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Nem  múlik  el  úgy  nap,  hogy  hirdetésekben,  tudományos  előadásokban, 
fórumokon,  ismeretterjesztő  programokban,  orvoslásban  ne  találkoznánk  az 
élelmiszerekkel, illetve azok fogyasztásával kapcsolatos elemzésekkel, tanácsokkal.

Ezek között sajnos nagyon sok a zavarodott, zagyva, egyszerűen csak ostoba 
élelmiszerreklám, áltudományos, embereket megtévesztő tanácsadás, sőt nem ritka 
az egyértelmű szélhámosság sem.

A globális élelmiszerkereskedelem sok veszélyt rejt magában, ami nem csak 
azt  jelenti,  hogy  egy  földrajzi  területen  élő  emberek  területi  élelmiszertermelését 



tönkreteszi, hanem azt is, hogy a távolról érkező növényi és állati eredetű táplálék 
összetétele  károsan  hathat  egy  más  táplálkozási  kultúrában  élő  közösségre. 
Említhetnék  azt  a  korábbi  állítást  (szélsőséges  és  abszurd),  hogy  nem  lenne 
szerencsés  nyers  fókahájjal  etetni  Afrika  éhezőit,  miközben  az  eszkimókat  „nyers 
sárgarépa reformétkezésre” állítanák át.

Napjainkban egyre  többször  hallhatunk arról,  hogy  messziről  jött  emberek 
csodálatos  „találmányaiban”  füveket,  fákat,  moszatokat  stb.  kevernek  össze  –  a 
trópusi esőerdőkből vagy Óceánia szigeteiről –, a terméseket  szárítva, tablettázva, 
kapszulázva  mint  élelmiszert  árusítják  azzal  a  felkiáltással,  hogy  ezek  az 
élelmiszerkategóriába sorolt készítmények csodálatos gyógyító erővel rendelkeznek. 
Természetesen  ezek az emberek  mind professzorok,  megismerhetetlen,  csodálatos 
tudás birtokában vannak, az emberiség megmentőinek tűnnek.

Kétségtelen tény, hogy a növények és az állatok életük folyamán hihetetlen 
variációban sokféle szervetlen és szerves molekulát állítanak elő. Ezek egy részét az 
ember mint tápanyagot veszi fel (mint pl. a vargánya gomba), egy részük semlegesen 
hat az anyagcserére (mint pl. a cellulóz),  és vannak kifejezetten toxikus hatásúak, 
amelyek  elfogyasztása  esetében  nem kizárható  az  elhalálozás  (mint  pl.  a  gyilkos 
galóca vagy a japán étrend különlegessége, a fugu hal, és annak mérge).

A táplálkozás tudományát nem lehet felületesen kezelni. A XXI. században az 
élelmiszerellátás,  -biztonság kiemelkedően  fontos  minden állam,  kultúra,  földrész 
számára.  Az Föld egyre növekvő népességének élelmiszerrel  történő ellátása  már 
most is lehetetlen feladatok elé állítja az országokat, termelőket.

Jelenleg  6,3  milliárd ember  él  a  Földön.  Nem kizárható,  hogy 2010-re  ez  a 
szám eléri  a  7–7,5  milliárd  főt.  Jelenleg  minden  évben nagyságrendileg  40  millió 
ember hal éhen, a Föld lakosságának (egyes számítások és becslések alapján) több 
mint  70%-a  éhezik.  Mérvadó  tudósok  véleménye  szerint  kinőttük  Földünket.  A 
biológiai,  ökölógiai egyensúlyt  ekkora népességnél  (amely mellesleg  folyamatosan 
károsítja a  természetet)  csak dupla  földfelszín-mérettel  lehetne megoldani.  Ezek a 
tények  mind  arra  világítanak  rá,  hogy  az  élelmiszertermelés,  előállítás  komoly 
válságot él át napjainkban, s ebbe beleszólnak a klimatikus változások is.
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Az ember táplálkozásánál célszerű néhány alapfogalommal tisztában lenni:

- Az ember a természet része,  attól való teljes elszakadása lehetetlen,  mivel 
függ a biológiai táplálékláncolattól.

-  A  táplálékláncolatot  leegyszerűsítve  nevezhetjük  a  szén,  nitrogén,  szén-
dioxid, oxigén stb. elemek természetes biológiai körforgásának.

- Az emberi élet fenntartásának három fő anyagcsere-folyamatban résztvevő 
eleme létezik:

1. megfelelő gázösszetételű levegő

2. megfelelő ivóvíz

3. tárgyalt témánk szerint: megfelelő minőségű összetételű biológiai táplálék.

  

 

Mint  az  sajnos  ismeretes,  az  ember  modernnek  mondott  tevékenységeivel 
mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt a három fő lételemet folyamatosan és 
szakadatlanul  pusztítsa,  átalakítsa,  és  mindezekkel  folyamatosan  rombolja  a 
biológiai élet egyensúlyi helyzetét.

Az  élelmiszerek  biztonsága,  az  élelmezés  tudománya,  a  táplálékláncolat 
megismerése stb. nem nélkülözheti  azokat az ismereteket,  mint például az emberi 
szervezetben lezajló természetes biológiai folyamatok sora.



Induljuk  ki  abból  a  tényből,  hogy:  a  biológiai  lét  alapja  a  szakadatlan 
anyagcsere-folyamatok  összessége,  ami  átíveli  az  egész  életet,  és  a  természet 
körforgásának része.

Ennek az állításnak a tagadását vagy kétségbe vonását csakis tudatlanságnak 
tekinthetjük.

