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Homo, sano kaj nutrajo"

R. SACHS (OE)
Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino

(Sekcio 5: Natursciencoj; Fakaro 5.3: Biosciencoj)

Enkonduko

La vorto "kresko" enhavas ion vivan, ion dezirindan, ion
sanan. La knabo kreskas. La arbo kreskas. La greno kreskas.
En la hodiaüa monde la homoj celas al kresko de produktiv-
eco, al kresko de enspezoj, al kresko de la bankkonto. al
kresko de la vivostandardo. Kreskado sajnas firme ligita al iu
strebinda celo. Sed jam venas dubojn, kiam oni rigardas al
la kresko de la homa logantaro en la mondo. En multaj ka-
zo]. tiu kreskado signifas malvastecon, rnalriöecon. mal-
saton. Tiam la vorto "kresko" tute ne plu signifas ion posi-
tivan. kaj decide ne ian garantion de sekureco, forteco,
saneco.

En la jaro 1600, la homaro nombris duonan miliardon. Tiu
nombro kreskis en la sekvaj 225 jaroj, gis 1825, al unu rnili-
ardo. Dum la csntjariüo de la Internacia Lingvo Esperanto
en 1987 estas naskata la kvinmiliarda terenloüanto. Lau no-
va leksikono "Aktuell '96" (1995), en tiu ci jaro 1995 vivas
öirkaü 5.69 miliardoj homoj sur la tero kaj la UNO taksas. ke
tiu nombro ptimultiüos al 11,2 miliardoj gis la jaro 2025.
Preskaü la tutmonda enlogantara kresko okazas en evolu-
landoj, en kiuj nun vivas öirkaü 80% de la homaro. En 69

* parte de AIS-studkurso pri zoonozoj, realigata dum SUS-13
en San Marino (Sep.1994) kaj SUS-15 en Rimini (Aug.1995)
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evolulandoj la produktado de nutrajo kreskis inter 1980
kaj 1990 multe pli malrapide 01 la homa populacio. La
nombro de malsatuloj en tiuj landoj versajne kreskos gis la
jaro 2000 de 600milionoj al unu rniliardo, La problemo de
produktado de sufiöe da vegetala kaj animala nutrajo por
la öiarn kreskanta homaro estas evidenta.

Sano kaj nutrajo

Vivo dependas de nutrajo. Homa sano dependas de
salubra nutrajo, Salubra viando dependas de sanaj bestoj.
Antaükondiöo por tio estas la bredado de sanaj bestoj, per-
fekta higieno en buöejoj. kaj la daüra fakula kontrolo kaj
persista ekzamenado de la viando antaü la forvendado el
la viandejo al la publiko. La konsumonto fidas al la laulega
viandoinspektado kun la garantio, ke en viandejoj estas
ofertata viando ne malfavora al la homa sano. La kontrolo
de la higiena marketinga öeno de anirnalaj produktoj el la
produktejo gis la vendejo konsistas el multaj faktoroj,
nome higienaj kondiöoj en la bieno, higiena prilaborado de
la dombestaj produktoj (lakto. ovoj, viandajo), pureco de la
ilaro. sano de la kamparana familio de la bestobredisto, ek-
kono kaj kuracado de bestomalsanoj fare de funkcianta
veterinara servo, faksperta inspektado de la brutoj antaü
kaj post la buöado. zorga observado de stokado, transport-
ado kaj vendado de la produktoj.

Viando estas rapide pereema homa nutrajo kun nur mal-
lonqedaüra konservebleco. La supre menciita multriska
transportadoöeno de viandajoj sufiöu por demonstri la di-
versajn problemojn. Gi ankaü rnontras. ke en certaj regio-
noj la pernutrajaj infektoj de homoj estas malfacile kontrol-
eblaj, ekz. pro tropika humida klimato, pro malfavoraj altaj

temperaturoj, pro neglekto aü nescio pri higieno, pro man-
ko de veterinara servo. En tiaj regionoj, parazitaj malsanoj
de la homo akireblaj pere de infektita nutrajo estas abun-
daj, kaj pro sociaj kaj pro ekonomiaj kialoj. En evoluantaj
landoj. kie ofte mankas la plej bazaj higienaj kondiöoj. oni
tarnen relative facile povas preventi kelke da tiuspecaj in-
fektoj pere de funda kono de la vivocikloj de malsanokaü-
zantaj parazitoj. Tia kono. konscie aplikata en la kadro de
propraj manqokutirnoj. povas malplialtiqi la infektoriskon
kaj tiel redukti la eblon de malbonsanca difektigo de la
propra sanstato.

