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Néhány tanács a gombamérgezések megelőzésére
A mycetizmusok megelőzésére mindenek előtt a gombagyűjtés és gombaszedés

alapvető szabályait kell szigorúan betartanunk. Ezek röviden így foglalhatók össze:
1. Mindenkinek ismernie kell a gyilkos galócát !
2. A saját szedésű gombát mindig meg kell vizsgáltatni gombaszakértővel!
3. Házalótól sohse vegyünk gombát!
4. A piacon csak engedéllyel rendelkező árustól, engedélyezett tételbő l vásároljunk

vadon termő gombát!
5. Ne higgyünk semmiféle gombafogyasztással kapcsolatos babonában!
6. Csak a friss, egészséges termőtestek alkalmasak fogyasztásra. A sérült, öreg, pené-

szes gomba betegedést okozhat!
7. Ne fogyasszunk nyersen gombát!
8. A kész gombaételt hűtőszekrényben se tároljuk egy napnál tovább!
9. Kisgyermekeknek és érzékeny gyomrúaknak ne adjunk gombaételt!
10. Mérgezés gyanúja esetén forduljunk orvoshoz! Ha a tünetek a gombafogyasztást

követő 12 órán túl jelentkeznek, azonnal hívjuk a mentőt!
A fent említetteket mindenkinek úgy kellene megjegyeznie és betartania, mint a

gombaszedés és fogyasztás tízparancsolatát.
A mikotoxikózisok megelőzésére tartsuk be a legalapvetőbb higiéniai szabályokat, az

élelmiszerek tárolására fektessünk külön hangsúlyt!
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Bagoly Péter, egyetemi hallgató

A kémiai anyagok az ember szolgálatában

Tápanyagok (III. rész)*

Az esszenciális tápanyagok közül különös jelentőséggel bírnak az ásványi anyagok, me-
lyeket általában ionok formájában vesz fel a szervezet. A szervezet számára nélkülözhetet-
len ionok egy része viszonylag nagyobb mennyiségben szükséges, ezek: Na, K, Mg, Ca, P,
S, Cl, míg kis mennyiségben szükségesek: az ún. mikroelemek (régebb nyomelemeknek
nevezték, mivel mennyiségeiket az addig ismert analitikai eljárásokkal nem lehetet pontosan
meghatározni ): Si, F, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Sn, I.

A nátriumból egy felnőtt férfi szervezete 55–69 g-ot tartalmaz, aminek fele az
extracelluláris folyadékban (ez összetett hormonális és idegi szabályozás alatt áll), a többi
főleg a csontrendszerben található. A táplálékkal bevitt nátriummennyiség szinte teljes
mennyiségében felszívódik. Egészséges emberben normális körülmények között táplálko-
zási eredetű nátrium hiány nem áll fenn. Magas hőmérséklet, nagy légpáratartalom, nehéz
fizikai munka okozhat fokozott verejtékezést, ami megnövekedett nátrium veszteséghez
vezethet. Orvosi szakvélemény szerint a napi Na beviteli szükséglet legtöbb 0,5g. Ennél
                                                
*az előző részt lásd a Firka 2001-2002/2 számában.
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általában többet fogyasztunk. Régebbi feltételezésekkel ellentétben a Na-bevitel hipertóni-
át (magas vérnyomás) elősegítő hatása nem tekinthető egyértelműen bizonyítottnak. (pl.
Észak–Japánban a napi átlagos konyhasófogyasztás 28g, viszont Alaszkában átlagosan
csak 4g-ot fogyasztanak, s itt nagyon ritka a magas vérnyomás kortünete.) Amennyiben
nem a lakosság átlagfogyasztására végzik a kiértékeléseket, hanem az azonos népesség
különböző mennyiségű sófogyasztóit hasonlítják össze, akkor már nem ilyen egyértelműek
a következtetések. Azt sejtik a szakértők, hogy a populáció egy része nátriumérzékeny.
Ugyanakkor a gyomorrák keletkezése és a túlzott sófogyasztás között találtak okozati
összefüggést.

A szervezet által felvett Na-mennyiség egy része az alapanyagokból (növényi és állati
eredetű) származik, másik része a feldolgozásuk során az ízjavítás, tartósítás, stb. céljá-
ból kerül a táplálékba. Táplálékkal fogyasztott nátrium mennyiség nem szokott mérge-
zési tüneteket okozni, de a túlzott adagolás veszélyes lehet. Így testsúly-
kilogrammonként 0,5-g konyhasó letális (halálos) dózisnak tekinthető.

A kálium az emberi szervezet számára az egyik legjelentősebb ionféleség . Fontos
szerepe van a sav-bázis egyensúly biztosításában, az idegműködésben, izom összehúzó-
dásban, szívműködésben, katalitikus hatása a szénhidrát és fehérje anyagcsere több
részfolyamatában, s ellensúlyozza a nagy nátriumfogyasztás káros hatásait.

Káliumból 130–170g található a felnőtt ember testében. Ennek a mennyiségnek leg-
nagyobb része sejteken belül található. A táplálékkal elfogyasztott K-mennyiség nagy
része felszívódik az emésztőcsatornából és diffúzióval jut a bélből a vérbe, s onnan a
sejtekbe. A tejtermékekben, húsban, gabonaneműkben, krumpliban sok a kálium. Átla-
gos táplálkozás során nem léphet fel K-hiány (csak éhezés, hasmenés, veseelégtelenség
esetében). A kloridionok mennyisége kis mértékben a sejteken belül található, nagy része
a sejten kívül fejti ki hatását. A testtömeg 0,15%- át kitevő kloridtartalom részben a Na-
és K- ionokat semlegesíti, az emésztőcsatornában sósavként az amilázok működését
biztosítja. Jelentős az ozmotikus hatása. Könnyen diffundál a sejtmembránon keresztül.
Jelentős szerepe van a vörösvértestekben a klorid-bikarbonátion kicserélődési reakció-
ban. A kloridion szükségletet általában NaCl formájában kapja a szervezet a táplálékkal.
Hányás esetén jelentősen megnő a kloridion veszteség, ezt pótolni kell.