Vállalkozzunk  egy  nehéz  feladatra,  és  próbáljuk  meg  (a  teljesség  igénye 
nélkül) az anyagcsere-folyamatokat nyomon követni az emberi szervezeten belül.

Az emberi szervezet anatómiailag (minden ellenkező híreszteléssel szemben) 
kifejezetten  és  elsősorban a folyamatos anyagcserére  rendezkedett  be  (az élővilág 
más szereplőire is jellemzőek ezek az állítások). Az, hogy a szájüreg a fogazattal az 
élelmiszer darabolására és aprítására való, azt mindenki tudja, de kevesen gondolják 
át, hogy ez az anatómiai képletünk a bevitt táplálék szervezeten belüli anyagcsere-
folyamatának első állomása.

A  szájüreg  nem  más,  mint  az  emberi  szervezeten  belüli  zárt  tápanyagcsatorna 
kapuja.  Az étel  darabolásán túl  olyan tulajdonságokkal  is  bír,  hogy képes kémiai 
molekulákat ízük szerint megkülönböztetni, ezáltal a táplálékok bevitelének esetében 
a  nem  megfelelő  ízeket  képes  felismerni.  Közvetetten  a  szaglást  is  a  tápanyag-
forgalomhoz  köthetjük,  mert  a  folyamatosan  kialakuló  tanulási  folyamatokkal  a 
vizualitás,  az  ízlelés  és  a  szaglás  segítségével  képesek  vagyunk  szelektálni  az 
élelmünket, ezzel minden a szervezet számára nem megfelelő táplálékot elutasítva a 
szervezettől. (Például komoly zavar támad a citrom ízű banán elfogyasztásakor, vagy 
haltáppal etetett baromfihús fogyasztása esetében.)



A szájüreg megfelelő nyálmirigyekkel az élelmiszert síkossá teszi, és elkezdi 
az  enzimatikus  bontásokat  is,  ezzel  elindítva  a  tápanyag  meglehetősen  kalandos 
útját.   A szájüreget követően a torok következik (istmus faucium), amelynek felső 
szakasza a nyaktól a mellüregen át a rekeszizmon keresztül a hasüreg felső részébe 
belépő  nyelőcsövet  (esophagus)  alkotja.  A  nyelőcső  és  a  gyomor  közös  része  a 
gyomorszáj (cardia).

Ezzel  beléptünk  a  gyomorba.  A  gyomor  több  részből  áll:  a  gyomorszájat 
követően  egy  kiöblösödő  terület  kezdődik,  és  eljutunk  a  vékonybél  területéig 
(intestinum tenue). A gyomor egy izmos falú, enyhén horog alakú zsák. A gyomor a 
bélcsatorna kiöblösödött szakasza. A gyomrot úgy is jellemezhetjük, hogy a nyelőcső 
és az epevezetőnek a vékonybélbe való csatlakozása között helyezkedik el. A gyomor 
jellegzetes  képletei  közé  sorolhatjuk  a  gyomormirigyeket.  Az  emberi  gyomor 
együregű anatómiai képlet.

A  gyomorban  lejátszódó  emésztési  folyamatok  azzal  kezdődnek,  hogy  a 
felaprított  (megrágott) élelmiszer a gyomorkapun át bejut a tágas gyomortérbe, és 
elkezdődik az emésztés. Több folyamat zajlik egy időben, itt még érezhető a nyállal 
kevert  és  felaprított  élelmiszerek  bomlása,  melyek  folyamatosan  keverednek  a 
gyomornedvekkel. A gyomorban a gyomornedveknek van jelentős szerepük, a sósav 
egyrészt  aktiválja  a  pepszint,  másrészt  a  fehérjéket  duzzasztja,  ezzel  elősegíti  a 



pepszinhatások  érvényesülését,  és  a  nemkívánatos  baktériumokat  elpusztítja.  A 
folyamatot  követően  a  gyomornedvek  fermentumai  közül  a  pepsin  a  fehérjéket 
kisebb-nagyobb polipeptidekké hasítja, a bizonyos oltó fermentumok kalcium-ionok 
jelenlétében  a  tej  kazeinjét  parakazeinné  alakítják,  ami  kicsapódik,  majd  pepszin 
hatására  elbomlik.  Találhatunk  még  kis  mennyiségben  lipázt  is,  amely  a  zsírok 
emésztését kezdi el.

A gyomorból a vékonybél irányába a péppé formált étel elsőnek a patkóbélbe 
(duodenum) jut. A patkóbélbe közvetlenül két létfontosságú szerv is csatlakozik. Az 
egyik az epe (bilis), mely egy vezetékén keresztül (ductus choledochus) a patkóbélbe 
juttatja az epeanyagot.

Szükséges pontosítani, hogy az epének milyen fontos szerepe van az emberi 
szervezet  teljes  anyagcsere-folyamataiban.  A  máj  az  emésztéshez  az  epével  járul 
hozzá, amely maga emésztő fermentumokat nem tartalmaz, csak megfelelő közeget 
ad az emésztőnedvek működéséhez. A máj sejtjei  által termelt epét nem vezeti  be 
közvetlenül  a  patkóbélbe,  hanem  az  epehólyagban  raktározza.  Az  epe  csak 
meghatározott  ingerek  hatására  „pumpálja”  be  a  patkóbélbe  a  máj  által  termelt 
epeanyagot,  ami  lehetővé  teszi  többek  között  a  zsíremésztést,  a  billirubinok, 
méreganyagok kiválasztását.

Ne  feledkezzünk  meg  arról,  hogy  az  epeanyagban  jelentős  mennyiségű 
koleszterin  is  található.  Ezzel  a  ténnyel  magyarázható  az  a  furcsa  jelenség,  hogy 
megfelelő epeürítések esetében a vér koleszterinszintje megfelelő szinten van.

