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  TartalomA  se j tek  fe lép í tése és  működése

OlvasmányOxigén – az éltető elem

„Felvetni egy jó problémát, kérdezni egy jó kérdést, már 

a munka felét jelenti.”

Szent-Györgyi Albert

Ma már szinte mindent tudunk a levegő egyik al-

kotójának, az oxigénnek az élő szervezetekben ját-

szott szerepéről. De ez nem mindig volt így. Hosz-

szú évszázadok, számos tudós kitartó munkája, 

megszámlálhatatlan hipotézise, kísérlete vezetett 

mai tudásunkig. Elődeink sokáig azt hitték, hogy a 

levegő egynemű anyag, nem pedig különböző gá-

zok keveréke. Az égés vizsgálata vezetett ahhoz a 

felismeréshez, hogy a levegő egyik összetevője, az 

oxigén jelenléte az égés és a légzés egyik feltétele. 

Hamarosan azt is felismerték, hogy a levegő oxi-

génjét a növények termelik. Kiderült tehát, hogy 

oxigénhez az élőlények két alapvető anyagcsere-fo-

lyamata kapcsolódik: a légzés és a fotoszintézis.

A légzésről

Már az ókori tudósok is tisztában voltak azzal, hogy 

a légzés és a levegő között szoros kapcsolat van. 

Azt is sejtették, hogy a légzés és az élőlények testé-

nek hőmérséklete nem füg-

getlen egymástól. Antoine 

Laurent Lavoisier volt az, aki 

elsőként tisztázta az égés mint 

kémiai átalakulás természetét, 

és megállapította, hogy az élő-

lények testében égés zajlik. Így 

beszélt erről 1775-ben a Fran-

cia Tudományos Akadémián: 

„A legutóbbi húsvéti ülésen 

felolvasott értekezésemben 

megmutattam, hogy a tiszta 

levegő egy része, megjárván a 

tüdőt, kötött levegőként1 vagy 

meszessavként távozik. A tisz-

ta levegő, áthaladva a tüdőn, 

olyan bomlást szenved el, amely analóg a szén égé-

sekor történő bomlással. A szén égésekor tűzanyag 

keletkezik. A tüdőben a belégzés és a kilégzés kö-

zött hasonlóképpen tűzanyag fejlődik, és nem két-

séges, hogy ez az a tűzanyag, amely a vérrel szét-

áradva az állati testben fenntartja annak állandó 

melegét.”2

Az idézetből kiderül, hogy Lavoisier helytelenül 

a tüdőt jelölte meg testben lejátszódó égési folya-

mat helyszínéül. A 18. században még nem voltak 

tisztában azzal, hogy az élőlények testének alapve-

tő felépítési és működési egységei a sejtek. Csak a 

19. században ismerték fel ezt, és mondták ki, hogy 

az életjelenségek alapja a sejtek működése, és a lég-

zéssel felvett oxigén felhasználása is a sejtekben 

történik a biológiai oxidáció, más szóval a sejtlégzés 

folyamatában. A biológiai oxidáció lényege, hogy a 

szerves tápanyag-molekulák szén-dioxiddá és vízzé 

égnek el, miközben energia szabadul fel.

És most lépjünk előre egy hatalmasat az időben, 

egészen a 20. század közepéig. Ekkor dolgozott 

Szegeden a világhírű tudós, Szent-Györgyi Albert, 

aki 1937-ben vehette át az orvosi Nobel-díjat az 

indoklás szerint „a biológiai égési folyamatok terén 

tett felfedezéséért”. Szent-Györgyi így foglalta ösz-

sze kutatásainak lényegét 1937-ben: „Akármit csi-

nál egy sejt, meg kell fi zetnie érte, és az élő szerve-

zetnek ez a valutája, amiben a sejtnek fi zetnie kell: 

az energia. Ha nem lenne szabadenergia, nem len-

ne élet sem. Ennek az energiának végső soron az 

egyedüli forrása a Nap sugárzása. De ezt a sugár-

zást, mint olyant, nem lehet közvetlenül az élet 

1 A kötött levegő vagy meszessav a korabeli szóhasználatban a szén-dioxidban gazdag levegőt jelenti.
2 Antoine Laurent Lavoisier: Az égésről, általában (www.kfki.hu/chemonet)

Antoine Laurent Lavoisier 
(1743–1794) 

Szent-Györgyi Albert (1893–1986)
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fenntartására hasznosítani, különben éjjel az élet 

lehetetlen lenne. Ezért a klorofi llt tartalmazó nö-

vények kloroplasztjai3 a sugárzó energiát apró cso-

magokba zsúfolják. Ha a sejtnek energiára van 

szüksége, nem a sugárzást használja fel, hanem ki-

pakolja ezeket a tápanyag-molekuláknak nevezett 

energiacsomagokat. … A szénnel fűtött gőzmoz-

dony analógiája azt sugallja, hogy ennek a reakció-

nak4 a lényege a C egyesülése (oxidációja) O2-nel. 

C alkotja az egész molekula vázát, és az oxigénnel 

végbemenő reakciója gazdag energiaforrást jelent, 

a tápanyag-molekula H2nOn egysége (nH2O) vi-

szont nem képvisel energiát. Heinrich Wieland 

nevéhez fűződik az a felfedezés, hogy ez nem így 

van, és ez a modern biokémia egyik legnagyobb 

eredménye. … Ma ezt a folyamatot úgy képzeljük 

el, mint egy hosszú reakcióláncot, amelynek során 

a H elég. A biológiai oxidáció központi problémá-

ja az egyes H-atomok e részletekben történő oxi-

dációjának a mechanizmusa. A reakciólánc egyik 

végén a tápanyag-molekula áll, amelynek egyéb 

funkciója nincs, mint az, hogy leadja H-atomjait. A 

másik végén áll az O2, amely elektronjait adja oda. 

Az én fő célom az volt, hogy a reakciólánc középső 

részének a megismeréséhez járuljak hozzá.”5

A fotoszintézisről

A növények gyarapodásáról elsőként Jan Baptist 

van Helmont fl amand tudós hozott nyilvánosság-

ra fontos kísérleti eredményeket. Egy agyagedény-

be fi atal fűzfát ültetett. Gondosan megmérte az 

edénybe rakott talaj és a növény tömegét. Az 

edényt lefedte egy apró lyukakkal ellátott fémle-

mezzel, hogy a levegőben szálló por ne juthasson 

a talajba. Öt éven át kizárólag esővízzel öntözte a 

növényt. Kísérlete végén ismét lemérte a fűzfa és 

a talaj tömegét. Megállapította, hogy miközben a 

növény tömege jelentősen gyarapodott (5 fontról 

169 fontra), addig a talaj tömege alig változott. 

Mindebből arra következtetett, hogy a fűzfa kizá-

rólag az öntözéshez használt vízből gyarapodhat. 

Érdekes tény, hogy a szén-dioxid azonosítása 

Helmont nevéhez fűződik, de az általa felfedezett 

gázt nem hozta összefüggésbe a fűzfa gyarapodá-

sával. Helmont kísérleti eredményeit tudóstársai 

később felhasználták a fotoszintézis folyamatának 

felderítéséhez.

