerzális habosító pisztollyal, 
illetve nagynyomású mosó berendezés 
hab lándzsájával pado zatra, oldalfalra, 
mennyezetre, technológiára, légbeej-
tőre, szállítószalagra, villany-, és víz-
vezetékre. A hab tapadási és behatási 
ideje koncentráció függvényében 15-30 
perc volt.

Előnyei: kiváló ár-érték arány, rövid 
behatási idő alatt kiváló vízkő-húgy-
sav-rozsda oldó hatást tapasztaltunk.

Kiszerelés: 25 liter és 200 liter.

ECOFOAM ADVANCED
Extra hatékonyságú, hosszan tartó 

tapadást biztosító lúgos előmosó-
szer, mely kiválóan oldja, lazítja a szer-
ves szennyeződéseket (trágya, takar-
mánypor, zsír, fehérje).

1–2%-os koncentrációban juttas-
suk ki univerzális habosító pisztollyal, 
illetve nagynyomású mosóberendezés 
hablándzsájával padozatra, oldalfalra, 
mennyezetre, technológiára, légbeej-
tőre, istálló előtereire, gondozói pihe-
nőszobára, villany-, és vízvezetékre. A 
hab tapadási és behatási ideje koncent-
ráció függvényében 40-60 perc volt.

Előnyei: kiváló ár-érték arány, extra 
tapadás volt tapasztalható függőleges 
felületen is, extra szennymaró hatással.

Kiszerelés: 25 liter és 200 liter.

VIROFOAM 
Lúgos hatású előmosószer, mely 

kiválóan oldja, lazítja a szerves szeny-
nyeződéseket (trágya, takarmánypor, 
zsír, fehérje).

1-2%-os koncentrációban ajánljuk 
kijuttatni univerzális habosító pisz-
tollyal, illetve nagynyomású mosóbe-
rendezés hablándzsájával padozatra, 
oldalfalra, mennyezetre, technológi-
ára, légbeejtőre, istálló előtereire, gon-
dozói pihenőszobára, villany-, és vízve-
zetékre. Hab tapadási és behatási ideje 
koncentráció függvényében 20-30 perc 
volt.

Előnyei: kiváló ár-érték arány, töké-
letes tapadást tapasztaltunk függő-
leges felületen is, illetve magas a 
szenny maró hatása is.

Kiszerelés: 25 liter és 200 liter.
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VIROGUARD 
Glutáraldehid, kvaterner ammó-

nium, formaldehid alapú fertőtlenítő-
szer, melyet széles spektrumú aktivi-
tás jellemez. Nem korrozív.

A Viroguard 2-3%-os oldatát habo-
sító pisztollyal, nagynyomású mosó-
berendezés hablándzsájával juttattuk 
ki felületek, berendezési tárgyak fer-
tőtlenítése céljából a megfelelő hatás 
elérése érdekében.

Viroguard 5-10%-os oldatát háti 
permetezővel, hideg-meleg ködképző 
géppel ajánljuk kijuttatni légtér-, 
illetve istálló fertőtlenítésére (0,5-1 
liter 1000 m3).

Alkalmas a szer beléptető meden-
cében kerékfertőtlenítésre, valamint 
csizmafertőtlenítésre is 1-2%-os kon-
centrációban.

Előnyei: kiváló ár-érték arány, bizo-
nyítottan magas fertőtlenítő kompo-
nens, gyorsan szellőzik.

Kiszerelés: 5 liter, 25 liter, 200 liter.

KILCOX EXTRA 
Extra hatású fertőtlenítőszer, 

amely klorokrezol, glutáraldehid, kva-
terner ammónium vegyületek egyedül-
álló keveréke. 

Összetételének köszönhetően 
segít megelőzni a súlyos betegségek 
gazdasági kártételét (beleértve a kok-
cidiózist és a cryptosporidiosist is).