Megfigyelések  alapján tapasztalható  az az  ellentmondásosnak is  tűnő tény, 
hogy a vegetáriánusok vérében emelkedett szinten lehetnek a vérzsírok. Felvetődik a 
kérdés,  hogy  ez  mivel  magyarázható.  Az  értelmezés  szerint  a  zsírok  mintegy 
„exponálják” az epe működését és ezáltal az ingerlés hatására létrejövő epeanyagok 
patkóbélbe juttatásával a gyűjtött koleszterin is távozik.

Meg kell jegyezni, valószínűsíthető az is, hogy a szükségesnél kevesebb epeingerlés 
csökkenti  az  epeösszehúzódások  (pumpáló  funkciók)  kiváltását,  és  a  termelődött 
epeanyag koncentrálódik. Ez válthatja ki az epekövek (calculus biliaris) termelődését. 
Mint köztudott, az epekő jelentős anyaga nem más, mint a koleszterin.

Mik az epesavak?

Az  emberi  epesavak  az  epe  karbonsav-jellegű  szteroidjai.  Az  epében  nem 
szabad  állapotban  találhatók,  henem  glicinnel  (glikokólsav)  és  taurinnal 
(taurokólsav) képezett peptidszerű vegyületeik, az un. páros epesavak nátriumsója 
(epesavas sók) alakjában. Az ember epéjében többféle epesav található. Az emberi 
epében viszonylag sok kólsav, kevesebb dezoxi-klórsav és még kevesebb litokólsav 
és  kenodezokxiklórsav  van.  Az  epesavakat  a  máj  termeli  a  koleszterin  enzimes 
átalakításával.  Biológiai  rendeltetésük  az,  hogy  a  vízben  nem  oldódó  lipidek 
felszívódását  és  hasznosítását  elősegítsék.  A páros epesavak nátriumsójának vizes 



oldata  a  lipideket  emulgeálják,  s  ezzel  nemcsak a  felszívódás  lehetőségét,  hanem 
egyúttal a lipidekre ható enzimek aktivitását is biztosítják.

Az  epesavak  emulgeáló  hatása  valószínűleg  a  szteroidváz  és  a 
hidroxilcsoportok térhelyzetével függ össze. Az epesavas sók lényegesebb szerepe a 
zsírnemű anyagok emésztésében van. Az epesavaknak és sóiknak egyik bizonyított 
hatása  a  zsírnemű  anyagok  emulgeálása,  ami  fizikailag  lehetővé  teszi  a  lipáz 
hatékonyabb működését,  azaz a zsírok, zsírsavak és  glicerinekre való bontását.  A 
zsírsavak és a monogliceridek az epesavakkal addíciós vegyületet  alkotnak kolein 
savak formájában.

A  zsírok  felszívása  koleinsavak  formájában  történik, amelyek  már  a 
bélbolyhokban  elbomlanak,  és  a  zsírsav  a  glicerinnel  újra  zsírrá  szintetizálódik. 
Zsírfogyasztás  esetében  megfigyelhető,  hogy  a  bélbolyhokból  elvezető 
nyirokerekben  kb.  0,5-1  µm  átmérőjű  zsírcseppecskék  találhatók.  Nem  megfelelő 
zsírfogyasztás  és  nem  megfelelő  máj-  és  epeműködés  esetében  a  vérben  is  a 
zsírcseppecskék zavarokat okozhatnak, mely folyamatot lipémiának neveznek.  Az 
epeanyaggal  keveredett  táplálék  a  bélrendszerben,  a  bélben  található  baktériumok 
segítségével  az  epesavas  sóknak  mintegy  10%-át  lebontja.  Az  epesavas  sók 
megmaradó része a vérkeringésen át visszakerül a májba, és ott újra kiválasztódik.

A  patkóbélbe  nem  csak  az  epevezeték  jutatja  el  az  epesavakat,  hanem  a 
hasnyálmirigy (pancreas) is ide üríti váladékát. Az általános meghatározásokon kívül 
célszerű ezt a különleges – a vékonybélre hasonlító – anatómiai képletet megismerni.

A  patkóbél  –  duodenu  –  nyálkahártya  rajzolata  egészében  a  vékonybélre 
emlékeztet,  azaz rajta  körkörösen haladó, meglehetősen magas nyálkahártyaredők 
különböztethetők meg. Speciális helyzet alakul ki a patkóbél leszálló részében, amely 
területen  (hátul)  két  nagy  mirigykivezetőcső,  a  közös  epevezeték  (ductus 
choleductus)  és  a  ductus  pancreaticus  major,  azaz  a  pancreas  bevezető  képlete 
található,  mely közös,  vagy legalábbis közel  szomszédos nyílásnak tűnik. Ennél a 
bélszakasznál látható egy kb. 2–3 cm hosszúságú, erős hosszanti nyálkahártyaredő, 
amelybe a körkörös redők két oldalról belefutnak. A kis szemölcsszerű kiemelkedés 
csúcsán  (papilla  duodeni  major)  nyílik  a  közös  epevezeték  és  a  hasnyálmirigy 
beszájalása a patkóbélbe. Az anatómiai képletek eltérhetnek egymástól, mert létezik 
olyan  képződmény,  amelyeknél  az  esetek  egy  részében  a  két  kivezetőcső  a 
papillában  lévő  közös  fülkeszerű  mélyedésben  nyílik  (divertikulum  duodenale 
vateri), más anatómiai képletek esetében a papilla csúcsán egymás mellett van a két 
kivezető nyílás (az epevezetéké felül) található.

