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világháború idején részt vett a 235-ös uránizotóp izolálásában. 1939-ben fizikai Nobel-
díjat kapott. 1958-ban halt meg. Róla nevezték el a 103-as elemet, a lawrenciumot.

80 éve, 1921. július 14-én született az angliai Todmordenben  Geoffrey WILKINSON.
Az átmeneti fémek fémorganikus vegyületeit tanulmányozta. E.O.Fischerrel közösen
felfedezték a ð-komplexeket. Tisztázta a ferrocén és több más  szendvicsvegyület  szerkeze-
tét. Megalkotta az elsõ olyan katalizátort, mely homogén fázisban történõ hidrogénezést
tesz lehetõvé (Wilkinson katalizátor). 1973-ban Fischerrel együtt kémiai Nobel-díjban
részesült.

1921. július 15-én született Robert Bruce MERRIFIELD amerikai biokémikus. Mód-
szert dolgozott ki peptideknek szilárd fázisban történõ elõállítására, forradalmasítva
ezzel a szerveskémiai szintéziseket. Az aminosavakat és azok sorozatos kapcsolásával
kapott peptideket oldhatatlan mûgyantához kapcsolta. Így valósította meg a bradikinin
nevû hormon és a ribonukleáz szintézisét 9, illetve 124 aminosavcsoport egymáshoz
kapcsolásával. 1984-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki.

Zsakó János

tudod-e?

A kémiai anyagok az ember szolgálatában

A világegyetemet felépítõ nem egészen száz kémiai elem atomjainak végtelen nagy-
számú kombinációjából kialakult sok-sok anyagféleség közvetlenül vagy közvetve megha-
tározza az emberiség létét, fejlõdését. Ebben a tanévben szeretnénk azokat a
legjelentõsebb anyagokat számbavenni, amelyek az emberi lét fenntartásához nélkülözhe-
tetlenek. Ezek az emberi táplálkozást biztosító élelmiszerek, energiatermelésre hasznosít-
ható anyagok, építõanyagok, gyógyászati anyagok stb.

Tápanyagok
Az ember táplálkozáskor az elfogyasztott élelmiszerekbõl biztosítja az anyagcseréhez,

a növekedéshez, a szaporodáshoz, egyszóval a mûködéséhez szükséges tápanyagokat.
Az optimális táplálkozás elsõdleges célja az egészség biztosítása. Az egészség alatt

nem csak a betegség és a fogyatékosság hiányát, hanem a teljes fizikai, szellemi és társa-
dalmi jólét állapotát értjük, amint azt már nemzetközi egyeztetés eredményeként is
leszögezték (WHO, 1974). Ezért a táplálkozásnak kiemelt fontossága van az ember
szempontjából.

A különbözõ élõlények táplálkozásigénye nagyon eltérõ lehet. Vannak szervezetek,
amelyek csak szén-dioxidot, vizet és ásványi sókat vesznek fel (ezek az autotróf szerve-
zetek). Másoknak energiaszolgáltató szerves anyagokat kell felvenniük. Ezek a
heterotróf táplálkozású élõlények, amelyek közé tartozik az ember is. Sok egyszerû
szervezet, mint bizonyos baktériumok (pl. az E coli) saját maguk számára a szükséges
aminosavakat, porfirinvázas vegyületeket, koenzimeket képesek elõállítani. Az állatok
nagy része és az ember erre nem képes, ezért táplálékában a víz és ásványi sók mellett
szerepelnie kell az esszenciális aminosavaknak, zsírsavaknak, vitaminoknak.
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Az egészséges emberben a víz és folyadékfogyasztást a szomjúság, az energiát szol-
gáltató tápanyagfogyasztást az éhség, étvágy és a jóllakottság érzései szabályozzák. A
táplálkozást a táplálkozási szokások, konyhatechnikai sajátosságok, a táplálkozás-
egészségügyi ismeretek, a táplálkozási kultúra szabályozzák.