Széles spektrumú (baktericid, fun-
gicid, virucid, oocid), hatékony parazi-
ták (például Eimeria), vírusok, valamint 

baktériumok (például E. coli, Salmo-
nella) ellen is.

Fenol csoportba tartozó klorokre-
zol tartalom miatt nem alakulhat ki 
rezisztencia a hatóanyaggal szemben.

Általános fertőtlenítéshez 1-2%-os 
koncentrációban juttassuk ki univerzá-
lis habosító pisztollyal, nagynyomású 
mosóberendezés hablándzsájával, háti 
permetezővel. 2-4%-os koncentráció 
ajánlott kokcidiózis/cryptosporidium 
esetén, de ez függ a betegség súlyos-
ságától is.

Légtér fertőtlenítésre 5-10%-os 
koncentrációt alkalmazzunk hideg-
meleg ködképző géppel.

Alkalmas a szer beléptető meden-
cében kerékfertőtlenítésre, valamint 
csizmafertőtlenítésre is 1-2%-os kon-
centrációban.

Előnyei: kiváló ár-érték arány kon-
kurens termékekhez képest, extra 
hatékonyság. Független laboratóriumi 
tesztek során kiemelten hatékonynak 
bizonyult a következő kórokozókkal 
szemben: Eimeria oociszták, Escheri-
chia coli, Enterococcus hirae, Staphylo-
coccus aureus, Salmonella spp., Pseu-
domonas aeruginosa, Proteus vulgaris, 
Proteus hauseri.

A Kilcox Extra képes 2%-os kon-
centrációban inaktiválni vagy károsí-
tani a spórák 100%-át.

Kiszerelés: 5 liter, 25 liter, 200 liter.

VIREX
Peroxid alapú fertőtlenítő por, mely 

alkalmas az állattartó épületek felüle-

teinek, technológiai berendezéseinek 
fertőtlenítésére, beléptető medencé-
ben kerékfertőtlenítésre, illetve az ivó-
vízhálózat tisztítására.

A rezisztencia elkerülése érdeké-
ben kiválóan használható a fertőtlení-
tőszer rotációban, a szokásostól eltérő 
hatóanyaga (kálium-peroxid), vala-
mint az oxidációs hatásmechanizmusa 
miatt. Biológiailag lebomlik, extra 
gyors behatási idő jellemzi (5 másod-
perc).

Hatékony a jelentősebb vírusos, 
bak teriális, valamint gombás kóroko-
zók ellen magas terheltség esetén és 
kemény vízben is.

Kiemelten ajánlott gumicsizma fer-
tőtlenítésre, illetve beléptető meden-
cében kerékfertőtlenítésre 1%-os kon-
centrációban.

Felületek, berendezési tárgyak fer-
tőtlenítése esetében 1-2%-os koncent-
rációs oldatban ajánljuk a kijuttatását 
univerzális habosító pisztollyal, nagy-
nyomású mosóberendezés hablán-
dzsájával, háti permetezővel.

Légtér fertőtlenítésre 5-10%-os 
oldatban alkalmazzuk hideg-meleg 
ködképző géppel (1 kg/ 1000 m3).

Előnyei: hatékony ASP ellen 1%-os 
koncentrációban, 5 mp behatási idő, 
elszíneződik, ha veszít a hatékonysá-
gából (rózsaszínről barnára változik), 
habosítható, ködösíthető.

A Virex független, EN, vizsgálati 
módszereket alkalmazó tesztek során 
is hatékonynak bizonyult a következő 
kórokozó-típusokkal szemben: Bacil-
lus, Campylobacter, Candida, Clostri-
dium, Dermatophilus, Enterococcus, 
E. coli, Haemophilus, Helicobacter, Lis-
teria, Microsporum, Proteus, Pseudo-
monas, Salmonella, Staphylococcus, 
Streptococcus, Trichophyton, Vibrio.