Az  anatómiai  elrendezést  követően  célszerű  a  hasnyálmirigy  által  termelt 
váladékokat is megismerni.

A  hasnyálmirigy  nem  más,  mint  emésztőenzimeket  termelő  mirigy.  A 
hasnyálmirigy szövettani szempontból összetett,  „bogyós” jellegű mirigyállomány. 
Megkülönböztetünk külső és  belső elválasztású képleteket,  folyamatokat.  A külső 



elválasztású  rész  többféle  zimogént  termel,  számos  végkamrából  áll,  melyek 
hosszúkás vagy sokszög alakú sejtekből épülnek fel. A sejtek alapi részében ergaszto-
plazmát  találunk,  melyben az enzimfehérjék  szintézise  megy végbe,  a  mag feletti 
részén rendszerint számos váladéktartalmú zimogéngranulóma helyezkedik el. Az 
exokrin végkamrák között gazdag érhálózatú hámsejtcsoportok, szigetek fekszenek. 
Ezeket  a szigetecskéket  nevezzük Langerhans-féle szigeteknek,  melyek együttesen 
alkotják  a  belső  elválasztású mirigyet,  mint  „szigetszerv”.  A szigeteket  alkotó  α-
sejtek a glükagont, a β-sejtek pedig az inzulint termelik.

A hasnyálmirigynek számos ismert megbetegedése lehet. Az ismert pancreas 
megbetegedések  sajátos  tüneteket  mutatnak  (pl.  besárgulás),  de  a  legnagyobb 
fájdalmakat produkáló betegségek is itt fordulhatnak elő, mint pl. pancreatitis, akut 
pancreas nekrózis, pancreas-tályog stb. Endokrin működési zavar esetében alakulhat 
ki a diabetes mellitus, vagy hipoglikémia. Nem ritkák a pancreas tályogok, amelyek 
sorozatos gyulladása után krónikus pancreatitis is kialakulhat, de a baktériumok és a 
vírusok is megtámadhatják ezt az emberi szervet.

A  tudomány  és  az  élettudományok  átlátva  az  anyagcsere-folyamatokat 
biztosító  szerveknek  sokféle  megbetegedését,  a  hasnyálmirigy  esetében 
összefoglalóan  és  részletesen  is  elnevezték  ezeket  a  folyamatokat.  A  matabolicus 
szindromák részletes  megismerése  adhat  bővebb  információt  pl.  a 
cukorbetegségekről  és  az  azokkal  összefüggésben  jelentkező  tünet-együttesekről, 
mint pl. a perifériás keringést érintő neuropathia és angiopathia.

A  metabolikus  szindrómát  egyszerűen  nevezhetjük  genetikai,  életmód  és 
táplálkozási  szokások  lappangva  kialakuló  anyagcserezavarának.  A  metabolikus 
szindróma  szűrése  jól  megoldható.  Zavaró  lehet,  hogy  az  orvosi  eredetű 
szűrővizsgálatok napjainkban már szinte áttekinthetetlenek, ahány betegség, ahány 
tünet-együttes,  annyiféle  szűrővizsgálat  alakult  ki.  A  metabolikus  szindrómák 
szűrésénél  alkalmazhatók  a  standard  vérnyomásmérések  (a  különböző 
időpontokban  egyszeresen  mért  vérnyomásértékek,  amelyek  sajnálatos  módon 
általánosságban  elterjedtek,  még  tájékoztató  értékeket  sem  mutatnak),  illetve  az 
antropometriai  mérési  adatok  (szomatometria)  meghatározott  mérési  pontokon 
(minimum  6  adat),  valamint  a  laborvizsgálatok,  amelyek  elsősorban  a 
vércukorszintet,  szérumkoleszterint,  HDL-koleszterint,  trigliceridet,  inzulinszintet 
tartalmaznak,  illetve  a  laborvizsgálatoknál  glükózterhelés  után 2  órával  későbben 
ismételt vércukor meghatározás.

A  szerteágazó  szűrővizsgálatok  helyett  célszerű  lenne  évente  egy  átfogó, 
komplex szomatológiai  szűrővizsgálatot  végezni  a  szomatodiagnosztikai  elveknek 
megfelelően,  és  csak  az  emelkedett  értékek  vagy  diszfunkciós  működés  esetében 
kellene  másodlagos  célzott  vagy  szakorvosi  szűrővizsgálatot  végezni  (korábbi 
Palatinus írás).

A sajátos nyomkövetésünk esetében a tápanyag még csak a felső szakaszon 
haladt  át,  és  máris  bonyolult  összefüggésekkel  találtuk  magunkat  szembe.  A 



részletesnek nem mondható elemzéseknél is nyilvánvalóvá vált, hogy az étkezéssel 
bevitt  táplálék  egy  meghatározott  biokémiai  folyamatokon  megy  keresztül  azért, 
hogy  az  ember  számára  hasznos  energiatermeléshez  elengedhetetlenül  szükséges 
alapanyagokat állítson elő.

A következő lépés a vékonybél felső és alsó szakasza.

