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rradiologoei lana
erraztea eta X izpi-
en eraginpean egon
behar duten gaixo-

ei erradiazio-arriskua
gutxiagotzea. Horiexek
dira Alemaniako Seven
Ploem ikerlariak aur-
keztu duen aparatu be-
rriaren betekizun nagu-
siak. Vienako Nazioar-
teko Topaketan aurkez-
tu du Ploemek X izpiak
erabiltzen dituen erra-

diografia-sistema berria.
Orain arte ezagutzen
diren aparatuek sortzen
dituzten arazoak saihes-
tea izan da bere lanaren
helburua. Ploem erra-
diologoa denez, badaki
zein zaila eta luzea izan
ohi den erradiografiak
egiteko prozesua. Gaur
egun erabiltzen diren
sistemek aginte asko ba-
tera erabiltzera behar-
tzen dute erradiologoa
eta ondorioz, prozesua
behar baino gehiago lu-
zatzen da. Erradiogra-
fiak egiteko behar den
denbora azkartzeak
erradiologoari ezezik,
gaixoari ere mesede
handia egingo dio. Erra-

diazio-denbora baita,
azken batean, gutxiago-
tuko dena.
Vienan aurkeztutako
prototipoa “maizterra
eta esklabua” izenez ba-
taiatu dute. Hitz lauz
esatearren, esklabua X
izpiak igortzen dituen
aparatua da eta maizte-
rra pazientearekin zuze-
neko harremanetan da-
goen eta esklabuaren
mugimenduak agintzen
dituen kontrol-sistema.
Maizterra eta esklabua-
ren arteko komunika-
zioa elektronikoki buru-
tzen da. Erradiologoak
sistema berria ukimena-
ren bidez maneiatzen
duen bitartean, X izpiek
pazientearengan sortzen
dituzten irudiak kontro-
la ditzake. Ploemek aur-
keztutako prototipoak
orain arteko sistemek
erradiografia bat egiteko
behar duten denbora
erdira ekarri du. 

rozac antidepresi-
boa berriro ere al-
biste bilakatu da
zientzilarien artean.

Duela urte batzuk de-
presioaren sintomak
ezkutatzeaz gain garu-
netan arazo larriak sor-
tzen zituela zabaldu
zen. Zenbait lekutan
medikamentua saltzea
eta ikerketetan erabil-
tzea debekatu egin zu-
ten. New Yorkeko Uni-
bertsitatean, ordea,
Prozac-ek animaliengan
sortzen dituen bigarren
mailako ondorioak
ikertzen segitu zuten.

Ikerketa-eremua defini-
tzeko orduan, lehen az-
terketa-fasea Prozac-ek
animalien ohituretan
sortzen dituen aldake-
tetara mugatu zuten.
Orain arte frogatu ahal
izan dutenez, arratoi
arren artean agresiora-
ko joera handiagotu
egiten du Prozac-ek.
Oraintsu ekin beharko
zaio ikerketaren hu-
rrengo faseari eta giza-
semeetan medikamen-
tuak antzeko erreakzio-
rik sortzen ote duen
ikertuko dute. Polemi-
karen bigarren fasearen
atarian egon gintezke.

skuak garbitzea
haurtzaroan hala-
-moduz irakatsitako
ohitura baino zer-

bait gehiago izan daite-
keenaren berria orain-
tsu heldu zaigu. Azken
ikerketen arabera, otor-
duen aurretik eskuak
garbitzeak ezuste bat
baino gehiago saihestu
dezake. Zehazki, eskuak
bi ordutik behin garbi-
tzea gomendatzen dute
ikerlariek zenbait biru-
senganako babesa lortu
ahal izateko. Agidanez,
gastroenteritis eta A he-
patitisaren birusak dira
setatsuenak. Hilabeteak
eman ditzakete gainetan
pausaturik. Horietako-
ren bat eskutan hartuz
gero, zazpi ordu baino
gehiago iraun ditzake
onik, gaixotasuna kutsa-
tzeko moduan. 
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Ploemek Vienako Nazioarteko Topaketan
aurkeztu zuen prototipoak orain arteko sistemak

erradiografia  bat egiteko behar duten denbora
erdira ekarri du. 