Inter la malsanoj de la horno. la helmintaj infektoj akiritaj
pere de nutrajo ludas gravan rolon. Ofte la homo mem res-
pondecas pri sia infektigo - öu pro manko de scio. pro sen-
klereco aü pro malzorgemo. öu pro tradiciaj moroj kaj indi-
viduaj vivomanieroj aü pro certaj manqokutirnoj. Pernutra-
jaj parazitozoj do estas kultursocia problemaro.

Multaj helmintaj parazitoj kiel kaüzanta] agantoj de mal-
sano venas de certaj hejmbestaj specoj por kompletigi
siajn vivociklojn en la homa korpo. Homaj helmintozoj
akiritaj pere de animala nutralo apartenas al la malsano-
grupo de la tielnomataj "zoonozoj" kiuj prezentas specifan
ekologian probiernaron.

La homo kiel portanto de parazitoj

La homo povas servi kiel gastiganto al multaj parazito-
specioj. Kelkaj estas homspecifaj. t.e. la plenkreska stadio
de la parazito vivas nur en la homo kaj ne en iu alia bes-
tospeco. Stariqas kvazaüantropoloqiaj demandoj pri la ho-
ma deveno kaj evoluo. Cu la prahomo estis herbovoranta
aü karnovoranta estajo? Cu la parazita taüno kiu adaptiqis
al korpo, organoj aü organsistemoj de la nuntempa öion
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manüanta homo estas original Au öu la proksima kunviv-
ado kaj kontakto kun tiom multaj hejmigitaj bestoj igis la
homon alirebla al origine bestaj parazitoj? Oni taksas la
nombron de homaj parazitospecioj je cirkau 270. Po unu
kvarono da ili apartenas al la grupo de nematodoj kaj tre-
matodoj, 21 % al la protozooj, po 14% al la artropodoj kaj
cestodoj, kaj la reste de 1% al aliaj parazitospecioj.

Kvankam nur unu sepono el la homa parazitaro estas
cestodoj, tiuj platvermoj estas speciale interesaj el diversaj
medicinaj kaj veterinaraj vidpunktoj. Unue, la cestoda gru-
po enhavas du teniospeciojn, kies adolta stadio ekskluzive
parazitas en la horno. kaj arnbaü tenioj estas akiritaj nur
pere de animaldevena nutrajo. Due, kelkaj larvoj de cesto-
dospecioj kapablas hazarde uzi la homon kiel "interan gas-
tiganton" kaj povas kaüzi ec mortigan infekton. Trie, temas
pri zoonozoj, t.e. malsanoj de la horno. kies kaüzanta ag-
anto nepre dependas de iu alia vertebrulo, hejma aü sova-
geja, dum kompletigo de la parazita vivociklo. La Esperan-
ta Medicina Terminaro kompilita de Hradil (1979) registras
la terminon zoonozo kiel "infekta malsano komuna en ho-
mo kaj besto". Zoonozoj ne estas forigeblaj per nura kura-
cado de infektitaj homoj, se ne estos likvidata samtempe
ankaü la koncerna animala rezervujo de la parazito aü de
iu alia mikroba kaüzanta aganto. Pro tio. kaj la medicina
kaj la veterinara profesioj respondecas pri kuracado kaj
kontrolo de zoonozoj.

Lau PIV (1987) la internacia sufikso -oz estas uzata en la
medicina kampe por signifi 1) malsanon, kaüzatan de difi-
nita aganto (askaridozo, streptokokozo), 2) malsanon, ka-

rakterizitan per difinita patologia elemento ituberkulozo.
trombozo), kaj 3) neinflaman malsanon de difinita organe
(artrozo, nefrozo). La sufikso -it estas uzata por form i la
nomojn de inflama malsano el la nomo de specifa organe
(bronkito, encefalito). Kelkafoje oni uzas ankaü la sufikson
-pati (bronkopatio, encefa/opatio).

Helmintozo, do. estas malsano kaüzata de helmintoj. Hel-
mintoj estas parazite vivantaj vermoj de organe kaj organ-
sistemoj de homo kaj besto. Oni distingas inter plataj ver-
moj (au "platvermoj", inter ili la cestodoj kaj trematodoj)
kaj rondaj vermoj ("fadenvermoj" aü nematodoj, ekz. aska-
ridoj, oksiuroj. strongiloj). Helmintologio estas la studo pri
la helmintoj kaj pri la per ili kaüzataj perturboj. La helmin-
tologo okupiüas pri la anatomiaj kaj morfologiaj strukturoj
por ekzakta identigo de la parazitoj, kaj pri la esploro de
iliaj vivocikloj kaj ekologiaj rilatoj en la naturo.