A  vékonybél  tehát  a  duodenumból  nyílik,  és  közvetlenül  az  éhbélben 
(jejonum) folytatódik, amely kb. 1,5–2,5 m hosszú, folytatása a csípőbél (ileum) ami 
kb.  2–3  m  hosszú.  Ez  a  bélszakasz  összességében  tehát  megközelíti  a  hat  méter 
hosszúságot.  A  vékonybél  közvetlenül  a  vastagbél  alsó  szakaszába,  a  vakbélbe 
(coecum)  csatlakozik.  Érdemes  ismételten  a  vékonybél  kezdeti  szakaszához,  a 
patkóbélhez  (doodenum)  visszatérni.  Ezt  azért  célszerű  megismételni,  mert  az 
anatómiai  formátumok,  képletek  ismeretén  túl  az  anyagcsere  folyamatoknál  a 
funkcionális folyamatokat szükséges elemezni és értelmezni. A patkóbél az a terület, 
ahol  lehetőség  van arra,  hogy a  máj,  epe,  valamint  a  hasnyálmirigy által  termelt 
anyagok  közvetlenül  be  tudjanak  jutni  a  bélcsatornába,  és  a  bejuttatott 
emésztőenzimek (inzulin is) megfelelő módon keveredni tudjanak a péppé őrölt és 
megfelelő pH szintre beállított tápanyagokkal, és ezzel képesek legyenek biokémiai 
folyamatokat elindítani.

A mennyiségi jellemzőket is érdemes megemlíteni. A pancreas napi közel 1 
liternyi, míg az epe kb. 0,5 l nedvet juttat a patkóbélbe. A vékonybélnek ezeknek az 
ismeretében  naponta  átlagosan  9  litenyi  folyadékra  van  szüksége.  A  9  liternyi 
folyadék egy része a táplálékból és a bevitt (megivott) folyadékokból származik – kb. 
2 liter. A fennmaradó 7 liternyi folyadék az endogén szekrétumokból származik. A 
folyadékok  60%-a  a  duodenumból,  20  %-a  az  ileumból  szívódik  vissza.  Tehát  a 
megfelelő tápanyagbontásokhoz, az emésztéshez és a felszívódáshoz összességében 9 
liternyi folyadékra van szüksége az embernek. Fontos megjegyezni (bár nem tárgyalt 
téma),  hogy  a  folyadék  nem  lehet  csak  tiszta  (desztillált)  víz.  Az  ivóvíznek  –  és 
minden  fiziológiás  folyadéknak  –  fontos  elemei  a  kationok,  anionok,  oldott 
molekulák, mint pl. a metakovasav (H2 Si O3).

A  vékonybél  ezáltal  az  emésztés  és  a  felszívódás  fő  szerve.  Itt  történik  a 
fehérjék,  szénhidrátok,  zsírok,  nukleinsavak  emésztése,  az  összes  makromolekula 
építőelemeire való bontása. A vékonybél átmérője kb. 4 cm, ismerve a hosszúságát 
(kb. 5–6 méter), a bél belső felszíne ezáltal kb. 0,5 m². Ezt az elméleti méretet jelentős 
mértékben  növelik  meg  a  bélen  befelé  álló  un.  bélbolyhok.  Számítások  szerint  a 
méretnövekedés 400-szoros.

Elméleti számítások és mérések alapján így becsülhető, hogy az emésztést és a 
felszívódást szolgáló felszín összesen mintegy 200 m². A bélbolyhok anatómiája azt 
mutatja, hogy minden részlete a feldolgozott tápanyagok szállítására rendezkedett 
be.  Az  arteriolák,  venulák  és  kapillárisok  feladata  az  előállított  létfontosságú 
biokémiai termékek szállítása, transzportja a megfelelő anatómiai régióba, szervbe, 
szervrendszerbe.  A  tápanyagok  felszívódása  elsősorban  a  vékonybélben  történik. 



Fontos megjegyezni, hogy az elemi részecskék a kationok, mikro és makro elemek is 
itt kerülnek be a megfelelő ioncsatornába.

A vékonybélből a feldolgozott és számos biokémiai folyamaton átment tápanyag a 
vastagbélbe, közvetlenül a coecumba (vakbél) jut. A vastagbél hossza kb. 1,5 méter. 
A vastagbél nyálkahártyáján nincsenek bélbolyhok (mint a vékonybélen), a felszínt 
un.  kehelysejtek  alkotják,  melyek  nagy  mennyiségű  nyákot  termelnek,  és  kevés 
hormontermelő  endokrin  sejt  is  található  itt.  Elvétve  egy-egy  nyiroktüsző  is 
előfordulhat.  A  vastagbél  több  helyen  –  a  táplálkozástól  függően  –  egyidejűleg 
húzódik össze. A vastagbélben a tápanyag – az egyéntől, táplálkozástól függően – 
kb. 3 napig tartózkodhat. Megfelelő és optimális táplálkozás esetében ez az idő akár a 
felére  is  csökkenhet.  A  vékonybélből  érkező  anyag  a  vastagbélben  az  eredeti 
mennyiség 10%-ára sűrűsödik be.

A vázlatos anyagcsere-folyamatok minimális értelmezése is  azt mutatja,  hogy egy 
rendkívül összetett, egyénre szabott, kor és nem szerinti differenciákkal jellemezhető 
bonyolult  biokémiai  folyamatok  zajlanak  minden  emberben  folyamatosan  és 
szakadatlanul.

Minden  biológia  lét  alapfeltétele  a  szakadatlan,  folyamatos,  megújuló 
anyagcsere-folyamatok  összessége.  Az  anyagcsere-folyamatot  valójában  egy 
bonyolult  biokémiai  folyamatrendszernek  tekinthetjük.  Ebben  a  körfolyamatban 
elemek,  izotópok  és  vegyületek  vesznek  részt,  gáznemű,  folyékony  és  szilárd 
halmazállapotban.