Kiszerelés: 1 kg, 5 kg, 20 kg.
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VIREX
PEROXID ALAPÚ FERTŐTLENÍTŐ POR

 Hatékony ASP ellen 1%-os koncentrációban

 5 mp behatási idő 

 Elszíneződik, ha veszít a hatékonyságából

 Habosítható, ködösíthető

Alkalmas az állattartó épületek felületeinek, technológiai berendezéseinek fertőtlenítésére, 
beléptető medencében kerékfertőtlenítésre, illetve csizmafertőtlenítésre.

kilco_hrd.indd   1 2018. 07. 17.   15:34



Szakmai programok
VIII. NEMZETKÖZI SZEMÉSZETI KONFERENCIA 

2018. szeptember 14.

Helyszín: Megyeháza Konferencia Központ, Szentes
Dr. Dobos András szemészeti szakmai rendezvénye
+77 továbbképzési pont

V. ORSZÁGOS ÁLLATORVOS-AGRÁR SPORTNAP  
ÉS CSALÁDI HÉTVÉGE

2018. szeptember 22.

Helyszín: Tata, Olimpiai Edzőtábor, Öreg-tó
Sportágak: futás (különböző távokon), tenisz, 
kispályás labdarúgás, sárkányhajó, kettesfogathajtás, 
asztalitenisz, streetball, parkröplabda.

A családtagoknak, barátoknak való szurkoláson túl 
az alábbi lehetőségek közül lehet választani: uszoda, 
mászófal, euro jumping, népi fajátékok, városnéző 
Dottó kisvonat, sétahajózás az Öreg tavon, a gyerekeket 
pedig kalandpark várja.

V. TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA  
(MÁOK JNKSZ MEGYEI SZERVEZETE)

2018. október 13.

Helyszín: Cserkeszőlő
A MÁOK Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének 
kétnapos továbbképző konferenciája 
Témakörök: Aktuális kisállatgyógyászat, sebészet, 
szaporodásbiológia, fogászat aneszteziológia, 
haszonállat praxis /ló-sertés-és kérődzők/, 
praxismanagement, járványügy

HSAVA 39. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA
2018. október 12-14.

Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
Meghívott külföldi előadó:  
Susan Little (Kanada) és Tim Hackett (USA)
Témakörök: Veleszületett hypothyreosis macskában; 
Macska felső légúti betegségei; Pancreatitis - 
macska nem kutya; Macskák gyomor és nyelőcső 
betegségei; Metabolikus sokk; A kritikus állapotú 
beteg monitorizálása; Véralvadási zavar traumás 
betegben; Urogenitális vészhelyzetek; FELV és FIV: 
legújabb diagnosztikai ismeretek; FIP: mit tudunk 
ma a diagnózis és kezeléssel kapcsolatban; Macska 
idült hasmenése; A hányás differenciál diagnosztikája 
macskában; A húgykövesség kezelésének aktuális 
kérdései - Új lehetőségek és irányelvek; A sokk 
kezelése; Az idős macska egészségének gondozása; 
Étvágytalanság menedzsment hospitalizált macskában; 
Sürgősségi prioritási sorrend (Az előadó a sürgős 
ellátást igénylő betegségek logikus diagnosztikai 
és terápiás lépéseit tárgyalja.); Traumás kisállat (Az 
előadó videók segítségével mutat eseteket: felső légúti 
trauma, áthatoló mellkassérült, tüdő contusio, fejsérült, 
húgyhólyag repedés stb.); A parvovírus okozta enteritis-
legújabb ismeretek
+56, +52, +45 továbbképzési pont

S
U
D
O
K
U Játékszabály: A Sudoku egy olyan négyzet, mely 81 mezőre van felbontva, kilenc vízszintes sorban 

és kilenc függőleges oszlopban. A négyzet ezen felül még fel van osztva kilenc kisebb méretű (3x3 
mező) négyzetre. A 9x9 mezőből álló nagy négyzetben kell elhelyezni a számokat 1-től 9-ig úgy, 
hogy egy adott sorban, oszlopban és a háromszor hármas kisebb négyzetekben mindegyik szám 
csupán egyszer forduljon elő. 

