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TELJESÍTMÉNYFOKOZÁS A BARLANGKUTATÁSNÁL

Nagyobb barlangrendszerek, kü
lönösen a mély zsombolyok be
járása igen fárasztó, kimerítő vál
lalkozás, a patakos barlangok hi
deg vízében való huzamosabb tar
tózkodás pedig nagyon lehűti a 
testet. Hazánkban és külföldön 
is gyakran előfordul, hogy egyes 
kutatók ilyen esetekben különféle 
doppingoló szerekkel (pl. koffein, 
alkohol stb.) próbálják a fáradtság- 
és hidegérzést leküzdeni. Szerkesz
tőségünk felkérte az ismert orvos- 
barlangkutatót: dr. Urbán Aladárt, 
hogy fejtse ki ebben a kérdésben az 
orvostudomány álláspontját.

Sokat vitatott kérdés: szabad-e a kutatómunka 
során alkoholt fogyasztani? Pedig a válasz egyszerű 
— nem! Az orvostudomány egyértelműen megtiltja 
a szervezetet erősen igénybevevő teljesítményekkel 
kapcsolatban szeszes italok fogyasztását. Igaz ugyan, 
a gyógyászat is alkalmazza bizonyos esetekben az 
aethylalkoholt, de kizárólag betegségek kezelésére 
(gyógyszer alkotórészként), profilaktikusan soha.

A barlangkutatás több mint sport, — tudomá
nyos tevékenység. Mint ilyen, nagymértékű fizikai 
megterhelését jelenti a szervezetnek, de komoly 
szellemi aktivitást is követel. Ezzel szemben az alko
hol csak átmeneti serkentő hatást fejt ki, a kezdeti 
doppingoló szakasz után tartós kimerülés, kondi- 
cióromlás következik. Nem véletlen, hogy a verseny
sportolókat szigorúan távoltartják a szesztől, mert 
az elsősorban idegrendszerükre kedvezőtlen hatású, 
és az izommunkához szükséges idegi szabályozás 
zavarait idézi elő. A látszólag kedvező kezdeti hatás 
is káros; ugyanis az agykérgi gátlás miatt a szellemi 
tevékenység csökkent értékű. Az asszociációk felü
letesek, a helyes ítéletalkotás képessége romlik. Az 
alkohol által befolyásolt egyén hajlamos a veszély 
lebecsülésére, könnyelműségekre ragadtatja magát. 
Éppen a barlangkutatás közben van a legnagyobb 
szükség veszélyes helyzetek reális értékelésére. 
Súlyos következményekkel járhat az akaraterő 
csökkenése, az önfegyelem hiánya a többiek bizton
ságát veszélyezteti.

Tapasztalat szerint az alkohol nem csak „bátor
ságot” kölcsönöz, hanem megszünteti a szubjektíve 
kellemetlen fázást, borzongást. Csakhogy a hideg
érzet a szervezet védekezése a lehűlés ellen, íigyel- 
meztetés a túlzott hőveszteségre. A didergés pedig 
a hőtermelés szolgálatába állított izommunka, és 
éppen ezen értékes reakcióktól fosztja meg magát az 
alkohollal mérgezett egyén. A túlzott lehűlés, fagy
halál áldozatai legnagyobbrészt szeszfogyasztók 
közül kerülnek ki. Ez könnyen megérthető, mivel 
az alkohol perifériás értágító hatása folytán a lehű

lés veszélyes mértékig fokozódik. A legyengült test 
most már nem képes a hőháztartás csődjét elkerülni, 
és bekövetkezik a katasztrófa: a narkotizáló hatású 
lehűlés.

A következő kérdés: milyen teljesítményfokozó 
szerekkel élhet a barlangkutató? Ismeretes-e olyan 
eljárás, mely a szervezetnek egyik védekező funk
cióját sem károsítja? Anyagcsere fokozókra nincs 
szükség, mivel a barlangkutatással kapcsolatos 
turisztika, sportszerű életmód, friss levegő kitűnő 
étvágyat biztosít. Óvatosan kell bánnunk a köz
ponti idegrendszerre ható izgatószerekkel (Akted- 
ron, Centedrin), mert ezek kimondottan gyógysze
rek és csak orvosi rendeletre szedhetők. Nem szabad 
visszaélni a koffein élvezetével sem. Leginkább 
forró teát, kakaót ajánlanak a szakirodalomban; 
ezek jótékony hatását C-vitaminnal fokozhatjuk. 
Óránként és fejenként 1 dl forró italt számítsunk a 
barlangi expedíció résztvevői számára. Barlangi 
túra előtt fogyasztott 200—250 mg aszkorbinsav a 
teljesítményt észrevehetően fokozza. Ugyancsak 
sportolóknál nyert kísérletileg bebizonyítást, hogy 
a cukor verseny közben történő fogyasztása hama
rosan érezteti hatását, mert a szénhidrát könnyen 
hasznosítható kalóriaforrás, a szervezet hamar elé
geti. Ilyen meggondolások alapján fogyasztanak a 
repülők csokoládét. Minden expedíció vezetőjének 
tudnia kell, hogy a nálunk elterjedt Andaxin, Trio- 
xazin izomlazító szer. Túra előtt és közben való 
szedése izomgyengeséget, fáradtságot, kábultságot 
okozhat.

Barlangjárás időpontjának megválasztásánál le
gyünk tekintettel a várható fronthatásra (meteoro
lógiai előrejelzés figyelembevétele). Még egy tanács: 
ne együnk mértéktelenül sokat sem túra előtt, sem 
alatta. Az emésztés is munka, és ez elég sok vért 
von el a mozgási szervrendszertől. A barlangban a 
dohányzástól is tartózkodjunk (elsősorban a ma
gunk érdekében, de kötelességünk megőrizni a ter
mészetes barlangi környezetet is).

Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy szer
vezetünk védekező erőinek teljében legyen (pihent- 
ség, jóltápláltság), és ha alkalmazunk is teljesít
ményfokozókat, ezek a védekező mechanizmus 
egészét ne károsítsák. Erőinkkel úgy gazdálkod
junk, hogy előre látható, váratlan akadályokkal, 
veszélyekkel, ártalmakkal károsodás és az élet, 
egészség felesleges kockáztatása nélkül tudjunk meg
birkózni.
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