Leegyszerűsítve:  Földünkön az élővilág lételeme a víz,  a levegő, az elemek 
körforgása  és/vagy  a  biológiai  tápanyagok  jelenléte.  Mindezek  a  körforgások  és 
folyamatok csak és kizárólagosan a Nap sugárzásának hatására képesek létrejönni, 
megvalósulni.  A  biológiai  folyamatok  első  lépcsőfokán  a  növényvilág  áll.  A 
növények képesek a fotoszintézis révén a víz segítségével  a levegőben lévő szén-
dioxidot  szerves  molekulákká  átalakítani,  úgy,  hogy  az  elsősorban  talajban  lévő 



szervetlen anyagokat a szerves molekulákba juttatják, miközben oxigént termelnek. 
A  szakadatlanul  zajló  körfolyamatok  akkor  kerülnek  egyensúlyi  állapotba,  ha  a 
természet törvényei nem sérülnek.

A szénből, oxigénből, nitrogénből – és sorolhatnánk az elemeket – létrejövő 
szerves  molekulák sokasága nem más,  mint a táplálékláncolat  bonyolult  biológiai 
rendszere.

A  szomatológia  tudományterülete  az  élő  ember  anatómiájával  és 
életfolyamatainak kutatásával foglakozik. Ennek megfelelően elsősorban az Ember 
anyagcseréjét vizsgálja –természetesen, minden biológiai összefüggések feltárásával.

Az ember energia- és tápanyagforgalma

Az emberi  szervezetben  zajló  anyagcsere-folyamatok bonyolult  és  összetett 
rendszerét  két  nagy  csoportra  lehet  bontani,  amelyek  egymást  erősítve 
párhuzamosan zajlanak a szervezeten belül.

– Az egyik fő folyamatot anabolizmusnak  nevezzük. Az anabolizmus során az 
egyszerű  molekulákból  az  emberi  szervezet  saját  maga  számára  bonyolult 
összetételű anyagokat hoz létre (fehérjék,  zsírok, szénhidrátok).  Ezek a molekulák 
biztosítják  a  szervezet  struktúráját  meghatározó  építő  elemeket.  Ezeknek  a 
molekuláknak  a  létrejötte  nagyon  energiaigényes  biokémiai  folyamatoknak 
tekinthető.

–  A  másik  anyagcsere-folyamatot  katabolizmusnak nevezzük.  Ezek  a 
folyamatok  biztosítják  a  tápanyagok  lebontását,  a  sejtekben  végbemenő 
energiatermelő folyamatokat, ami működésével egy időben hőtermelő folyamatot is 
produkál.

Mindkét  folyamat  a  táplálkozás  során  a  szervezetbe  juttatott  tápanyagok 
felhasználásával  zajlik.  Az  emberi  szervezet  számára  biztosított  és  bejuttatott 
táplálékoknak a szerepe ismét kettős lehet:

– egyrészről anyagot szolgáltatnak a szervezeti struktúrák felépítéséhez,

– másrészről energiát szolgáltatnak az élettani folyamtokhoz és a mozgáshoz.

Az anyagcsere-folyamatok akkor zajlanak le  akadálytalanul,  ha  a szervezet 
számára  szükséges  anyagok  a  megfelelő  mennyiségben  és  arányban  állnak 
rendelkezésre, a szükségleteknek megfelelően. A táranyagok bevitelét, a táplálkozást 
számos tényező folyamatosan befolyásolja, módosítja. Csak optimális esetben képes 
fedezni a szervezet tápanyag- és energiaszükségleteit.

Az  emberek  táplálkozása,  táplálkozási  szokásai  rendkívüli  módon 
szélsőségesek. Az éhezéstől a túltápláltságig a természetes tápanyagok és szintetikus 



anyagok  bevitelén  keresztül  a  tudatos  tápanyag-megvonások  és  önkényes 
tápanyaghiányok kialakításán át mindennel találkozhatunk.

A táplálkozási szokásokat a népesség növekedése, a kemikalizált mezőgazdasági 
termelés, a gyógyszeripar – és sorolhatnánk a többtényezős rendszereket – jelentősen 
módosították. A biológiai rendszerekben – így az emberi szervezeten belül – zajló 
biokémiai folyamatokról újabb ismereteket kellett szerezni, hogy megfelelő módon 
lehessen biztosítani a fenntartható biológiai körforgás lehetőségét. A 20. század 
mások felében a molekuláris biológiai kutatások teremtették meg annak feltételét, 
hogy az élelmezést ne csak tápanyagbevitelnek, energiaszükséglet-biztosításnak 
tekintsék, hanem ismert legyen a táplálkozás folyamatainak minden eleme, mint 
biokémiai átalakító folyamat. Ezzel lehetővé vált a szervezet egészséges 
működéséhez szükséges tápanyagok minőségének és mennyiségének megállapítása, 
továbbá a szükségletektől eltérő bevitelek kóros hatásainak elemzése.

 Henri Rroland de la Porte 1787

Az anyagcsere tehát nem más, mint az emberi szervezet számára megfelelő 
energiaszükségletek, és a testet építő anyagok biokémiai folyamataiból nyert energia 
és  építő elemei.  Az emberi  test  a szakadatlanul  zajló  biokémiai  folyamatok révén 
biztosítja a tápanyagok felszívódását, melyekből fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, 
hormonokat és egyéb vegyületeket hoz létre. Szintetizálja az enzimeket, fenntartja a 
különböző  szervezeti  struktúrákat,  funkciókat,  és  eltávolítja  a  fennmaradó 
salakanyagot.

Összefoglalva  megállapíthatjuk,  hogy  az  anyagcsere-folyamatok  kémiai 
reakciók, amelyek az enzimek katalizáló hatására jönnek létre. Az enzimbontásokkal 
valósulhatnak meg mindazok a kémia folyamatok,  amelyek képesek viszonylagos 
alacsony belső hőmérsékleten is létrejönni. Az enzimatikus bontás minden biokémiai 
(belső)  folyamatnál  jelen  van,  de  még  a  sejten  belüli  anyagcsere-folyamatokat  is 
enzimrendszerek működtetik.