Ahhoz, hogy a táplálék tápanyagait a szervezet hasznosíthassa, azoknak el kell
jutniok a szervezet különbözõ részeihez, vagyis felszívódásra képessé kell válniuk. Ez a
folyamat valósul meg az emésztés során. Az emésztés komplex folyamat, annak során a
tápanyag nagy molekulái: poliszacharidok, trigliceridek, fehérjék hidrolizálnak kisebb
molekulákra, amelyek fizikokémiai átalakulások során (oldódás, emulgálódás) felszívó-
dásra képesekké válnak. Ezekhez a folyamatokhoz szükséges oldószer a víz, s a legis-
mertebb természetes emulgátor, az epe. Az emésztés folyamata az egyén fizikai és pszi-
chés állapotától, az elfogyasztott étel minõségétõl és mennyiségétõl is függ. Az emész-
téshez szükséges folyadék mennyiségét, kémiai összetételét az emésztõnedvek kiválasz-
tása biztosítja, amely bizonyos hormonok, az ún. regulátor peptidek közremûködését
feltételezi.

Az emésztés folyamatát a táplálék mechanikai aprítása (rágás, diszpergálás) elõzi
meg. Az emésztést jelentõ kémiai változás mindig enzimek katalizálta hidrolízis. Már a
szájban a nyál hatására megkezdõdik a keményítõ emésztése. A gyomorban az erõsen
savas gyomornedv megkezdi a fehérjék lebontását. A vékonybélben a bélfalban és a
hasnyálmirigyben termelõdõ enzimek segítségével valamennyi tápanyag emésztõdik. Itt
az emésztõnedvek lúgos kémhatásúak. Az utóbélben már nem történik emésztés csak
felszívódás.

Az élelmiszerek tápanyagtartalmát fizikai, biokémiai elemzõ módszerekkel határoz-
zák meg. Az élelmiszereknek analitikai módszerekkel meghatározott tápanyag–tartalmát
a szervezet nem tudja mind hasznosítani. Az ember számára hasznosítható tápanyag-
tartalom anyagcsere vizsgálattal határozható meg. Az élelmiszerek tápanyagtartalmát
tápanyagtáblázatokban szokták megadni, amelyekben feltüntetett adatok átlagértékek,
mivel a különbözõ helyeken, különbözõ körülmények között termelt élelmiszerek táp-
anyagtartalma nagyon különbözõ lehet.

A Firka elõzõ évfolyamának 4., 5., 6. számban részletesen írtunk az esszenciális táp-
anyagok közül a vitaminokról. A következõkben a vízzel, lipidekkel, fehérjékkel,
szacharidokkal, ásványi sókkal, a mikroelemekkel, mint tápanyagokkal foglalkozunk.

A nélkülözhetetlen tápanyagok közül a víz a legjelentõsebb, (bizonyított, hogy több-
napi vízfelvétel nélkül beállhat a halál). Minden biokémiai folyamat alapközege vizes
kolloidrendszer. A víz nélkülözhetetlen az emésztésben, a felszívódási folyamatokban, a
szervezeten belüli anyagtranszportban, a salakanyagok kiválasztásánál. Jelentõs szerepe
van a hõszabályozásban (verítékezés). A szervezet vízforrásai az ételekben és italokban
levõ víz, valamint a szervezet oxidációs folyamatai során keletkezõ víz. A gyermekek és
csecsemõk vízszükséglete nagyobb mint a felnõtteké. A szervezet által hasznosított
vízmennyiséget a felvett víz és a vízveszteség különbsége adja meg. Vízveszteség tört é-
nik párologtatással bõrön, légutakon, tüdõn keresztül (1000ml/nap), vizelet formájában
(400-500ml/nap) és a széklettel (100ml/nap)

Lipideknek több, apoláros oldószerben oldódó szerves anyagot nevezünk, melyek a
sejtek határoló felületében, a hõszigetelésben, mechanikai védelemben, energiaterme-
lésben vesznek részt. Egy részük hormon, másik színanyag. A legjelentõsebb lipidek az
úgynevezett neutrális zsírok, a foszfolipidek, a szteroidok, a karotinoidok, a glikolipidek és a
viaszok.

A neutrális zsírok a glicerinnek zsírsavakkal képzett triészterei, nevezik triglicerideknek is:
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A lipidekben a zsírsavak természete különbözõ lehet: egy részük telített, mások telí-
tetlenek. A leggyakoribb zsírsavak :

CH3 COOH

sztearinsav

COOHCH3

olajsav

COOHCH3

linolsav

COOHCH3

linolénsav

Az étkezési zsiradékok fõleg 16-18 szénatomot tartalmazó zsírsavésztereket tartal-
maznak. A tejzsírban 6-12 szénatomú, úgynevezett rövid, vagy közepes szénláncú zsír-
savak találhatók. A kókuszolajban 8-10 szénatomos zsírsav van. A természetben a telí-
tetlen zsírsavak cisz-izomerjei fordulnak elõ. A többszörösen telítetlen zsírsavak nem
tartalmaznak konjugált kettõskötéseket. A lipideket az esszenciális zsírsavak és a zsírol-
dódó vitaminok kivételével a szervezet más tápanyagokból elõ tudja állítani.