1771 augusztusában tette közzé John Pristley 

angol tudós azt a felfedezését, hogy a növények 

„helyreállítják” a légzéssel megrontott levegőt. 

„A következőkben be kívánok számolni az e tárgy-

ban folytatott kísérleteimről; 

ennek kapcsán felidéznék né-

hány olyan megfi gyelést, me-

lyet a körülzárt levegőben nö-

vekvő növényekről tettem, s 

ehhez a felfedezéshez vezetett. 

Gondolhatjuk, hogy miután a 

növényi és az állati élethez kö-

zönséges levegő szükséges, a 

növények és az állatok hasonló 

módon hatnak erre a levegőre. 

Magam is erre számítottam, 

amikor először tettem egy szál 

mentát egy üvegbe, mely lefordított szájjal állt egy 

edény vízben. Ám néhány havi növekedés után azt 

tapasztaltam, hogy a levegő nem oltja el a gyertyát, 

és egyáltalán nem alkalmatlan az egér számára, 

amelyet az üvegbe tettem. … Látván, hogy a gyer-

tyák nagyon jól égnek abban a 

levegőben, amelyben sokáig 

fejlődtek a növények, és némi 

okkal gondolván, hogy a nö-

vényekkel kapcsolatos az a 

valami, ami helyreállította a 

légzéssel elrontott levegőt, azt 

vártam, hogy ugyanez a folya-

mat azt a levegőt is helyreál-

líthatja, amelyet az égő gyer-

tyák rontottak el. Ennek 

megfelelően 1771. augusztus 

17-én egy szál mentát helyez-

tem abba a levegőbe, amelyben egy viaszgyertya 

elaludt, és azt tapasztaltam, hogy ugyanennek a hó-

napnak a 27. napján egy másik gyertya tökéletesen 

égett benne. Ezt a kísérletet a nyár hátralevő részé-

ben nyolc-tízszer az esemény legkisebb változása 

nélkül megismételtem.”6

Egy évvel később, egy másik kísérletében egy 

egeret tett egy üvegedény alá. Az állat hamarosan 

3 kloroplaszt(isz) = zöld színtest
4 itt: biológiai oxidációnak
5 Szent-Györgyi Albert: A biológiai oxidációról (1937)
6 Joseph Priestley: A növényekkel és a légzéssel kapcsolatos kísérletek és megfi gyelések (www.kfki.hu/chemonet)

John Pristley (1733–1804) 

Jan Baptist van Helmont 
(1580–1644) 
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elpusztult. Az edény légzéssel „megrontott” levegő-

jébe Pristley növényt helyezett, majd ebbe is bele-

tett egy egeret. Azt tapasztalta, hogy az egér életben 

maradt. Ezekből a kísérletekből vonta le azt a kö-

vetkeztetését, hogy a növények valamilyen módon 

helyreállítják a levegőt. A levegő összetételét, azt, 

hogy nitrogén, oxigén és szén-dioxid keveréke, ek-

kor még nem ismerték. Az oxigént más tudósokkal 

lényegében egy időben Pristley fedezte fel 1774-

ben, de nem azonosította a levegő alkotórészeként. 

Az oxigén elnevezése, égésben 

játszott szerepének tisztázása 

Lavoisier nevéhez fűződik.

Pristley kísérleteinek híre 

eljutott Jan Ingen housz hol-

land tudóshoz is, akinek hosz-

szú évek munkájával sikerült 

felderítenie a jelenség okát. 

Nagyon alaposan megterve-

zett, többször megismételt és 

ellenőrzött kísérleteiben meg-

állapította, hogy a növények 

napfény jelenlétében olyan 

gázt termelnek, amelyet az 

állatok felhasználnak a légzé-

sük során. Azt is felfedezte, hogy sötétben a növé-

nyek az állatokhoz hasonlóan olyan gázt adnak le, 

amely nem táplálja az égést, nem tisztítja, ellenke-

zőleg elrontja a levegőt. Felismerte, hogy csak a 

zöld növényi részek képesek helyreállítani a levegő 

összetételét. Megfi gyeléseiről így írt egy korai fel-

jegyzésében:  „… A legtöbb levél buborékokat gyűjt 

össze a felületén, ha napsütésben, vagy nappal, sza-

bad levegőn vízbe merítik, de mérhetetlenül több 

buborék képződik friss kútvízben, mint bármi más-

ban. Tiszta folyami vízben lassabban, kisebb szám-

ban és méretben jelennek meg, esővízben még ke-

vesebben, legkevésbé pedig forralt, poshadt vagy 

desztillált vízben. … Ezek a buborékok nem azért 

keletkeznek, mert a nap melege ritkítja a levelekre 

tapadó levegőt, hiszen sokfajta levél víz alá merítés 

után azonnal létrehozza ezeket, még akkor is, ha a 

víz nagyon hideg volt és a levelek napfénytől át-

melegítve kerültek bele. Buborékok nem képződ-

nek napnyugta után, legalábbis nem jelentős szám-

ban, azok azonban, amelyek már létrejöttek, nem 

zsugorodnak össze, vagy nem tűnnek el az éj hide-

gétől.”7

Mindezek alapján Jan Ingenhouszt tartják szá-

mon mint a fotoszintézis felfedezőjét. (A növé-

nyekre jellemző anyagcsere-folyamat névadója 

Charles Barnes amerikai kutató volt. 1893-ban ő 

nevezte el fotoszintézisnek azt a folyamatot, amely-

nek során a növények klorofi ll jelenlétében napfény 

hatására szénhidrátokat és oxigént állítanak elő.) 

Jan Ingenhousz később, amikor megismerte Lavoi-

sier elméletét az égésről, felhasználta azt saját meg-

fi gyeléseinek értelmezéséhez. Megállapította, hogy 

az állatok és a növények fény hiányában elégetik a 

széntartalmú szerves anyagokat, szén-dioxidot ké-

peznek. Az égéshez felhasználják a levegő oxigén-

jét. Fény jelenlétében a növények a levegő szén-

dioxidjából a szenet beépítik testükbe, az oxigént 

pedig leadják a levegőbe. Ezzel a folyamattal hely-

reállítják a levegő összetételét. Arra csak sokkal 

később derült fény, hogy a fotoszintézis során kép-

ződő oxigén nem a szén-dioxidból, hanem a vízből 

származik. A víz hidrogénatomjai pedig a szén-di-

oxid redukciójához, a szénhidrátok képződéséhez 

használódnak fel.

A következő, a sejtek felépítésével és működésével 

foglalkozó fejezetben újabb tudományágakkal is-

merkedünk: a biokémiával és a sejtbiológiával. Át-

tekintjük a sejtekben lejátszódó anyagcsere-folya-

matokat, többek között a biológiai oxidáció és a 

fotoszintézis folyamatát, és megismerkedünk azok-

kal a sejtalkotókkal is, amelyekben ezek a folyama-

tok zajlanak. Visszatérünk arra is, miért volt nagy 

jelentősége Szent-Györgyi Albert kutatásainak a 

sejtek energiatermelésének, a biológiai oxidáció 

mechanizmusának felderítésében.