Az anyagcsere intermedier folyamatai

A  tápanyagokkal  bevitt  kémiai  energiából  a  szervezet  saját  maga  számára 
felhasználható  fontos  energiát  hoz  létre,  ezt  nevezik  intemedier  folyamatoknak. 
Ennél az anyagcsere-folyamatnál az első lépésben a tápanyagokból un. monomerek 
keletkeznek, a bevitt tápanyagban lévő glikogénból glükóz keletkezik, a fehérjéből 
első  lépésben  aminosavak  és  aztán  ammónia  jön  létre  (az  ammónia  karbamiddá 
válása  után  a  szervezetből  kiürül).  A  zsírok  szabad  zsírsavakká  és  glicerinre 
bomlanak. Az első lépésben is azt láthatjuk, hogy az anyagcsere-folyamatokat nem 
lehet egyszerűen csak táplálék és energia összességének tekinteni.

A bonyolult biokémiai folyamatok második lépcsőjében a körforgás tovább zajlik, a 
pirosszőlősavon keresztül  a zsírsavak közvetlenül  új  molekulát hoznak létre,  amit 
acetil-koenzimnek-A-nak neveznek. Az acetil-koenzim-A az intermedier anyagcsere 
folyamatok kulcsszereplője. Sok minden alapját szolgálja az acetil-koenzim-A, pl. a 
zsírsavak  felépítését,  vagy  a  citrátkörben  történő  oxidáción  keresztül  az 
energiatermelés biztosítását.

Ezek  a  bonyolult  és  sokak  számára  nem  ismert  biokémiai  folyamatok 
leegyszerűsítve nem jelentenek mást, mint a naponta elfogyasztott étel  lebontását, 
építőelemek  létrehozását,  mozgási  energia  biztosítását,  és  nem  utolsó  sorban 
hőtermelést. A folyamat ezzel (a második körrel) nem zárul le.

A harmadik lépésben a bizonyos citrátkörön belül keletkezett NADH adja az 
energia egyik jelentős mennyiségét. Ennek megfelelően ez a bizonyos NADH felvesz 
egy oxigént,  amiből  létrehoz egy NAD+ vegyületet,  valamint vizet  és  energiát.  A 
keletkezett szén-dioxid a légzéssel kerül vissza a levegőbe, ezzel biztosítva a szén 
körforgásának  zavartalan  kialakulását.  Egy  másik  ágon  a  szervezet  a  bejutatott 
foszforból  biztosítja  az  energiatermelés  alapanyagát,  amit  ATP-nek  neveznek 
(adenozintrifoszfát). Ez a biokémiai termék jelentős mennyiségű hőt képes termelni. 
Az ATP-t egyszerűen az emberi szervezet tüzelőanyagának is tekinthetjük, mert a 
hőenergián kívül számos energiatermelés fő eleme.



Az  intermedier  anyagcsere  egyes  lépéseit  több  egymásba  kapcsolódó 
szabályozó  rendszer  tartja  ellenőrzés  alatt.  Ez  teszi  lehetővé  az  anyagcsere 
önszabályozását, gazdaságos és zavartalan lefolyását, illetve az egyes fellépő zavarok 
(pl.  tápanyag,  oxigénhiány)  esetén  is  képes  biztosítani  a  szervezet  számára  a 
legszükségesebb  energiamennyiséget.  A  folyamatok  sebességét  a  sejtek 
energiaigénye határozza meg, illetve szabályozza.

Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az emberi szervezet energiatermelése 
elsősorban oxidatív,  tehát az energiát  éghető anyagok elégetésével  nyeri.  Az égés 
minden  ismert  jellemzőjét  megtalálhatjuk  ebben  a  biológiai  folyamatban.  A 
tápanyagcsatornában az elfogyasztott  élelmiszer  éghető  molekulákká alakul  át.  A 
tüdőn keresztül a szervezet oxigént vesz fel, a célterületre (anatómiai terület, régió, 
szerv, szervrendszer) szállítja a „fűtőanyagot” és az oxigént. Az energiafelhasználás 
esetében  a  szervezet  szabályozó  mechanizmusai  révén  létrejön  az  oxigénfelvétel, 
amiből szén-dioxid és salakanyag keletkezik. Mindkettő távozik a szervezetből.

Természetesen  az  emberi  szervezet  nem  csak  optimálisan  működik,  van, 
amikor  nagyobb  teljesítményt  végez  a  szervezet,  mint  amit  anaerob-  (felesleges 
lekötetlen  oxigén)  kapacitása  biztosítani  tud.  Ilyen  esetekben  oxigénadósság 
keletkezik, amit anaerob-folyamatnak nevezhetünk.

Az emberi  szervezetnek  nem csak az izommunkához kell  kellő  energiát  és 
tápanyagot  jutatni,  hanem  létfontosságú  a  szervek  és  szervrendszerek 
szövetspecifikus anyagcsere folyamatainak az ellátása is.

Az  egyes  szerveket  felépítő  szövetek  tápanyag-felhasználása  és  raktározó 
képessége nagymértékben különbözik egymástól. Néhány kiemelés a teljesség igénye 
nélkül.

Agy: szinte kizárólagosan glükózt használ fel energiatermelésénél, naponta kb. 120 
grammot. Az agy nem képes raktárakat kialakítani, ezáltal tárolni sem képes. Ezért 
az energiát szolgáltató tápanyagot folyamatosan kell biztosítani az agy számára.