En PIV (1987) ankaü troviüas tabelo pri la öefaj sistema-
tikaj kategorioj en zoologio lau ilia reciproka parenceco,
kaj detala listo pri la du subregnoj de la Animala Regno:
norne la Protozooj, t.e. unuöelaj organismoj aü "unuöel-
uloj". kaj la Metazooj, t.e. pluröelaj organismoj aü "pluröel-
uloj", al kiuj apartenas la helmintoj. En ambaü grupoj trov-
igas parazitoj kiuj kaüzas gravajn kaj eö mortigajn homajn
malsanojn.

La Internacia Kodo de Zoolgio estas la fundamente de la
noma ordigo de öiuj estajoj en la Animala Regno. Ciuj ma-
muloj, birdoj, reptilioj, insektoj kaj aliaj bestoj inklude de la
parazitoj estas registritaj lau la "Linea binoma sistemo",
norne per majuskle skribita gema nomo kaj minuskle
skribita specia nomo. Ankaü öiu konata parazito portas
tielnomatan "latinan" aü sciencan nomon. kiu grupigas gin
klare en koncernan nomenklaturan grupon.

Medicinaj terminoj kaj zoologia nomenklaturo
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Gastiganto, vehiklo kaj kaüzanta aganto

.Organismo en kiu kapablas vivteni sin iu germo au para-
zito estas nomata "gastiganto" de la koncerna "kaüzanta
~ganto" .de iu malsano. Multaj kaüzantaj agantoj bezonas
IUr: "ve~lklon" kiu t~ansigas ilin al nova gastiganto. Sango-
sucantaj artropodoj ludas specialan rolon kiel vehikloj de
grava~ tropikaj malsanoj, eks. moskitoj dum transigo de
rnalario. ceceornusoj dum transigo de homa dormomal-
san.o, iksodoj dum vehiklado de boreliozo kaj diversaj for-
mo~de ho~a encefalito kaj aliaj malsanoj mortigaj por hej-
maj bestoj, En multaj insektaj vehikloj okazas multobliüo
de la malsanogermoj. Tio montras, ke la vehikla insekto
estas grava por la evoluo de la rnalsanokaüzanta aganto.

Ankaü nutrajo povas servi kiel "vehiklo" de certaj mal-
sanoj. Kelkaj germoj multobliqas en viando, kelkaj produk-
tas toksojn. Tokso estas venenaj substancoj sekreciataj aü
produktataj de mikroboj kaj kapabla kaüzi mortigan mal-
sanon. Kelkaj parazitoj disvolviqas en muskola histo aü
korpaj organoj al infekta larva stadio. kiu pere de ingesto
de nesufiöa kuirita vianda nutrajo pluevoluas al adolta
parazita stadio en alia gastiganto.

La gastiganto, do iu bestospeco aü la homo kiu vole aü
nevole "gastigas" la kaüzantan aganton, farigas "fina gast-
iganto" kiam la parazito kapablas atingi en gi sian finan vi-
vostadion, norne la plenkreskan, sekse maturan, reprodukt-
igeman adoltan formon. En aliaj gastigantoj la parazito tra-
pasas certajn larvajn stadiojn nepre necesajn por la biolo-
gia disvolviöo de la parazito. sen evolui al plenkreska for-
mo. Tia gastiganto estas nomata "intera gastiganto" aü
"intergastiganto", öar en gi okazas certa vivofazo interso-
vita inter la ova disvolviqo kaj la adolta stadio.

Kelkaj parazitoj bezonas pli 01 unu interan gastiganton:
oni diferencigas ilin kronologie kiel "unua intera gastig-
anto", "dua intera gastiganto" - kelkaj parazitoj bezonas eö
pli da interaj gastigantoj. La Medicina Esperanta Terminaro
(Hradil. 1979) registras la terminon "intermedia gastiganto
de parazito". Sed la vorto intermedia ne troviüas en PIV kaj
estas dubosenca en tiu vortkombinajo.