7 Jan Ingenhousz: Kísérletek növényekkel, felfedezve jeles képességüket a közönséges levegő tisztítására napfényben és 
károsítására árnyékban meg éjjel, kiegészítve egy új módszerrel a légkör egészségességének pontos vizsgálatára; Lon-
don, 1789 (www.kfki.hu/chemonet)

Jan Ingenhousz (1730–1799)
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  Sejtfelépítés – rendszerezés 
 Elemi összetétel
 A víz
 Az oldatokról

1.lecke

Az élő anyag

Miért van a fogkrémekben fl uor-

tartalmú vegyület?

M

ta

Anyagcsere – Életjelenség, amely anyagfelvételből, 

azok átalakításából és anyagleadásból áll.

Szövet – Hasonló alakú és működésű sejtek cso-

portja a többsejtű élőlények szervezetében. A szer-

vezet különféle szövetei között működésmegosztás 

valósul meg.

Hidrogénkötés – Másodrendű kémiai kötés, ame-

lyet hidrogénatom létesít két másik atom között. 

Olyan részecskék között alakul ki, amelyek egyiké-

ben van nemkötő elektronpárral rendelkező, nagy 

elektronegativitású atom, másikában pedig pozitív 

polározottságú hidrogénatom.

Fajhő – Egységnyi tömegű (1 kg, 1 g) anyag hő-

mérsékletének 1 °C-kal való növeléséhez szükséges 

hőmennyiség.

Ebben a fejezetben a sejtek felépítésével és műkö-

désével foglalkozunk. A sejtek az élő  szervezeteknek 

azok a legkisebb szerkezeti és működési egységei, 

amelyek életjelenségeket – anyagcsere, ingerlékeny-

ség, növekedés, osztódás – mutatnak. Az élőlények 

életműködései kivétel nélkül a sejtek közreműködé-

sével valósulnak meg. Ezért a sejtek szerkezetének, 

működésének megismerése elengedhetetlen a bioló-

gia mélyebb összefüggéseinek megértéséhez. A sej-

tek vizsgálatával több tudományág is foglalkozik. 

A sejtek szerkezetét, a sejtalkotók felépítését és mű-

ködését a sejtbiológia (citológia) kutatja. Az anyag-

csere-folyamatokkal, az élőlények anyagainak átala-

ku lásával, a molekulák szintjén zajló eseményekkel a 

biokémia, illetve a molekuláris biológia foglalkozik.

Sejtfelépítés – rendszerezés 

Korábban tanultuk már, hogy az élőlényeket  sejtjeik 

felépítése szerint két nagy csoportra osztjuk. A pro-

karióták (elősejtmagvas) sejtjeiben nincs elkülönült 

sejtmag, míg az eukarióta (valódi sejtmagvas) sej-

tekben a mag anyagát hártya választja el a sejtplaz-

mától. Prokarióta sejtűek a baktériumok és a kék-

baktériumok, eukarióták a növények, az állatok és a 

gombák.

Az egysejtűek sejtje minden életműködés ellá-

tására képes. A többsejtűek sejtjei már rendszerint 

eltérő felépítésűek, és közöttük működésmegosztás 

van. A fejlettebb eukarióta élőlényekben a hasonló 

alakú és működésű sejtek csoportokba, szövetekbe 

rendeződnek. A szövetes szerveződésű élőlények 

testében a szövetek, illetve a szövetekből felépülő 

szervek között valósul meg a működésmegosztás. 
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1. Az élő anyag

Kémiai 

elem neve

Vegy-

jele
Szerepe az élő szervezetekben

Foszfor P

A nukleinsavak fontos alkotóele-

me; a csontok sejt közötti állomá-

nyának egyik alkotórésze.

Kén S A fehérjék egyik alkotóeleme.

Kálium K

A sejten belüli folyadéktér fontos 

ionja; többek között az ingerületi 

jelenségek kialakításában van 

szerepe. Növényi sejtekben az 

ozmózisnyomás kialakításában 

van jelentősége.

Klór Cl

A sejtek közötti folyadékterek 

ionja; fontos az ingerületi jelensé-

gek kialakításában.

Kalcium Ca

A fogak és a csontok sejt közötti 

állományának alapvető alkotója; 

fontos szerepe van az izom-

össze húzódásban és a véralvadás-

ban is.

Magnézium Mg

A fogak és a csontok sejt közötti 

állományában fordul elő; fontos 

szereplője az izom-összehúzódás-

nak. A növényekben a zöld szín-

anyag, a klorofi ll alkotórésze.

Nátrium Na

A sejtek közötti folyadékterek (pl. 

vérplazma) fontos ionja; többek 

között az ingerületi jelenségek 

kialakításában van szerepe.

Kémiai 

elem neve

Vegy-

jele
Szerepe az élő szervezetekben

Kobalt Co A B-vitaminok alkotóeleme.

Vas Fe

A hemoglobin és a sejtlégzésben 

szerepet játszó fehérjék, a cito-

kró mok alkotóeleme.

Cink Zn

A nukleinsavak térszerkezetének 

alakításában van szerepe; egyes 

enzimek alkotórésze.

Jód I
A pajzsmirigyben képződő 

 hormon, a tiroxin alkotóeleme.

Fluor F A fogzománc alkotóeleme.

Króm Cr
A szénhidrátok anyagcseréjében 

fontos nyomelem.

A szövetes testszerveződés kialakulása nagyon nagy 

előrelépést jelentett az élővilág evolúciójában, hi-

szen hatékonyabb anyagcserét, ezáltal a környezet-

hez való sikeresebb alkalmazkodást tett lehetővé.

A sejtek megismerését anyagi felépítésük átte-

kintésével kezdjük. Megismerkedünk elemi össze-

tételükkel, legfontosabb szervetlen és szerves ve-

gyületeikkel.

1.1. ábra. Egyes kémiai elemek %-os aránya az emberi 
szervezetben és a földkéregben. A gyakoriságot a 
vizsgált minta teljes atomszámának %-ában fejezték ki. 
Figyelemre méltó, hogy az élő anyagban az atomok 
több mint 50%-a hidrogén.

1.2. ábra. Az emberi szervezet alkotóelemei és %-os 
(g/100 g testtömeg) arányuk

Az elem neve Vegyjel % (g/100 g) Összesen

Oxigén O 65

96,3
Szén C   18,5

Hidrogén H     9,5

Nitrogén N     3,3

Kalcium Ca     1,5

3,7

Foszfor P     1,0

Kálium K     0,4

Kén S     0,3

Nátrium Na     0,2

Klór Cl     0,2

Magnézium Mg     0,1

1.3. ábra. Nyomelemek az emberi szervezetben 
A nyomelemek aránya nem éri el a 0,01%-ot (g/100 g 
testtömeg). További nyomelemek az emberi 
szervezetben: bór (B), réz (Cu), mangán (Mn), 
molibdén (Mo), szelén (Se), ón (Sn), vanádium (V), 
szilícium (Si).

