
BESZÁMOLÓ
a Berlinben (NDK) 1967. május 24—26-án tartott „Szénhidrátok 

az élelmiszerekben és a táplálkozásban” című szimpóziumról
D W O R S C H Á K  E R N Ő

A szimpóziumot a Berlini Kísérleti Orvostudományi Társaság táplálkozási 
munkacsoportja és a Potsdam — Rehbrücke-i Élelmezéstudományi Intézet kö
zösen rendezte. A megnyitót és az első napi előadásokat a berlini Kongresshall 
ún. sárgatermében, a továbbiakban a Tudományos Akadémia épületében tar
tották.

A szimpóziumot prof. H. A. Ketz nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy a mo- 
lekulaszerkezetfeltárás és molekuláris genetika területén tapasztalt nagyarányú 
fejlődés reményt nyújt arra, hogy a természetes anyagok kémiájában elért 
eredményekből az egyszerű regisztráláson túlmenően feltárjunk fontosabb oko
zati összefüggéseket. Jelenleg ugyanezt várjuk a táplálkozásfiziológiai és techno
lógiai problémákkal foglalkozó szénhidrát-kutatástól. Az iparban gyártott 
egyre több új szénhidrát fajta két problémakört vet fel az emberi anyagcsere
folyamatok területén: az egyik az enzimelégtelenség, a másik a szénhidrát
intolerancia (összeférhetetlenség). A fiziológiai kutatásokat egybe kell hangolni a 
szénhidrát készítmények előállítása, tárolása közben végbemenő változások 
vizsgálatával, és az ipari termelést úgy kell irányítani, hogy az az emberi szervezet 
számára hasznosítható mono- és oligoszaharidokat állítson elő.

A szimpózium előadásai (összesen 46) három témakörre csoportosultak. 
Az első napon az emésztőrendszerben levő szénhidrátbontó és a felszívódásban 
szereplő enzimek biokémiáját tárgyaló előadások szerepeltek.

(S. Auricchio (Nápoly), O. Koldovsky (Prága), A. Dahlqvist (Lund, Svéd
ország), W. Krause (Drezda), K. Beyreiss (Lipcse), K. Neumeister (Lipcse), és
J. Bendig (Potsdam — Rehbrücke).)

A szimpózium második napján szénhidráti ntoleranciával, a csecsemő szén
hidráttáplálás egyes kérdéseivel és a szénhidrátanyagcserével összefüggő meg
betegedések biokémiájával kapcsolatos előadások kerültek sorra.

(K. Schreier (Nürberg), R. Beckmann (Freiburg), F. К. Grüfte (Potsdam — 
Rehbrücke), J. Masek (Prága), M. A. Szamszonov (Moszkva), T. Tasev (Szófia).

A szimpózium utolsó napján a szénhidrát-feldolgozó és előállító ipar kémiai 
technológiájával összefüggő előadások hangzottak el. Az első előadó Szejtli 
József (Budapest, Chinoin) volt, aki a glikozilkomponensek komformációja és a 
glikozidkötések stabilitása közötti összefüggésekről tartott beszámolót.

M. Richter (Potsdam — Rehbrücke), F. Schierbaum (Potsdam-Rehbrücke), 
G. Wolf (Lipcse), МЛ Krause (Potsdam-Rehbrücke) és P. Liebs (Berlin) előadásai 
után László Elemér (Budapest, Műszaki Egyetem) a különböző amilázenzimek 
mechanizmusát felderítő módszerekről tartott összefoglaló ismertetést, majd 
ugyanarról a tanszékről Tóth Mihály a glukóz oldatok reverziójának kinetikus 
vizsgálatairól számolt be előadásában.

S. Augustat (Potsdam-Rehbrücke) és F. Schierbaum előadásaival zárult a 
szimpózium.

Az elhangzott előadások átfogó képet adtak az élelmezéssel kapcsolatos 
legújabb szénhidrátkutatási eredményekről, amelyeket a résztvevők legtöbbje 
a kutatási- és egyéb munkája során bizonyára jól fel tud használni.
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