
Huminsavak-fulvosavak 

A huminanyagok a növényi eredetű biomassza évezredes bomlási folyamataiban, a növények 
humifikálódása során keletkeznek. A huminok családjába tartoznak a biológiailag akAv és igen értékes 
huminsavak és fulvosavak, melyek legalább 70-féle ásványi anyagot tartalmaznak önmagukban, és 
mindezeket felvehető, biológiailag hasznosítható ún. kelát formában. Ezek a hosszú molekulaláncú, 
különleges tulajdonságokkal rendelkező szerves makromolekulák a homogén karbon-kori 
növényzetből keletkezeJ tőzegből nyerhetők ki. 

A huminsavak komplexképző tulajdonsággal rendelkeznek, úgy kapcsolódnak a fémionokhoz, hogy 
azok más anyaggal már nem tudnak reakcióba lépni. Kelátkötéssel „megfogják” a fémionokat (kelát a 
görög kele = rákolló szóból származik), mint a tárgyakat a rák ollója. Ily módon megmenTk a 
fémionokat a tápcsatornában jelen lévő anyagoktól (elsősorban a fitátoktól), melyek hatására csak 
alig, vagy egyáltalán nem szívódnának fel. A huminsav hatása révén tehát a mikroelemek, 
nyomelemek a megfelelő formában és a megfelelő mértékben tudnak felszívódni, és hasznosulni a 
szervezetben.  

A huminsavak- szervezetre gyakorolt jótékony hatásai: 

-       a szervezetben felhalmozódoJ nehézfémek (pl. higany, kadmium, kobalt, ólom) kivezetése 
kelátképző tulajdonságuk révén [1,2,3,4]. A különböző fémek különböző affinitást mutatnak a 
huminsav különböző kötőhelyeihez. A huminsav egy heterogén molekulaszerkezetű anyag, így egy 
nehézfém az egyik huminsav kötőhelyhez nagyon erősen kötődhet, míg egy másik huminsav kisebb 
kötődést mutat az adoJ fémionhoz. [5] A komplex hatás révén így bármely toxikus fémet képes 
kivezetni a szervezetből.  

 - a huminsavak elősegíTk az energiaszintek helyreállítását a megnövekedeJ oxigénfelvétel 
ösztönzésével, ami az anyagcsere folyamatokhoz szükséges. A huminsavak sTmulálják a sejtlégzést és 
fokozzák az oxidaAv foszforiláció hatékonyságát a mitokondriumokban. [6]. A sejtek az így keletkezeJ 
ATP-t használják a különböző folyamatok táplálására [7]. Ennek eredményeképpen több energiát 
termelnek a szervezet számára a normális működés fenntartásához és a betegség vagy más stressz 
által okozoJ extra energiaigény ellensúlyozásához. CsökkenTk a szervezet savasságát (oxigénhiányát). 

- a huminsavak a sejtek közöb szöveJérben (extracellulárisan) képesek gátolni a genotoxikus 
vegyületek kialakulását, ami károsítaná a sejt DNS-ét, ezáltal a sejtelfajulást mérsékli [8] 

- a huminsav a vérben keringő szabad gyököket megköT, és ezáltal csökkenT a véralvadási akTvitást, 
csökkenT a vérrögök kialakulásának esélyét. Tanulmányok dokumentálják a huminsav potenciális szív-
érrendszert védő szerepét [9, 10,11]. 

-  a huminsavak fémkötő képességük révén az esszenciális makro- és mikroelemeket (magnézium, vas, 
szelén, króm, cink, réz) szerves, organikus formában juJatják a szervezetbe, javíthatják azok 
felszívódását, hasznosulását. 

- a huminsav immunredszerre kifejteJ akTváló hatása a különböző detoxikációs folyamatokban segíT 
a kivezetést [12] 
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