A helyes megfejtők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 

3 db laser pointer
A megfejtés mellé kérjük, adja meg telefonszámát is, hogy értesíteni tudjuk!

Beküldési cím:
Vitamed Pharma Kft.  1096 Budapest, Vendel u. 7-9. fszt. 1. 
Fax:  +36 1/29-909-28.  E-mail:  marketing@vitamed.hu
Beküldési határidő:  2018. szeptember 7.
A 2018/I. VitaMedia Magazin sudoku szerencsés megfejtői:
Omron lázmérőt nyert: 
Dr. Kockás Máté, Dr. Szilassy István - Budapest, Tenk István - Dabas
Tolltartót nyert:
Dr. Horváth Bánk - Kerepes, Dr. Savanyú László - Tamási, Kerekes Barbara - Maglód
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www.vitamed.hu

VIREX
PEROXID ALAPÚ FERTŐTLENÍTŐ POR

 Hatékony ASP ellen 1%-os koncentrációban

 5 mp behatási idő 

 Elszíneződik, ha veszít a hatékonyságából

 Habosítható, ködösíthető

Alkalmas az állattartó épületek felületeinek, technológiai berendezéseinek fertőtlenítésére, 
beléptető medencében kerékfertőtlenítésre, illetve csizmafertőtlenítésre.
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Számos korallzátony létét olyan súlyosan veszélyezteti a klí-

maváltozás, hogy sürgősen új védő módszerek kidolgozására van 

szükség. Az Ausztrália keleti partjánál kétezer kilométer hosszan 

elterülő Nagy Korallzátony bizonyos területeit csak az óriási árnyé-

kolók menthetik meg – hangsúlyozta Ove Hoegh-Guldberg, a bris-

bane-i Queenslandi Egyetem tengerkutatója. Hozzáfűzte, hogy a 

napernyők segítségével viszont elkerülhető lehet a korallok kife-

héredése és elpusztulása.

"A klímaváltozás mértéke és sebessége nagyobb, mint amihez 

számos faj képes alkalmazkodni és fennmaradni" - írta az ausztrál 

szakértő amerikai kollégáival a Nature Climate Change című szak-

lapban.

A napellenzők mellett a kutatók azt is javasolják, hogy áramlö-

késekkel serkentsék a korallok növekedését. Megítélésük szerint a 

szén-dioxid mennyiségének növekedése a légkörben példa nélküli 

veszélyt jelent a tengeri élővilágra, ezért a tengeri ökoszisztéma 

megmentése érdekében valószínűleg a hagyományostól eltérő 

módszerekre is szükség lesz.

Szénipara miatt Ausztrália a világ legnagyobb szén-dioxid-

kibocsátói közé tartozik egy főre vetítve. A kormány 2020-ig öt 

százalékkal a 2000-es év szintje alá akarja csökkenteni a kibocsá-

tás mértékét.

A vitatott glifozát gyomirtó helyett egy ígéretes alternatív 

megoldást fejlesztettek ki, amire több országban már engedélyt is 

adtak. A bogáncsfélékből előállított pelargonsav alkalmas a gyom-

irtásra. Ha beválik, egy gyom lehet a jövő gyomirtója.

Catia Bastioli vegyésznő, a Novamont cég alapítója 2007-ben 

első nőként kapta meg az Európai Bizottság Feltalálói Díját. Talál-

mánya a kukoricakeményítőn alapuló komposztálható műanyag 

volt, melyet fóliákban, bevásárlózacskókban, kávékapszulákban 

és más termékekben is alkalmaznak. A hagyományos műanyagok 

használata okozta problémák miatt Olaszországban 2012-ben rész-

ben betiltották a nem lebomló műanyag zacskók forgalmazását.