1.4. ábra. Egyes kémiai elemek szerepe az élő 
szervezetekben

Elemi összetétel 

Az élő szervezetek anyagai ugyanazokból a kémiai 

elemekből épülnek fel, amelyekből az élettelen 

anyagi világ. Jelentős eltérés van azonban az alko-

tóelemek gyakoriságában (1.1. ábra). Azokat az 

elemeket, amelyek az élő szervezetek építőkövei, 

biogén elemeknek nevezzük. Az élő anyagban a 

hidrogén (H), szén (C), oxigén (O), nitrogén (N) 

fordul elő a legnagyobb mennyiségben (1.2. ábra). 

63
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1. Az élő anyag

Ezek az ún. elsődleges biogén elemek adják az élő 

szervezetek tömegének 96-98%-át. Ez érthető, hi-

szen a felsorolt négy elem egyrészt a szerves anya-

gok alapvető alkotója. Másrészt az élő szervezetek 

tömegének legnagyobb hányadát kitevő víz hidro-

génből és oxigénből áll. 

Az élő szervezetek tömegének átlagosan mint-

egy 2-4%-át a másodlagos biogén elemek: kalcium 

(Ca), foszfor (P), kén (S), nátrium (Na), kálium (K), 

magnézium (Mg), klór (Cl) jelentik. Végül a biogén 

elemek között vannak ún. nyomelemek is. Ezek 

nagyon csekély mennyiségben vannak jelen a szer-

vezetben, de jelenlétük nélkülözhetetlen a normális 

életműködésekhez, hiányuk az anyagcsere zavarai-

hoz vezet (1.3. ábra). Ilyen többek között a kobalt 

(Co), a cink (Zn) és a jód ( J) is.

A különféle élőlények elemi összetétele eltérő 

lehet. A kalcium például a szilárd külső vagy belső 

vázzal rendelkező állatokban jóval nagyobb meny-

nyiségben fordul elő, mint a növényekben. Azokat 

az elemeket, amelyek egy élő szervezet felépítésé-

hez, működéséhez nélkülözhetetlenek, esszenciális 

elemeknek nevezzük (1.4. ábra). Az emberi szer-

vezetben 25-féle, a zöld növényekében 17-féle esz-

szenciális elemet azonosítottak.

A víz 

Sokan úgy tartják, a víznek köszönhető, hogy élet 

van a Földön. Annyi bizonyos, hogy ez a vegyület 

adja az élőlények testének legnagyobb részét (65-

75%), és jelenléte a környezetben az életben mara-

dás elengedhetetlen feltétele. Vegyük sorra, melyek 

azok a tulajdonságok, amelyek ennyire különleges-

sé teszik ezt az anyagot!

Az egyik legfontosabb sajátság a poláris vízmo-

lekulák hidrogénkötés kialakítására való hajlama, 

ebből vezethető le számos egyéb jellemzője. A fo-

lyékony halmazállapotú víz a részecskék közötti 

hidrogénkötések miatt más folyadékokkal össze-

vetve nagy belső rendezettséget mutat (1.5. ábra).

A folyékony halmazállapotú vízben a molekulák 

túlnyomó többsége hidrogénkötést létesít, ennek 

köszönhető a víz belső rendezettsége.

A víz az élő szervezetekben oldószer. A poláris 

vízmolekulák számos szerves és szervetlen vegyü-

lettel lépnek kölcsönhatásba és képeznek oldatot. 

Az ionok és a poláris molekulák, molekularészletek 

körül lazán kötődő hidrátburkot alakítanak ki. Az 

oldódás során a hidrátburokkal körülvett részecs-

kék elkeverednek a vízmolekulákkal. Az apoláris 

részecskék és a vízmolekulák között nem alakul ki 

ilyen jellegű kölcsönhatás, ezért azok nem oldód-

nak vízben. A vízzel kölcsönhatásba lépő, poláris 

anyagokra gyakran használják a hidrofi l („vízkedve-

lő”), a vízzel nem elegyedő, apoláris anyagokra a 

hidrofób („víztaszító”) jelzőt.

A vízben oldott ionok, molekulák diff úzióval 

mozognak, kölcsönhatásba, reakcióba léphetnek 

egymással. A víz tehát reakcióközeg is, a benne 

oldott részecskék között biokémiai átalakulások 

zajlanak. A sejtek vízben nem oldódó anyagai pedig 

átmenetileg vagy véglegesen kiléphetnek az anyag-

cseréből, gondoljunk csak a raktározott tápanya-

gokra: a keményítőre, a zsírokra, vagy a növényi 

sejtekben kiválasztott kristályzárványokra!

A víz nemcsak közege a sejtekben lejátszódó 

kémiai átalakulásoknak, hanem fontos reakció-

partner is. Az emésztőrendszerben például a táp-

lálékkal felvett nagy molekulájú anyagok emésztő-

enzimek közreműködésével vízzel lépnek reakcióba, 

és bomlanak le alkotórészeikre. Ez a folyamat a 

hidrolízis. Ezzel ellentétes irányú a kondenzáció, 

amikor a monomerek vízkilépéssel nagyobb mole-

kulákká kapcsolódnak össze (1.6. ábra). A víz szá-

mos sav-bázis átalakulásban is részt vesz.

A víz fontos sajátsága az is, hogy más oldósze-

rektől eltérően nagy a fajhője (hőkapacitása), vagyis 

viszonylag nagy mennyiségű hőt nyelhet el vagy 

adhat le anélkül, hogy hőmérséklete jelentősen vál-

tozna. Emiatt a vizes közegben zajló hőfelszabadító 

(exoterm) és hőelnyelő (endoterm) átalakulások 

nem járnak akkora hőmérséklet-változással. A víz-

nek tehát az élő szervezetekben is hőmérséklet-ki-

egyenlítő szerepe van. A nagy fajhőnek köszön hető 

az is, hogy testfelszínről elpárolgó a víz hatékonyan 

hűti a szervezetet.

1.5. ábra.
Hidrogén kötés
a víz moleku lák
között
A V alakú vízmolekulákban két hidrogén- és egy 
oxigénatom kapcsolódik egymáshoz poláris kovalens 
kötéssel. A nagy elektronegativitású, részlegesen negatív 
töltésű oxigénatom és egy másik molekula részlegesen 
pozitív töltésű hidrogénje között hidrogénkötés alakul ki. 

oxigén

hidrogén

hidrogénkötés

poláris
kovalens kötésδ+

δ+
δ+

δ–

δ–

δ–
δ–

δ+
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1. Az élő anyag

Diszperz rendszerek

valódi kolloid
durva 

diszperz

1.6. ábra. A víz reakciópartner. a) A hidrolízis során a makromolekula vízmolekulával lép reakcióba. b) A kondenzáció 
vízkilépéssel járó átalakulás.

Olvasmány
A víz hidrogénkötésre való hajlamának köszönhető az is, hogy a növények vízszállító csöveiben a talajol-

datok a gravitáció ellenében a gyökértől a levelek felé áramlanak. A vékony folyadékoszlopban erős a 

vízmolekulák közötti összetartó erő, a kohézió. A vízmolekulák és a vízszállító csövek falát alkotó cellu-

lózrostok poláris molekularészletei között is erős vonzó kölcsönhatás, adhézió alakul ki. A levelek párolog-

tatása nyomán fellépő szívóerő is segíti a folyadékoszlop felfelé irányuló mozgását.