A kalciumból az egészséges felnőtt szervezetben több mint 1kg található, aminek
több mint 99%-a a csontrendszerben és a fogazatban (ezek keménységét és nyomási
szilárdságát biztosítják), 1-2% a vérplazmában és a nem kalcifikált szövetek sejtközi
állományában, s ugyan ennyi a sejtállományban található. A sejtekben levő Ca a sejten
belüli információközvetítésben játszik fontos szerepet. Meghatározó szerepe van a
sejtmembrán működésében. Befolyásolja a proteinhormonok szintézisét és hatását, a
szívműködést, az idegműködést, a normális izomtónust.

A Ca felszívódása a duodénumból és az alsóbb vékonybél szakaszon történik a
D-vitamin szabályozása mellett. A táplálék Ca tartalmának kb. 15–30%-a szívódik fel.
(anyatejből 70%). Megállapították, hogy a Ca felszívódást és hasznosulást befolyásolja a
táplálék összetétele. (Azok a táplálék összetevők, amelyek lassítják a béltartalom mozgását,
pl. zsírok, elősegítik a Ca felszívódását, hasonlóan a laktóz is, míg a rostok, a gabonakorpá-
ban levő fitát, vagy az oxaláttartalmú növények, a lúgos pH gátolják a felszívódását). Bebizo-
nyosodott, hogy a Ca-felszívódást és kiválasztódást befolyásolja a táplálék Ca/P aránya. A
legjelentősebb Ca-tartalmnú táplálékok a tej, túró, sajt, ivó és főzésre használt víz.

Gyermekkorban, amikor a csontozat és a fogazat fejlődik, 2–4-szer akkora Ca fel-
vételre van szükség, mint felnőttkorban (1–10 éveseknek 0,8g/nap, 11–18 éveseknek 1,
2g/nap). Öregkorban rosszabb a Ca felszívódás hatásfoka, ezért az idős embereknek is
javallt a növelt Ca felvétel. A XX. század nyolcvanas éveinek vizsgálatai szerint arra
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következtettek, hogy az elégtelen Ca fogyasztás vérnyomás növekedést, míg a bőséges
Ca felvétel vérnyomás csökkenést eredményez. Az is igazolódott, hogy a Ca mennyiség
a szervezetben befolyásolja a P, Mg és mikroelemek felvételét is.

A magnézium mennyiségének (20–28g felnőtt szervezetben) nagy része (55%) a
csontrendszerben, 27% az izmokban, a többi a sejtekközti közegben található. Nagy
jelentősége van az ideg és izommembrán elektromos potenciáljának a fenntartásában,
több enzimrendszerben, befolyásolja a fehérjeszintézist.

A Mg felszívódásnak hatásfoka nagyban függ az elfogyasztott Mg mennyiségtől, a
vízfelvételtől , a táplálék Ca, P és laktóz tartalmától.

Az alap organogén elemeken (C, H, O, N ) kívül a foszfor található a nemfémek kö-
zül a legnagyobb mennyiségben a szervezetben (felnőtt emberben 500–600g). A szerve-
zet teljes anyagcseréjében jelentős. Mennyiségének 80%-a a csontrendszerben és a foga-
zatban található. Jelentős szerepe van az izom, az idegszövet, a szénhidrát, a fehérje, a
zsírok anyagcseréjében. Sok enzimrendszer kulcseleme. Hidrofoszfát ionok formájában
intra- és extracelluláris közeg pufferrendszerének alkotórésze.

A foszfor az élelmiszerek nagy részében előfordul, a táplálékból az
emésztőcsatornában 70%-ban felszívódik. Felszívódása D–vitaminfüggő folyamat. A
kalciummal azonos tömegű foszforfogyasztást javallnak a szakemberek. Túlzott fosz-
forbevitel Ca felszívódás csökkenést okozhat.

Az esszenciális mikroelemek az enzimrendszerek működésében jelentősek (200 körüli
az enzimrendszerek száma), bizonyos hormonok szintézisénél és kiválasztódásánál
nélkülözhetetlenek. A későbbiekben részletsebben fogunk velük foglalkozni.
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Kísérletek elektromágneses rezgésekkel
és hullámokkal

V. rész

V.  Elektromágneses haladóhullám

A generátorra l induktív csatolásban levő kétszálas vonal mentén, feszültség-, vala-
mint áramhullám, a vezetők környezetében pedig – ezekkel együtt – elektromágneses
hullám terjed tova. Az elektromágneses haladóhullám vákuumban c = 3∙108 m/s sebes-
séggel mozog, és a generátortól távolodva energiát szállít.

Mindegyik hullámvezető vonalat a hullámimpedancia Zvonal jellemzi (a vonal – mint
áramköri elem – ekkora ellenállást jelent az áramforrás számára).

Kísérletek
– Az elektromágneses hullámok visszaverődésének tanulmányozása

kétszálas hullámvezető esetében
A Lecher-féle vezetékrendszer egyik végére a csatoló hurkot, a másikra pedig egy

szigetelő lapot szerelünk, amely egy hosszabb zsineg közbeiktatásával azt megfeszíti. A