A Novamont fővegyésze a Süddeutsche Zeitung értesülése 

szerint egy újabb nagy találmány bevezetése előtt áll. A kutató 

hét évvel ezelőtt fedezte fel az egyik Szardínia szigetén termő 

bogáncsféle sokoldalúságát.

Az ötlet, hogy a növényt gyomirtóként lehet felhasználni, egy 

véletlennek volt köszönhető. A folyamatban, ami alatt a bogáncs-

ból olajat vonnak ki, pelargonsav keletkezik. Ezt a savat a geráni-

umból ismerjük, és közismert a gyomirtó hatása. Ám eddig csekély 

mennyisége miatt nem lehetett nagy területeken gyomirtóként 

alkalmazni. A hatása nem szisztémás, tehát a növények, ame-

lyekre kiszórják, nem veszik fel azt, és csak a leveleiket szárítja el.

A bogáncs nagy előnye, hogy gyomnövényként spontán nő 

és minden része felhasználható. Nagy mennyiségű olaj nyerhető 

belőle, és magas a fehérjetartalma is, amit pedig állateledelek ada-

lékaként lehet hasznosítani. Ráadásul megóvja a talajt az erózió-

tól és öntözésre sincs szüksége. A Földközi-tenger szigetén több 

mint 1000 hektárnyi bogáncsot termesztenek, ami egy hatalmas 

szabadföldi kísérlet.

A gyomirtó alkalmas a burgonya és a keményszemű gabonafé-

lék mezei szárítására. Olaszországban például a búza aratás előtti 

szárító vegyszeres kezelése tilos, továbbá egy 2017-es törvény-

nek megfelelően a tésztagyártóknak fel kell tüntetniük a csoma-

goláson a gabona földrajzi származását. Az olasz tésztagyártók 

egy része ugyanis előszeretettel használ olcsóbb kanadai búzát, 

melyet aratás előtt glifozáttal kezelnek. 

Két évig tartó kísérletek alapján a bogáncsból készült bio 

gyomirtót Franciaországban, Olaszországban és Ausztriában már 

engedélyezték a burgonyára, a szőlészetekben, a gyümölcsösök-

ben és a nyilvános zöldterületeken való alkalmazásra. Ez a lehe-

tőség nemcsak a fogyasztóknak, hanem a méhészeknek is jó hír, 

hiszen a glifozát kihat a méhek egészségére is.

Bastioli szerint a 2018-as év fordulópontot jelent majd a bio 

gyomirtójuknak, amibe eddig 200 millió eurót fektettek. Ehhez 

azonban szükség lesz az Európai Unió egyértelmű álláspontjára 

is a glifozát tartalmú szerekkel kapcsolatban. A glifozát tartalmú 

szerek további használatát ugyanis az EU a közelmúltban átmene-

tileg engedélyezte.

 EGY SZARDÍNIAI GYOM LEHET A JÖVŐ GYOMIRTÓJA

Forrás: www.magro.hu

HATALMAS NAPERNYŐKKEL VÉDENÉK  
A KORALLZÁTONYOKAT

Forrás: www.hvg.hu

Érdekességek a nagyvilágból
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Az akut limfoblasztos leukémia kétezer gyermekből egyet 

sújt, írta a tanulmányt ismertető BBC News. Mel Greaves, a Brit 

Rákkutató Intézet tudósa 30 év alatt összegyűlt bizonyítékokkal 

támasztotta alá, hogy az immunrendszer veszélyessé válhat, ha 

az élet korai szakaszában nem találkozik elég kórokozóval. Ez azt 

jelenti a tudós szerint, hogy a betegséget meg lehetne előzni.

A vérképző rendszer megbetegedésének ez a fajtája gyakoribb 

a fejlett, jómódú társadalmakban, ami arra utal, hogy modern vilá-

gunk okozhatja a kórt. A Nature Reviews Cancer című szaklapban 

megjelent tanulmány elutasítja a korábbi elméleteket, melyek a 

villanyvezetékeket, az elektromágnesességet és a vegyi anyago-

kat hozták összefüggésbe a betegséggel.