A vízmolekulák közötti erős hidrogénkötés az oka a víz nagy felületi feszültségének is. A levegő–víz 

határfelületen a vízmolekulák a levegő gázaival nem lépnek kölcsönhatásba, de szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz és az alattuk elhelyezkedő vízmolekulákhoz. A vízfelület ezért rugalmas hártyaként viselkedik. 

Ha egy nagyobb edénybe vizet teszel, és óvatosan ráhelyezel egy alumíniumból készült pénzérmét, vagy 

egy borotvapengét, akkor azok nagyobb sűrűségük ellenére sem süllyednek el. Ezért képesek egyes élőlé-

nyek a víz felszínén maradni, sőt futni.

A szoros kapcsolat előnyei

1.7. ábra. A vízfelszínen tanyázó rovarok lábainál 
jól látható a kissé „benyomódott” vízfelület

Az oldatokról 

Az élő szervezetekben az anyagok vízben való 

oldhatóságának, oldódásának különös jelentősége 

van. A biokémiai folyamatok megértéséhez nélkü-

lözhetetlen az oldatok tulajdonságainak ismerete. 

Az oldatokat az oldott részecskék mérete szerint 

három csoportba sorolják. A valódi oldatokban az 

oldott részecskék nagysága legfeljebb 1 nm 

(10–9 m), a kolloid oldatokban 1–500–(1000) nm, 

míg a durva diszperz rendszerekben meghaladja az 

500–(1000) nm-t (1.8. ábra). 

1.8. ábra. Az oldatok fajtái az oldott részecskék mérete alapján

10–9 10–6 részecskeméret (m)

1

1

2

2

3

3

4 H

H

HO

HO

H O2

H HO H

vízmolekula belépésével
a monomerek közötti

kötés felbomlik

1 2 3 4 HHO

H O2

1 2 3 HHO H HO H

a monomer vízkilépéssel
kapcsolódik a polimerhez

monomer

a) Hidrolízis b) Kondenzáció
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1. Az élő anyag

A valódi oldatokban az oldott részecskék mik-

roszkópos technikával nem leképezhetők. Az oldott 

anyag és az oldószer tökéletesen elkeverednek egy-

mással, az oldatban a részecskék szabadon mozog-

nak. Valódi oldatot alkot például a konyhasó és a 

szőlőcukor. 

A kolloid oldatokban az oldott részecskék már 

elég nagyméretűek ahhoz, hogy speciális mikro-

szkópos technikával láthatóvá váljanak. A kolloid 

méretű részecskék is diff undálnak, elkeverednek az 

oldószerrel. Ha egy kolloid oldatot oldalról fehér 

fénnyel megvilágítanak, akkor opálosnak tűnik, 

mert az oldott részecskék nagy felületüknek kö-

szönhetően szórják a rájuk eső fényt (1.9. ábra). 

A kolloid részecskéknek jó az adszorpciós készsé-

gük, ami azt jelenti, hogy felszínükön különböző 

anyagokat kötnek meg. Ahogyan azt a későbbiek-

ben számos példán látni fogjuk, éppen ez a sajátsá-

guk teszi különlegessé a kolloidokat. Kolloid olda-

tot alkotnak vízzel a hidrofi l makromolekulák, 

köztük például a fehérjék és a nukleinsavak. 

Az oldatok harmadik típusába a durva diszperz 

rendszerek tartoznak. Bennük a szétoszlatott ré-

szecskék akkorák, hogy fénymikroszkópban vagy 

akár szabad szemmel is láthatók. A durva diszperz 

rendszerek nem állandóak, ha magára hagyják, 

gyorsan bekövetkezik az elkülönülés, például üle-

pedéssel. Durva diszperz rendszert alkot a hideg 

vízben alaposan elkevert keményítő vagy a tejben a 

zsírcseppek. Azokat a durva diszperz rendszereket, 

amelyekben az oldószer folyadék és az oldott anyag 

szilárd, szuszpenziónak, azokat pedig, amelyekben 

az oldószer és az oldott anyag is folyadék, emulzió-

nak nevezzük.

1.9. ábra. A kolloidokban látható az oldaton áthaladó 
fénysugár . A kolloid részecskék szórják a rájuk eső 
fényt. A valódi oldatokra ez nem jellemző.

KÍSÉRLETEZZ!

Kísérletek oldatokkal

1. Késhegynyi keményítőt alaposan keverj össze 

vízzel egy kémcsőben. Jellemezd az oldatot (szín, 

átlátszóság)! Tedd félre a kémcsövet, majd 5 perc 

elteltével fi gyeld meg a változást. Milyen oldatot 

alkot hideg vízzel a keményítő?

2. Rázd fel a kémcső tartalmát, majd borszeszégő 

lángjánál óvatosan melegítsd forrásig az oldatot. 

Tölcsér és szűrőpapír segítségével szűrd le az olda-

tot. Hagyd kihűlni a szűrletet. Helyezz egy sötét 

papírlapot a szűrletet tartalmazó kémcső mögé, és 

világítsd meg oldalról egy erős fényű zseblámpával. 

Milyennek látod az oldatot?

3. Cseppents Lugol-oldatot a szűrlethez. Milyen 

változást tapasztalsz? Adj magyarázatot a 2. és a 3. 

kísérletben tapasztaltakra! Tudnál-e valódi oldatot 

készíteni keményítőből? Indokold a választ!

ÚJ FOGALMAK

biogén elem, nyomelem, esszenciális elem, hidrofi l, hidrofób, kolloid oldat, durva diszperz rendszer

1 Határozd meg az alábbi fogalmakat:

a) biogén elem; b) nyomelem; c) esszenciális 

elem; d) hidrofi l; e) kolloid.

2 Értelmezd a hidratáció fogalmát a konyhasó 

oldódásán! Készíts rajzot a hidrátburok kiala-

kulásáról!

Kérdések és feladatok

3 Magyarázd meg a víz hőmérséklet-kiegyenlítő 

szerepét! Miért fontos sajátság ez a sejtműkö-

dés szempontjából?

4 A keményítővel végzett kísérlet alapján értel-

mezd a kolloid oldat és a durva diszperz rend-

szer közötti különbségeket!
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Miért édes ízűek a cukrok?M

Szénhidrátok

2.lecke

 Egyszerű szénhidrátok
 Gyűrűvé záródás
 Diszacharidok
 Poliszacharidok

Izomerek – Azonos összegképletű, de eltérő szer-

kezetű vegyületek. A szerkezeti izomerekben eltérő 

az atomok kapcsolódási sorrendje. A térizomerek 

esetében csak az atomok térbeli elrendeződésében 

van különbség.

