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A könyv az aflatoxin-okozta árta
lom megjelenésének körülményeivel, a 
toxin komponenseinek ismertetésével, 
izolálásával, a betartandó elővigyá
zatossági rendszabályokkal kezdődik. 
Tárgyalja a toxin képződésének kö
rülményeit, feltételeit különös tekin
tettel az egyes gomba-féleségekre, a 
gombák képződésére különböző ter
mészetes anyagokon a relatív nedves
ség- és páratartalom, a hőmérséklet 
és időtartam, a növény érettsége, a 
belső magrészt burkoló héj épsége, a 
mikroklíma és a mikrobiális kölcsön
hatások összefüggésében. Foglalkozik 
az aflatoxin táptalajon való képződé
sével, annak több tényezőjével, mint 
a szellőztetés-levegőztetés, a pH, a 
hőmérséklet és idő, a közeg sterilitása, 
a táptalaj összetétele. Utal a fejezet 
az aflatoxin bioszintézisére is.

A továbbiakban megismerhetjük az 
aflatoxinok szerkezetét, majd vizsgá
latuk fizikai-kémiai és biológiai mód
szerei következnek. Mikroszkópos fel
vételek, grafikonok, táblázatok teszik 
szemléletessé a leírást.

Ezt követi a biokémiai hatásokkal 
és az anyagcserevei foglalkozó rész és 
más, az élelmianyagokban található 
különböző típusú gombamérgek leírása.

Megismerhetjük az aflatoxikózis ki
fejlődését kísérleti és házi állatokban, 
a szivárvány-pisztráng aflatoxikózisát 
és hepatomáját külön fejezet tárgyalja.

Fontos probléma a tároló termés 
gombakárosodása és a károsodás mér
tékének megállapítása. Hasonlóan igen 
jelentős kérdést tárgyal a 13. fejezet 
is, az élelmiszerek és táplálékok deto- 
xikációját. A 14. fejezet az élelmiszerek 
minőségével kapcsolatos hatósági elő
írásokat irja le a mikotoxinok aspektu
sából.

Az utolsó rész a gombamérgek em
beri egészségre gyakorolt káros hatá
sáról szól: foglalkozik az emberi miko- 
toxikózisok kóroktanával, a cirrhosis- 
sal és primer hepatomával, a hepato- 
mák földrajzi megoszlásával. Minden 
fejezet végén bőséges irodalom talál
ható.

A könyv jó áttekintést nyújt-e fon
tos és napjainkban a rákos megbetege
dések egyre figyelmeztetőbb adatai 
kapcsán igen időszerű probléma-körről.
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A cikk a jelenleg forgalomban levő 
édesítőszerekről és élelmiszeripari alkal
mazásukról ad áttekintést. Elsősorban 
azokat az édesítőszereket tárgyalja, 
amelyek a citrus gyümölcsből és a mi- 
rákel gyümölcsből vonhatók ki, és ame
lyek a keményítő enzimatikus lebon
tása során nyerhetők. A hesperi- 
din és a neohesperidin a na

rancsból és a grapefruitból izolálható, 
ezeknek glükozid-származékait hasz
nálják nagyobb édesítő hatásuk miatt 
(a hesperidin: 5, 7, 3-trihidroxi-4-me- 
toxi-flavanon-7). A neohesperidin szár
mazékok mintegy 200-szor édesebbek, 
mint a szacharóz, azaz kb. fele annyira 
édesek, mint a szacharin. Uggyanak- 
kor a ciklamátok csak 30-szor édeseb
bek a szacharóznál. A japán Hayashi- 
bara AG., édesítőként a cukoralkohol- 
maltitot javasolja, mivel az emberi 
szervezetben nem szívódik fel, ezért 
diabetikus készítményeknél jól alkal
mazható.
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