Számos külföldi kutatóval együttműködve Greaves a kór három 

szakaszát állapította meg. Az első egy látszólag megelőzhetetlen 

génmutáció, a második az élet első évének túlzott tisztasága, ami 

miatt az immunrendszer nem tanulja meg a helyes viselkedést a 

valódi veszélyekkel szemben. Az első kettő teszi lehetővé, hogy 

egy fertőzés az immunrendszert később helytelen válaszra kész-

tesse és leukémia alakuljon ki.

Az elmélet nem egyetlen kutatáson alapszik, hanem a beteg-

ség okait megállapító tanulmányok bizonyítékainak elemzésén, "a 

kirakós elemeinek összeillesztésén". "Az akut limfoblasztos leu-

kémiának világos biológiai oka van, számos fertőzés kiválthatja 

az arra hajlamos gyerekekben, ha azok védekező rendszere nem 

készült fel megfelelően", mondta Greaves. A bizonyítékok között 

felsorolta a milánói sertésinfluenzát, melynek következtében hét 

gyerek lett leukémiás, azokat a tanulmányokat, amelyek szerint a 

bölcsődébe járó vagy testvérek között felnövő, tehát baktériumok 

sokaságának kitett kicsik körében ritkább a leukémia.

Figyelembe vette, hogy a bélrendszer "jó baktériumait" támo-

gató anyatejes táplálás is véd a kór ellen, valamint azt, hogy a 

hüvelyi úton, tehát nem műtéttel születő babák között is kisebb a 

leukémia aránya, a hüvelyi szüléssel ugyanis több baktérium kerül 

az újszülött szervezetébe. Azt is a bizonyítékok közé sorolta, hogy 

teljesen mikrobamentes környezetben nevelt állatoknál fertőzés 

hatására leukémia alakult ki.

A tanulmány nem vádolja a szülőket azzal, hogy túl higiéni-

kus körülmények között nevelik a gyerekeiket, inkább azt hang-

súlyozza, hogy "a gyermekkori leukémia a legtöbb esetben való-

színűleg megelőzhető", ám ehhez további kutatások szükségesek. 

Greaves elképzelése szerint a gyerekek kaphatnának biztonsá-

gos baktériumkoktélt, akár joghurtital formájában, ami edzené az 

immunrendszerüket. Addig is arra kéri a szülőket, ne ijedjenek meg 

a mindennapos, banális fertőzésektől és segítsék elő, hogy gyere-

kük más gyerekekkel találkozzon.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 

és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület elkészítette Magyarország 

első, mobiltelefonos madárhatározó alkalmazásának jelentősen 

kibővített, immáron 367 hazai fajt tartalmazó verzióját.

A Madárhatározó első, a 157 leggyakoribb fajt tartalmazó ver-

ziója 2016 tavaszán jelent meg, és napok alatt rendkívül népsze-

rűvé vált: 77 ezernél is több letöltés mellett 32 ezren ma is aktívan 

használják. A most megjelent „haladó verzió” további 210 hazánk-

ban eddig valaha megfigyelt fajjal bővült, így közel a teljes magyar 

madárfauna, 417-ből 367 madár határozója a telefonunkon lehet. 

Praktikus okokból azok a fajok maradtak ki a bővítésből, amiknek az 

elmúlt kétszáz évben legfeljebb néhány észlelése volt hazánkban.

A találati listában a madarak gyakoriság szerint jelennek 

meg, továbbá az adott évszakra nem jellemző fajokat külön jelzi 

az alkalmazás. A fajfelismerő játékban is több a kihívás, hiszen a 

közel 370 faj felismerése még a gyakorlattal rendelkező madará-

szoknak sem könnyű.