Az élő szervezetekben előforduló szerves anyagok 

főbb csoportjai a szénhidrátok, a zsírok, a fehérjék 

és a nukleinsavak. A szénhidrátok és a zsírok első-

sorban energiaszolgáltató vegyületek vagy raktáro-

zott tápanyagok. Kémiailag kevésbé változatos 

szerkezetű anyagok, szemben a fajra, sőt egyedre 

jellemző felépítésű fehérjékkel és nukleinsavakkal. 

Ez utóbbi vegyületek elsősorban irányító, szabályo-

zó szerepet töltenek be a sejtek anyagcsere-folya-

mataiban.

A szénhidrátok döntő többségének felépítésé-

ben három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek 

részt. Főbb csoportjaik az egyszerű szénhidrátok, a 

diszacharidok és a poliszacharidok.

Egyszerű szénhidrátok 

Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) ré-

szecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Vízben 

jól oldódó, édes ízű vegyületek. Kis molekuláik a 

testfolyadék közvetítésével jutnak el egyik szervből, 

szövetből a másikba. Elsősorban energiaszolgálta-

tók, mivel molekuláikban nagyszámú C–H kötés 

2.1. ábra. A biológiai szempontból legfontosabb 
egyszerű szénhidrátok

C
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2. Szénhidrátok

Gyűrűvé záródás 

A nyílt láncú glükózmolekulák vizes oldatukban 

gyűrűvé záródnak (2.2. ábra). A folyamat során két-

féle térizomer képződhet: az α- és a β-glükóz. A két 

molekula az 1. szénatomhoz kapcsolódó, ún. 

glikozidos OH-csoport helyzetében különbözik. 

található. Az emberi idegsejtek energiaszükségletü-

ket szinte kizárólag szőlőcukor lebontásából fede-

zik. Csoportosításuk legtöbbször a molekuláikat 

alkotó szénatomok száma szerint történik. Bioló-

giai szempontból legjelentősebb monoszacharidok 

a három szénatomos glicerinaldehid, az öt szénato-

mos ribóz és dezoxiribóz, valamint a hat szénatomos 

szőlőcukor (glükóz), gyümölcscukor (fruktóz) és 

galaktóz (2.1. ábra). A hat szénatomos szénhidrátok 

elsősorban energiaszolgáltató vegyületek, illetve 

összekapcsolódva poliszacharidokat képeznek.

A glicerinaldehid a szénhidrátok anyagcseréjé-

nek fontos köztes terméke. A ribóz és a dezoxiribóz 

a nukleinsavak építőköve. A glükóz és a fruktóz 

szerkezeti izomer, a glükóz és a galaktóz térizomer 

(a 4. szénatomon levő H– és –OH helyzetében kü-

lönböznek).

2.2. ábra. A szőlőcukor gyűrűvé záródása

Diszacharidok 

Az összetett szénhidrátok kettő vagy több egysze-

rű cukormolekula összekapcsolódásával keletkez-

nek víz kilépése közben (2.3. ábra). A diszacharidok, 

például a répacukor (szacharóz), a malátacukor (mal-

tóz) és a tejcukor (laktóz) két-két cukoregységből 

állnak. Vízben jól oldódó, édes ízű vegyületek. 

A növények edénynyalábjaiban a szénhidrátok leg-

többször diszacharidok formájában szállítódnak a 

szervek között.

A β-glükózban az 5. szénatomhoz kapcsolódó 

–CH2OH csoport és a glikozidos –OH csoport a 

molekula síkjához képest azonos térfélen van. Ezzel 

szemben az α-glükózban a két csoport ellentétes 

térfélen helyezkedik el. Ez a térszerkezetbeli kü-

lönbség nagyon jelentős, mivel a glikozidos –OH 

csoportok részt vesznek a di- és poliszacharidok ki-

alakulásakor a kondenzációs reakciókban. α-glü-

kóz   molekulák összekapcsolódásával maltóz nevű 

diszacharid, illetve keményítő vagy glikogén kép-

ződhet. β-glükózok kapcsolódása során cellobióz 

(diszacharid), illetve cellulóz keletkezik. (A cello-

bióz csak mesterségesen állítható elő.)

2.3. ábra. A diszacharidok képződése
A répacukor- (szacharóz-) molekula szőlőcukor és gyümölcscukor összekapcsolódásával jön létre.
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2. Szénhidrátok

OH OHOHOH
H

H HHH

O OOO

OHHO OO

CH OH2 CH OH2CH OH2CH OH2

H HH HHH

H HHHOH OHOHOH

4 1

OH H

O

CH OH2

H

O

CH2CH2OH

H

H

H

OH

OHOH HH

OO

O

HH HH

HH

HH

OHOH

�-glükóz �-1-4 kötések

�-1-6 kötés

�-1-4 kötés

a)

b)

2.4. ábra. A keményítő 
szerkezete
A keményítőmolekulákban 
több száz α-glükóz 
kapcsolódik össze 1-4, 
illetve 1-6 kötésekkel.

a) Az amilózban az α-1-4-kötésekkel 
kapcsolódó glükózegységek szabályos 
hélixet alkothatnak. A hélixet 
a glükóz egységek között kialakuló 
hidrogénkötések stabilizálják.
b) Az amilopektinben az α-1-4 kötések 
mellett 1-6 kötések is vannak, vagyis 
a lánc elágazik. Emiatt az amilopektin 
nem alkot hélixet.

Olvasmány
A cukormolekulákban sok alkoholos hidroxilcsoport található, ennek köszönhetik édes ízüket. A legédesebb 

természetes szénhidrát a gyümölcscukor.

Az emlősök tejében található energiaszolgáltató vegyület, a tejcukor egy glükóz- és egy galaktózmolekula 

összekapcsolódásával jön létre. Az emberek között felnőttkorban meglehetősen gyakori az ún. tejcukor-

érzékenység. Ennek magyarázata, hogy az életkorral csökken a tejcukrot bontó emésztőenzim, a laktáz 

termelése az emésztőrendszerben. Enzim hiányában a szervezet nem tudja feldolgozni a tejcukrot, emiatt 

tej vagy tejtermék fogyasztását követően puff adás, hasmenés jelentkezik. A kellemetlen tüneteket tej- és 

tejtermékmentes diétával lehet elkerülni, illetve a kereskedelemben kaphatók laktózmentes élelmiszerek is.

A cellobióz β-glükózmolekulák kapcsolódásával jön létre. A természetben nem fordul elő, szintetikus 

vegyület.

Érdekességek a cukrokról

Poliszacharidok 

A poliszacharidok több száz vagy több ezer cukor-

molekula összekapcsolódásával jönnek létre, mére-

tüknél fogva vízben egyáltalán nem vagy csak ke-

véssé oldódnak. A keményítő a növények raktározott 

tápanyaga, vízben oldhatatlan zárványokat alkot a 

sejtekben. Molekuláiban több száz α-glükóz kap-

csolódik össze (2.4. ábra). 

2.5. ábra. A cellulóz szerkezete. A cellulózmolekulák hosszú, egyenes láncai között is kialakulnak hidrogénkötések. 
Egy cellulózrostot mintegy 80 cellulózmolekula alkot.