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.biochem.szote.u-szeged.hu/astrojan/Prot/Atp.gif&imgrefurl=http://www.muszeroldal.hu/assistance/biokemiai_kislexikon.html&usg=__f5yHhoalDt6sWVjYqxsLaTDC4Mg=&h=416&w=449&sz=41&hl=hu&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=cuie5UXcyqdidM:&tbnh=118&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dcitr%25C3%25A1tk%25C3%25B6r%26um%3D1%26hl%3Dhu%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1


 glüloz

Izomzat:  az  izmokban  bőségesen  áll  rendelkezésre  glikogén,  ami  csak  és 
kizárólagosan az izomsejtek energiatermelését szolgáltatja.

Zsírszövetek: a szervezet legnagyobb energiaraktárát képezik. A zsírsejtekben 
raktározott  trigliceridekből  keletkező  zsírsavakat  (az  agy  és  az  erythrocyták 
kivételével)  minden  sejt  képes  energianyerés  céljából  felhasználni.  A  bonyolult 
lebontási és átalakulási folyamatok minden esetben beindulnak, ha a szervezet azt 
megkívánja. Ilyen például az éhezés, amikor a szervezet saját zsírraktárait mobilizálja 
energianyerés céljából.

triglicerid

Az  emberi  szervezet  a  tápanyagok  „elégetéséből”  az  ismert  intermedier 
anyagcsere  útján  nyer  energiát,  miközben  víz,  szén-dioxid  és  hő  keletkezik. 
Éhezéskor  a  szervezet  a  saját  energiatartalékait  és  építőanyagait  használja  fel.  Ez 
utóbbi esetben (nevezhetjük másodlagos energiafelhasználásnak) a lebontásnál első 
lépéséként  a raktárakban lévő anyagokat kell  felszabadítania  a szervezetnek,  és  a 
normál biokémiai folyamatok lezajlásának helyszínére kell szállítani. A problémák 
ott jelentkeznek, hogy az energiahordozó felszabadítása sokkal lassabban megy, mint 
pl.  a  direkt  anyagcsere-folyamatokból  származó  anyagok biokémiai  folyamata.  A 
felszabadítás átkötő folyamatainak első lépése az ATP (adenozin-trifoszfát) makroerg 
foszfátkötéseinek kibontása és transzportálása. A felszabadított ATP-ből az energia 
egy foszfátcsoport leadásával szabadul fel (1 makroerg foszfátkötés bontásával 33,47 
kJ/mol  szabadul  fel).  Lehet,  hogy  sokak  számára  nehéz  olvasmánynak  tűnik  a 
tömörített  és  egyszerűsített  feldolgozás,  de  sajnos  másképpen  ezek  a  bonyolult 
folyamatok nem írhatók le.

Folytassuk  e  folyamatok  elemzését,  hogy  valahogyan  el  tudjunk  jutni  a 
biokémiai folyamatok végéhez!

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Beta-D-glucose-3D-vdW.png&filetimestamp=20070218184858
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Trimyristin-3D-vdW.png&filetimestamp=20060804170552


Ebből  a  magas  foszfortartalmú  molekulából  (ATP)  a  foszfátkötés  bontása 
révén  un.  adenozin-difoszfát  (ADP)  keletkezik,  ami  tovább  bomlik  adenozin-
monofoszfáttá (AMP), s ezzel jelentős energiát tud szolgáltatni a szervezet számára. 
A helyzetet bonyolítja, hogy a folyamatok mindkét irányba képesek hatni, tehát ha az 
ATP felvesz egy vízmolekulát, akkor egy ADP szabad foszfor keletkezik belőle és 
energia, ami a tovább bomlással létrehozza az AMP-t, ismét felszabadít egy foszfort, 
és  újabb  energiát  szabadít  fel,  de  a  folyamat  visszafelé  is  képes  lezajlani.  Ez  a 
biokémiai  oda-vissza  folyamat  csak  is  a  szervezet  összehangolt  és  magas  szinten 
történő vezérlésével jöhet létre.

Azt  állíthatjuk,  hogy  egy  egészséges  felnőtt  emberben  naponta  nagy 
mennyiségű ATP keletkezik,  és  normális  életvitel  és  életmód esetében  ezek  kellő 
mértékben felhasználásra kerülnek.

Ezt az is mutatja, hogy a felnőtt ember esetében a bevitt tápanyagok mintegy 
95%-a szívódik fel. Ezt tekinthetjük elméletileg optimális biokémiai folyamatnak. A 
tápanyagokból  nyert  energia  kb.  9–10%-a  elveszik  a  szervezet  számára 
felhasználhatatlan  élelmiszerkomponensekkel,  amelyek  a  széklettel  kiürülnek.  Ide 
számíthatjuk a bélbaktériumok által felhasznált tápanyagokat is, amelyek a szervezet 
számára szintén elvesznek. A lebontott és felszívódott tápanyagok energiájának egy 
része  elvész  a  vizelettel,  izzadsággal  és  elhalt  sejtekkel  távozó  anyagokkal.  A 
maradék a szervezet számára hasznosul, mint élettani energiaérték.

A szervezet számára hasznosuló energia mintegy 50%-a hővé alakul.

A fenti  mondatokban két  figyelemre  méltó  állítást  találhatunk.  Az  egyik  a 
bélbaktériumok  jelenléte  az  emberi  szervezetben,  amelyek  közvetlenül  a  bevitt 
tápanyagokból biztosítják saját életük fennmaradását és szaporodásukat. A másik az, 
hogy a bevitt tápanyagok 50%-a hővé alakul.

A  két  témát  érdemes  szétválasztani,  és  a  tápanyagforgalom  szokványos 
biokémiai jellemzői helyett foglakozzunk inkább e két kevéssé vagy tévesen ismert, 
az anyagcseréhez köthető folyamattal, jelenséggel.
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