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Dodatek:
ELEKTRIKA IN MOŽGANI
(dodatne inf. za razumevanje funkcije ogrevanja…)
1. del: Prenos signala preko živca – aksona
Elektromagnetni valovi (fotoni) s svetlobno hitrostjo zadenejo zenico očesa. Nato preidejo
tanko plast roženice, se potopijo v globino očesa, padejo na lečo, ki jih zbrane pošlje na
mrežnico…Tu se srečajo s krvničkami in celičnimi membranami in zgodi se čudež: vklopi se
električni tok. To je nenavaden dogodek, saj tako krvničke kot celične membrane obliva
»ocean« vode. Navajeni smo namreč, da voda in elektrika ne gresta skupaj. Ti majceni
tokokrogi v naših očeh oponašajo najbolj izpopolnjene električne sprejemnike. In to brez žic
in silicijevih čipov…Te nadomeščajo beljakovine, holesterol in »oceani« vode.
Biologi in fiziki so že davno nazaj odkrili, da naše telo deluje s pomočjo elektrike, ki prenaša
informacije preko živčnih kablov (aksonov) od receptorjev do globin možganov. Vodijo nas
torej intenzivna polja elektromagnetnih sil, ki usmerjajo hranila, vodo, kisik in informacije
preko pregrad v membranah živčnih in drugih celic. Celo naša genska zasnova – DNK – je
nadzorovana z močnimi električnimi silami. (Bodanis, 2006: 178)
Na teh osnovah temelji danes tudi tehnologija tekočin, ko npr. anestetiki nabiti z električnimi
delci preplavijo električne (natrijeve) ionske črpalke in tako onemogočajo prenos signalov, ki
povzročajo bolečine pri operacijah…; podobno prozak zmanjšuje duševne bolečine,
električno nabite molekule iz vijagre pa sprožajo tiste živce, ki omogočajo tako prijetne
učinke…In vse to ob prisotnosti »oceanov« vode, oziroma prav zaradi te vode! Očitno je, da
je evolucija življenja na zemlji skozi milijone let izumila naprave in sisteme, ki povzročajo ali
sprožajo nastanek in prenos elektrike ob prisotnosti vode. Za razliko od svetlobno hitrih
fotonov oziroma elektronov, ki v telegrafskih žicah prenašajo signale, pa električni signal
potuje po telesu (v živcih) le z okrog 160 km na uro. Pri tem pa ne uporablja elektrone, ampak
cele atome. Gre za atom natrija, ki mu manjka en krožeči elektron, pa ga zato imenujejo ION.
Po grško popotnik. Ta preživi milijone let v ozračju, saj je odporen na vodo in reaktivni kisik.
S pomočjo teh ionov se torej informacije prenašajo po naših živcih. Seveda na izjemno
zapleten način, saj so živčni kanali izredno majhni, pa bi zato nastala zelo velika upornost. Tu
je narava izbrala čudovit mehanizem »poganjanja« signala.
Natrijevi ioni se namreč nahajajo zunaj membrane živca – vzdolž aksona. Ko se sproži signal,
se prične prožiti živčna celica in tok steče. Vendar bi hitro obstal, če ne bi vzdolž aksona
natrijevi ioni prodirali skozi membrano celice in »potiskali« signal naprej. Kako je to
mogoče? Hodgkin in Huxley sta odkrila ta mehanizem in zato dobila Nobelovo nagrado;
celična membrana namreč ni kot neprekinjena pregrada…Polna je majhnih vrzeli, ki se
razširjajo in spustijo ione – nekaj tisoč na milimeter živca – v akson, kar potiska
signal…(Bodanis, 2006: 184) Torej: zunaj in vzdolž živca »čakajo« natrijevi ioni in ko signal
zadene živec, lahko potuje le tako, da ga skoti membrane vstopajoči ioni potiskajo naprej. Pri
tem se živec krči in plapola. Ko prispe signal do konca aksona – sinapse - se mora živeč
regenerirati, sicer naslednji signal ne more na pot… Regeneracija pa pomeni, da se ioni vrnejo
iz živčne cevi skozi membrano nazaj ven in membrana se zapre. Ta mehanizem prehajanja
ionov v- in nazaj iz celice (odpiranje in zapiranje vrzeli v membrani) se imenuje natrijeva
ionska črpalka.