A glikogén az állatok máj- és izomsejtjeiben rak-

tározott poliszacharid. Több ezer α-glükózegység 

alkotja, lánca gazdagon elágazik.

A cellulóz szálas, rostos szerkezetű, kémiailag 

nagyon ellenálló vegyület. A növények sejtfalának 

legfontosabb alkotórésze. Molekulájában több ezer 

β-glükózegység kapcsolódik össze (2.5. ábra). 

A cellulózt csak néhány mikroorganizmus képes 

lebontani, megemészteni. Emiatt sok növényevő 

O

OOO

O

O

OO

O

O

O

O

O

O

OOO

O

O

OO

OH

OH

O

O

O

cellulózrostok a sejtfalban
cellulózmolekula

cellulózrost (80 molekula)

hidrogénkötések a párhuzamosan
futó cellulózmolekulák között

10 m�

0,5 m�

α-glükóz α-1-4 kötések

α-1-4 kötés

α-1-6 kötés
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2. Szénhidrátok

állat (pl. kérődzők, termeszek) él szimbiózisban cel-

lulózbontó mikroorganizmu sokkal. A cellulózbon-

tó baktériumok és eukarióta egysejtűek (pl. bendő-

csillósok) mellett számos gomba is képes a cellulóz 

feldolgozására. Ezeknek a szervezeteknek éppen 

ezért kiemelkedően fontos szerepük van az anyagok 

körforgásában.

p y g

KÍSÉRLETEZZ!

A keményítő kimutatása

1 g keményítőt keverj el alaposan 

100 ml forró vízzel. Figyeld 

meg, hogy a keményítő 

kismértékben feloldódik a 

forró vízben. Szűrd le az 

oldatot tölcsér és szűrőpapír 

segítségével. A kihűlt, le-

szűrt oldattal töltsél meg 

3/4 részéig egy kémcsövet.

a) A kémcső tartalmához csep-

pents 2-3 csepp Lugol-oldatot 

(kálium-jodidos jódoldat). Figyeld 

meg a színváltozást! 

b) Borszeszégő lángjánál óvatosan melegítsd a kékeslila színű oldatot! Figyeld meg, mi történik!

c) Ezután hűtsd le lassan az oldatot! Milyen változást tapasztalsz?

Magyarázat: A keményítőben az amilóz szabályos hélixet alkot. A jódmolekulák kékeslila színű komp-

lexet képeznek a szabályos szerkezetű amilózzal. Melegítés hatására megszűnik ez a kölcsönhatás, az 

oldat elszíntelenedik. Ha az oldatot lehűtjük, az amilóz ismét hélixbe rendeződik és komplexet alkot a 

jódmolekulákkal.

Az amilóz hélixének modellje

ÚJ FOGALMAK

glicerinaldehid, galaktóz, tejcukor, amilóz, amilopektin

1  Rajzold le a ribóz, a dezoxiribóz és a glükóz 

gyűrűvé záródott molekulájának szerkezeti 

képletét!

2  Írd fel a malátacukor képződésének egyenletét 

α-glükózból!

3  Készíts felelettervet a szénhidrátokról (csopor-

tosítás, fi zikai és kémiai jellemzők, biológiai 

szerep)!

Kérdések és feladatok

4 A keményítő a növényi sejtekben tartalék táp-

anyag. Miért nem alkalmas erre a feladatra a 

glükóz?

5 Hasonlítsd össze a keményítő és a cellulóz 

szerkezetét, biológiai szerepét!

6 A pamutból készült, természetes cellulózrosto-

kat tartalmazó ruhák, törülközők jó nedvszívók. 

Mivel magyarázod a jelenséget?

A kitin nitrogéntartalmú poliszacharid. A cellu-

lózhoz hasonlóan kevéssé reakcióképes. Egyes ge-

rinctelen állatok, például az ízeltlábúak vázának 

szilárdítóanyaga, de a gombák sejtfalának is jellem-

ző alkotója.

17
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Mi a titkuk a hidratáló krémeknek?M

A lipidek

3.lecke

 Neutrális zsírok
 Foszfolipidek
 Szteroidok
 Karotinoidok

Telített zsírsavak – Olyan nagy szénatomszámú 

karbonsavak, amelyek szénláncában csak egyszeres 

kovalens kötések találhatók a szénatomok között.

Telítetlen zsírsavak – Olyan nagy szénatomszámú 

karbonsavak, amelyek szénláncában egy vagy több 

kettős kötés található a szénatomok között.

Konjugált kettőskötés-rendszer – Azok a szerke-

zetek, amelyek szénláncában egyszeres és kettős 

kötések váltakoznak egymással. A kötőelektronok 

delokalizált pályákat alkotnak.

A lipidek, más szóval zsírszerű anyagok az élő 

szervezetek változatos szerkezetű szerves  vegyületei. 

Közös sajátságuk, amiért egy csoportban tárgyalják 

őket az, hogy kivétel nélkül oldódnak apoláris ol-

dószerekben. A lipidek legfontosabb csoportjai a 

neutrális zsírok, a foszfolipidek, a szteroidok és a 

karo ti noidok (3.1. ábra).

Neutrális zsírok 

A neutrális zsírok, köznapi nevükön zsírok vagy 

olajok egy háromértékű alkohol, a glicerin és nagy 

szénatomszámú zsírsavak (pl. palmitinsav, sztearin-

sav, olajsav) összekapcsolódásával képződnek (3.2. 

ábra). Kémiailag tehát a trigliceridek közé tartoz-

nak. Csak apoláris oldószerekben oldódnak, vízben 

nem, azaz hidrofób anyagok. A zsírok szobahőmér-

sékleten szilárd, az olajok folyékony halmazállapo-

túak. 

A neutrális zsírok molekuláiban nagyszámú 

C–H kötés található, ezért oxidációjuk jelentős 

mennyiségű energia felszabadulásával jár. Égéshő-

jük csaknem kétszerese a szénhidrátokénak. A zsírok 

jellemzően az állati, az olajok a növényi szervezetek 

raktározott tápanyagai. Az állati szervezetekben a 

zsírszövet sejtjeiben halmozódnak fel nagyobb 

mennyiségben. Egyes növényi szervek raktározó 

alapszövete olajokat tárol (pl. napraforgó, földimo-

gyoró).

3.1. ábra. A lipidek csoportosítása

Lipidek

Neutrális zsírok – trigliceridek

Foszfolipidek – foszfatidsav

Szteroidok – koleszterin, epesav, D-vitamin

Karotinoidok – karotin, xantofi ll, likopin, A-vitamin
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3. A lipidek
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3.2. ábra. A neutrális 
zsírok képződése 
A glicerin 
3 zsírsavval reagál 
vízkilépés közben. 
Az alkohol és 
a zsírsavak 
észterkötéssel 
kapcsolódnak. 

Foszfolipidek 

A foszfolipidek (foszfatidok) molekuláiban a gli-

cerinhez két zsírsavmolekula és egy foszforsav kap-

csolódik. A foszforsavmaradékhoz még egy erősen 

poláris, nitrogéntartalmú szerves molekularészlet 

(N-tartalmú bázis) is csatlakozik (3.3. ábra). A fosz-

fo  lipid-molekula zsírsavakat tartalmazó része apo-

3.3. ábra. A foszfolipidek szerkezete
A molekula töltéssel rendelkező, erősen 
poláris része (N-tartalmú bázis, 
foszforsavmaradék) kölcsönhatásba 
léphet a vízmolekulákkal.