A lipidekben leggazdagabb szerv a központi idegrendszer.
A felhasználásukban, átalakításukban, szintézisükben a májnak van kitüntetett sze-

repe. A keringésbe kerülõ triglicerideknek 20-40%-át a máj veszi fel, benne
hidralizálódnak és a szabaddá váló zsírsavak a máj szabad zsírkészletében keverednek el.

A zsírsavak nagyrésze a májban ismét trigliceriddé alakul, majd visszajut a keringés-
be, míg a többi metabolizálódik: a citrátkörben CO2-dá és H2O-é alakul, a többi más
anyagcserefolyamatba lép. A zsírszövet által raktározott zsiradéknak közel 98%-a
triglicerid.

Pl. a repceolaj egyik trigliceridje a 22 szénatomos egyszer telítetlen erukasav szárma-
zék a szívizomban halmozódik. Nehezen oxidálódik és gátolja a többi zsírsav oxidáció-
ját. Ez a tény gyõzte meg a kutatókat a repce nemesítésére hogy ezt a nemkívánatos
zsírsavszármazékot minél jobban csökkentsék benne.

A vázizomzat is nagymennyiségû lipidet használ energia igényének fedezésére. Ér-
dekes, hogy nyugalmi állapotban a vázizomzat energiaigényét majdnem teljes egészében
a zsírsavak oxidációja fedezi. Mérsékelt izommunka esetén az energiaszükséglet
nagyrészét a zsíroxidáció, a kisebb részét a glükóz oxidáció fedezi. A munkavégzés
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fokozásával csökken a zsírégetés és fokozódik a glükózégetés. A maximális intenzitású
izommunkára az energiát szinte teljes egészében a szénhidrátok szolgáltatják.

A bõr lipidtartalma és lipidkiválasztása is jelentõs. A faggyúmirigyek váladéka 60%
trigliceridet tartalmaz. A bõr lipidei sok, nemszokványos zsírsavat tartalmaznak: párat-
lan szénatomúakat, elágazó szénláncúakat. Feltételezik, hogy ezeket a patogén mikroor-
ganizmusok nem tudják metabolizálni, s ezért ezek a zsírsavak védõhatásúak is lehetnek
bizonyos kórokozok ellen.

A lipidek a legnagyobb energiatartalmú tápanyagok. A nagy energiaértékû anyagok
közé tartozik az alkohol is (30kJ/g a fûtõértéke, ezzel az értékkel a zsírok után követke-
zik energiatermelõ képességével). Ezt igazolja, hogy mérsékelt alkoholfogyasztás elhí-
zást okozhat. De fogyasztása tápanyagként nagyobb mennyiségben nem javallt, mivel
túlzott alkohol fogyasztás esetén nem elhízás, hanem fogyás legyengülés történik. En-
nek oka, hogy az alkohol kiszorítja az értékes tápanyagokban gazdag élelmiszereket,
rontja a tápanyagok felszívódását, s így alultápláltságot (malnutriciót) okoz. Tönkreteszi
a gyomor nyálkahártyáját, gyomorhurutot okoz. Toxikus hatású. Májkárosodást, has-
nyálmirigy károsodást, idegrendszeri károsodást okoz. Emeli a szérumlipid szintet.

A foszfolipidekben a glicerinhez két zsírsav és egy foszforsav kapcsolódik
észterkötéssel.
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A szteroidok úgynevezett szteránvázas vegyületek, melyek molekulája négy gyûrûbõl
épül fel. Ezek közé tartoznak a szterolok, epesavak, az ivarhormonok, a D - vitaminok.
A szterolok legjellegzetesebb képviselõje a koleszterol.

A koleszterin minden állati szövetben megtalálható, a sejtmembránok alkotó része.
Nagyrésze idegrendszerben kötõszövetben izomzatban van. Az ember szervezete

közel 140 g koleszterint tartalmaz, ennek egy része szabad, a többi észterkötésû.
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