Az okostelefonos alkalmazás lényege, hogy a madarak alak-

jának, színének és élőhelyének megadását követően kiválasztja 

a lehetséges fajokat, de már egyetlen szűrési feltétellel is műkö-

dik. Az egyes fajok adatlapján a határozást Kókay Szabolcs madár-

festő színes grafikái, rövid fajleírás és a madár hangja segíti. Emel-

lett megtalálható itt a madár latin és angol neve, rendszertani 

besorolása és természetvédelmi értéke is. Az adatlapról interne-

tes kapcsolattal tovább tudunk lépni az MME honlapjának Magyar-

ország madarai oldalára, ahol a fajról bővebb fajleírást, gyűrűzési 

és állományadatokat is kapunk, valamint videókat és fotókat is 

nézegethetünk.

Az androidos készülékekre és iPhone-ra is letölthető alkalma-

zás 157 fajos alapverziója továbbra is ingyenesen elérhető. A most 

elkészült – az alkalmazáson belüli vásárlással elérhető – "haladó 

verzió” az MME tagjainak ingyenes, a nem tagoknak 1090 forintba 

kerül. Az alkalmazásból származó bevételt a meglévő madár-, két-

éltű- és hüllőhatározók fejlesztésére és új alkalmazások (például 

emlőshatározó) készítésére fordítja a két egyesület.

MÁR 367 MADÁRFAJT FELISMER  
A NAGYSZERŰ MAGYAR ALKALMAZÁS

Forrás: www.hvg.hu

GYERMEKKORI LEUKÉMIA:  
TÚLZOTT TISZTASÁG ÁLLHAT A HÁTTÉRBEN

Forrás: www.medicalonline.hu
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VITAMINOKAT, MAKRO- ÉS 
MIKROELEMEKET TARTALMAZÓ 
KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY
• biztosítja az elektrolit-egyensúlyt

• kiegyensúlyozott vitaminprofil

• egyedülállóan komplex összetétel

• kitűnő ár-érték arány

• Haszonállatok kiegészítő takarmányaként, a vitamin  
és az ásványi anyag szükséglet kielégítésére, az immunrendszer 
erősítésére. Fenntartja, illetve helyreállítja az elektrolitegyen-
súlyt baromfinál és más állatoknál. Használata növeli az általá-
nos ellenálló képességet. Csökkenti a stressz és az időjárási  
hatások iránti érzékenységet.

• Vitaminokat, mikro- és makroelemeket  
tartalmazó vízoldékony por.

KISZERELÉSEK: 100 g / 1 kg

Forgalmazza:
Vitamed Pharma Kft.
+36(1) 29 909 29

VITAMINAS TT
+elektrolitos

www.vitamed.hu
BAROMFI / BORJÚ / HÚSMARHA / SERTÉS / JUH / KECSKE
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A HYDRABOOST egyedülálló, komplex összetételű tápanyagokat, mint például cukrokat, elektrolito-
kat, aminosavakat, vas-kelátot és ízesítőt tartalmazó oldat, amely helyreállítja az elektrolit-egyensúlyt 
és ezzel együtt a vízháztartás stressz hatására kialakult zavarait: az alacsony tejfogyasztást, a seny-
vességet, az alacsony vízfogyasztást, az emésztőszervi problémákat.

A választás első napján a malacok folyadékfelvétele 75%-kal csökkenhet, mielőtt lassan helyreáll. Ez a 
kocatej fogyasztásáról a másfajta folyadékfelvételre történő átállás miatt fordul elő. Emiatt dehidratá-
ció, emésztőszervi problémák, hasmenés, romló testtömeg-gyarapodás vagy akár elhullás léphet fel.

A készítmény vas-kelát tartalma biztosítja a malacok megfelelő vasfelvételét. 

A speciális vanília íz fokozza a fogyasztást.

PIGLET

SZÁJON ÁT ADHATÓ REHIDRÁLÓ FOLYADÉK 
SZOPÓS- ÉS VÁLASZTOTT MALACOK SZÁMÁRA

www.vitamed.hu
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