Madforgiftning dræber 29 skolebørn

”Næsten 30 børn fra en skole i byen Mabini på Filippinerne er døde efter at have spist
friturestegte kassavakugler, som blev solgt af en lokal gadesælger”, fortæller en lokal
repræsentant til CNN.
”14 døde onsdag før de nåede hospitalet, og 13 mere døde ved ankomsten til
hospitalet”, udtaler en repræsentant for Ubays borgmester Eutiquio Bernales.
Yderligere to børn er døde, det er dog ikke klart, hvornår det skete,
og yderligere 35 er stadig indlagt og har en kritisk tilstand.
Ofrene fik svær mavepine og derefter opkast og diarré efter at have
spist en snack i formiddags-frikvarteret, rapporterer Associated
Press (AP).
De blev bragt til mindst 4 forskellige hospitaler nær skolen i Mabini,
en by på øen Bohol, ca. 610 km sydøst for Manila, rapporterer AP.
Chips produceret
af kassava.

”Nogle fortæller, at de kun tog to bidder, fordi det smagte bittert, og effekten kom
allerede 5-10 minutter senere”, fortæller Dr. Harold Gallego fra Garcia Memorial
Provincial hospital i den nærliggende by Talibon, til AP.
Sælgeren, som solgte kassavakugler, insisterede på, at intet var galt med bollerne og
spiste et par stykker for at bevise det. Nu er hun også indlagt, og hendes tilstand er
kritisk.
Alle børnene gik i 1. og 2. klasse på San Jose grundskole
i Mabini. Francisca Doliente fortæller AP, at hendes 9årige niece Arve Tamor fik noget friturestegt
karamelliseret kassava af en klassekammerat, som købte
det fra en gadesælger uden for San Jose skolen.
”Hendes veninde er borte”, fortæller Doliente og fortæller
yderligere, at hendes niece er i behandling.
Grace Vallente, 26, fortæller, at hendes 7-årige nevø
Noel døde på vej til hospitalet, og at hendes 9-årige
niece Roselle er i behandling.

Høstede kassavarødder

Kassava er en stivelseholdig aflang rod, som er en billig kulhydratkilde i fugtige,
tropiske egne. Kassava indeholder aminosyrebaserede cyanogene glykosider – nogle
mere end andre – og de skal koges grundigt for at få fjernet det giftige indhold. Det
menneskelige fordøjelsessystem vil omdanne dele af de cyanogene glykosider til
giftstoffet cyanid. To kassavarødder er nok til at give en dødelig dosis.
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