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(…za razumevanja ogrevanja)
Ves mehanizem se izjemno hitro dogaja ob pogoju, da je temperatura telesa normalna.
Ob podhladitvah pa npr. maši prsti postanejo okorni, ker se maščobne živčne obloge
zgostijo. Zato natrijeve ionske črpalke živčev, ki oživčujejo prezeble prste, ne delujejo
tako učinkovito. Zato se moramo telesno ogreti in razgibati pred nalogo, ki zahteva
natančno motorično kontrolo ( igralci z žogo, violinisti itd.) Podobno negativno kot mraz
delujejo na natrijeve ionske črpalke tudi strupi, alkohol …( Pozitivno pa delujejo
analgetiki, saj ti zmanjšajo ali celo prekinejo delo črpal, ko potiskajo bolečinski signal
proti zaznavnim centrom…s čimer se bolečina zmanjša ali celo izgine.)

2. del: Prenos signalov preko sinaps
Ko signal doseže konec živca (aksona), mora preko vrzeli, ki se nahaja med dvema sosednima
živcema. To vrzel imenujejo sinapsa (grško: pritrditev). Odkrili so jo že 1897. leta.
Predstavlja le nekaj tisočink centimetra, kar pa je na mikroskopski ravni kot »ocean« vode.
Kako signal, ki je zapustil cev aksona, prečka ta ocean. To je odkril Otto Leowi 1921. leta.
Šlo je tudi za srečno naključje, saj se mu je zasnova poskusa, s katerim je pojasnil ta
mehanizem, prikazala v sanjah. Na koncu aksona sproženega živca se iz mehurčkov izločijo
relativno velike molekule z več sto atomi. So mnogo večje od natrijevih ionov in te
nepoškovane zmorejo pot preko sinapse. Podobne molekule delujejo na vseh križiščih živcev
v telesu, še zlasti pa v možganih. Tem molekulam so dali ime (po nevronu) nevrotransmiterji
ali živčni prenašalci. Te molekule na drugi strani sinaps ciljni živec pritegne k sebi in signal
nadaljuje pot…Ko pa je sporočilo oddano, se pojavijo molekule razgrajevalke, ki raztrgajo
prenašalce na sestavne dele (s tem je ves spomin na prejšnji signal izbrisan) in jih vrnejo nazaj
k pošiljatelju. Živec jih vsrka in ponovno sestavi, da so pripravljene za naslednji signal. Pri
razgradnji sodelujejo električne sile. Brez njih se ne bi nič zgodilo.
Vloga kofeina
Eden od prenašalcev je tudi adenozin, ki zavira pretočnost signalov po živcu. Ko ta doseže
ciljno možgansko celico, upočasni njeno hitrost proženja, kar pomeni, da inervacija preko
tega živca ne dela s polno močjo…(človek potrebuje počitek). Kofein se vrine v sidrišče
adenozina, in adenozin nima več vpliva na upočasnjevanje signala po živcu, signal zato teče
normalno. Delujemo kot da nismo utrujeni. Kofein torej deluje kot doping. (umsko delo npr.
zahteva po dolgotrajni intenzivnosti doping, ki zmanjša vpliv adenozina.)
Bolj ko poznamo gibanje električno nabitih delcev – molekul in ionov – znotraj možganov,
bolj lahko vplivamo na dogajanje in nadziranje našega razpoloženja. Tako mnoge kemične
spojine pospešujejo ali zmanjšujejo pretočnost signalov…Po tem principu delujejo tudi
zdravila, seveda ne brez stranskih učinkov…
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