Ene en interaj gastigantoj la parazitoj atingas laüvice plu-
evoluitajn larvajn stadiojn. sed ili neniam kreskas al adolta
kaj seksmatura stadio. La vivociklo de parazito kiel kaüz-
anta aganto de iu malsano do konsistas eIl) la sukcesa
transigado de la parazitolarvoj inter diversaj vivaj organis-
moj, öu senpere aü öu pere de iu vehiklo, 2) la adaptado
de la larvaj stadioj al iu intera gastiganto, öu varmsanga aü
öu malvarmsanga, kaj 3) la intersovitaj fazoj de ekzistado
ekster iu gastiganto en la öirkaüanta medio, sensirme
elmetita al la matoportunajoj de klimato kaj vetero, gis la
hazarda trovigo pere de nova fina gastiganto.

Monda homa populacio en rilato al besta produktiveco

Ne la nombro de dombestoj, sed la manko de ilia pro-
duktiveco respondecas pri manko de animala proteino en
evoluantaj landoj. Proksimume 80% de la homaro vivas en
evoluantaj landoj. nur 20% en evoluitaj landoj. Aliflanke
vivas en la industrilandoj nur 30% de la bova populacio de
la mondo: sed tiu produktas 80% de la monda laktokvanto
kaj 66% de la monda bovajkvanto. EI tio sekvas, ke la 70%
de la monda bovopopulacio inklude de hejmaj bubaloj, kiuj
vivas en evoluantaj landoj, atingas nur 20% de la monda
laktoproduktado kaj nur 34% de la monda bovajproduk-
tado. Tiu fakto ne nur kaüzas malaltan konsumadon de ani-
mala proteino en evoluantaj landoj kun sekva subnutriüo
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de hornoj. sed la rnalriöaj landoj devas aldone elspezi gran-
dan parton de naciaj bonhavoj por importado de animalaj
produktoj urge bezonataj por la indigenaro. Dum evoluan-
taj landoj aöetas. öiujare denove. el evoluitaj landoj je mili-
ardoj da dolaroj elvaporigitan. sekigitan kaj freäan lakton
por homa (precipe infana) nutrado, ili samtempe eksportas
al evoluitaj landoj milionojn tunojn da oleosemkuko kaj da
fisfaruno kiel aldonan bestonutrajon. La forvendo de altva-
lora nutraja proteinajo el evoluantaj landoj certe estas ne-
pravigebla. kiam la propra bestopopulacio en tiaj landoj
suferas pro malsato. kaj tial atingas nur kvaronon gis tri-
onon de gia ekonomie uzebla produktokapablo.

La problemoj en tropikaj regionoj

Minaco de sano kaj de homa laborforto en subevoluitaj
landoj originas el subnutriqo, nesufiöo de animala prote-
ino. avitaminozoj kaj manko de aliaj gravaj nutroelementoj.
Minaco ankaü originas de tropikospecifaj infektoj kaj para-
zitozoj: precipe malsanoj. kiujn transigas artropodoj aü aliaj
en varmaj regionoj vivantaj bestetoj. Evitebla minaco estas
la homaj infektoj kaüzataj pro malpura akvo aü manko de
higieno. inter ili la pernutraje akiritaj helmintaj parazitozoj.

Tiuj multnombraj minacoj havas enorman signifon por la
evolusancoj de tropikaj landoj. La "tipaj malsanoj" en tiuj
landoj distingigas de malsanoj en mezvarmaj zonoj preci-
pe pro la konsiderinda infektodimensioj. kiuj obstaklas la
vitalecon de la homa populacio. Por multaj tropikaj mal-
sanoj la intektokaüzo estas malklereco de la indigenaro
kun nur nebuleca konceptajo pri la rilato inter malsaniga
germo. transiga vehiklo kaj fina malsano-efiko en la homa
korpo. La lukto kontraü tiuj bazaj eduko-mankoj estas
tasko de multflanka generala evoluo.
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La klimato kaj genera la vivostilo. precipe la homa skla-
veco al propraj vivobezonoj kaj rnanöokutimoi, kreas
bonajn antaükondiöojn por epidemia disvastiüo de homaj
tropikaj malsanoj kiel malario. bilharciozo. filariozo.
tripanosomozo kaj aliaj parazitaj infektoj. inklude de la
helmintaj zoonozo]. kiuj estas akiritaj pere de la nutra]o.
Kontraü tiaj homaj kaj bestaj malsanoj la medicinaj kaj
veterinaraj profesiuloj kune luktas. precipe en aktivecoj
direktitaj kontraü la vehikloj de la tiuspecaj amasinfektoj.
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