3.4. ábra. A foszfolipidek oldódása
a) A foszfolipidek vízben oldva kolloid 
méretű micellákat alkotnak. A gömb 
alakú micellák felszínét a foszfolipid-
molekulák poláris része alkotja. A gömb 
belsejében helyezkednek el az apoláris 
molekularészletek.
b) Rázás hatására a foszfolipid-molekulák 
kettős rétegbe rendeződnek. Foszfolipid 
kettős réteg alkotja a biológiai 
membránokat, például a sejthártyát. 
A kettős réteg felszínén a vízmolekulák-
kal kölcsönhatásba lépő poláris molekula-
részletek, míg a réteg belsejében az 
apoláris molekularészletek helyezked-
nek el.

micella

víz víz

kettős rétega) b)

láris, többi része pedig poláris jellegű. A poláris 

molekularészlet hidrofi l, míg az apoláris részlet 

hidrofób. A foszfolipidek tehát kettős oldódásúak, 

azaz apoláris és poláris oldószerekben is oldódnak. 

E tulajdonságuknak köszönhetően a sejtek és a 

sejtalkotók határoló hártyáinak, a biológiai memb-

ránoknak a kialakításában vesznek részt, azok vázát 

alkotják (3.4. ábra).
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3. A lipidek

Olvasmány
A sejtekben természetesen előforduló foszfolipidekből vizes oldatban mikrorészecskék, liposzómák állít-

hatók elő. A gömb alakú liposzómákat foszfolipid kettős réteg határolja, belsejüket víz vagy vizes oldat 

tölti ki. A liposzómák különleges sajátsága, hogy képesek összeolvadni a sejthártyával, és a belsejükbe zárt 

anyagot bejuttatni a sejtekbe. A bőr öregedésének, ráncosodásának egyik oka a hámsejtek víztartalmának 

csökkenése. A korszerű hidratáló krémek liposzómákat tartalmaznak, amelyekkel nagyon haté-

konyan lehet apró vízcseppeket juttatni a sejtekbe. Hasonló módon hatnak a szem szaruhár-

tyájának vízvesztését, kiszáradását gátló szemcseppek is. 

De nemcsak vizet lehet célzottan a sejtekbe juttatni liposzómák segítségével, hanem 

gyógyszereket is. Megfelelő eljárással a liposzómák belsejébe csomagolt vírus- vagy 

rákellenes gyógyszereket célzottan a fertőzött, illetve a kóros osztódású sejtekbe jut-

tatják. Ezzel elpusztítják a kóros sejteket, ugyanakkor nem károsítják az egészsége-

seket. Kísérleteznek azzal is, hogy súlyos vérveszteség esetén hemoglobinnal „töltött” 

liposzómákkal pótolják a hiányzó vörösvértesteket, javítsák a beteg oxigénellátását.

A liposzómák

Szteroidok 

A szteroidok közös tulajdonsága, hogy molekulá-

jukban jellegzetes gyűrűs szerkezet, szteránváz ta-

lálható. Attól függően, hogy a szteránvázhoz milyen 

oldalláncok kapcsolódnak, lehetnek apolárisak vagy 

kettős oldódásúak. A koleszterin például a bioló-

giai membránok apoláris oldódású alkotórésze, míg 

a zsírok emésztésében fontos epesavak kettős oldó-

dásúak (3.6. ábra). A szteroidok között vannak hor-

monok (pl. ivari hormonok) és vitaminok is (pl. 

D-vitamin).

3.6. ábra. A koleszterin. Figyeld meg, hogy a koleszterin-

molekulában csak apoláris molekularészletek vannak!

Karotinoidok 

A karotinoidok között növényi színanyagokat (ka-

rotin és xantofi ll) és vitaminokat (A-vitamin) is ta-

lálunk. Molekuláikban konjugált kettőskötés-rend-

szer található, aminek köszönhetően fény hatására 

könnyen gerjesztődnek, elektronjaik magasabb 

energiaszintű pályákra lépnek (3.7. ábra). Ezért 

alkal masak a fényenergia megkötésére. A fotoszin-

tézisben és a látásban van szerepük. A szem recep-

tor sejtjeiben található látóbíbor (rodopszin) felépí-

tésében az A-vitamin egy származéka vesz részt.

3.7. ábra. β-karotin. A konjugált kettőskötés-rendszernek köszönhetően a karotin narancssárga színű. A molekula 
apoláris, zsírokban, olajokban oldódik.

3.5. ábra. Liposzóma

HO

CH3

CH3

CH3 CH2 CH2 CH3

CH CH2 CH

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

CH3 CH3 CH3

CH3

H3C
CH3
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3. A lipidek

H HO O

O O

O O

C C
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C C
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H H
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O O

O O

O O

C C

C C

C C

telített zsírsav t lenelítet zsírsav

észterkötés

s tearinsavz olajsav

Olvasmány
A neutrális zsírok és a foszfolipidek molekuláiban a zsírsavak lehetnek telítettek és telítetlenek. A telített 

zsírsavláncok párhuzamosan egymás mellé rendeződhetnek, emiatt közöttük erősebb másodrendű kölcsön-

hatás (diszperziós kötés) alakulhat ki. A telítetlen zsírsavláncok a kettős kötések számától függően egy vagy 

több helyen is „megtörnek”, ezért közöttük gyengébbek a kölcsönhatások. Ezzel magyarázható, hogy a 

telítetlen zsírsavakat tartalmazó molekulák halmazai alacsonyabb hőmérsékleten szilárdulnak meg, vagyis 

alacsonyabb a fagyáspontjuk. 

Az olajok több telítetlen, a zsírok több telített zsírsavat tartalmaznak. A növényi eredetű kókuszzsír 

molekuláiban például 12 C-atomos telített laurinsav van. Az állati eredetű zsírokban a 16 C-atomos pal-

mitinsav (C15H31COOH) és a 18 C-atomos sztearinsav (C17H35COOH) a leggyakoribb. A növényi ola-

jokban az olajsav (C17H33COOH) a leginkább elterjedt (3.8. ábra). 

Telített és telítetlen zsírsavak

ÚJ FOGALMAK

foszfolipid, micella, szteroid, karotinoid

1 Milyen közös jellemzőjük van a lipideknek?

2 Írd fel a neutrális zsírok képződésének egyen-

letét palmitinsavból és glicerinből!

3 Egy zsírmolekulában 3 palmitinsav kapcsolódik 

a glicerinhez. Egy másik molekulában 3 sztea-

rinsav található. Melyik molekula halmazának ma-

gasabb az olvadáspontja? Indokold a választ!

4 Hogyan oldódnak a foszfolipidek olajban? Ké-

szíts rajzot!

5 A következő ábrán az epesav szerkezete látható. 

Milyen oldódású lehet a vegyület? Hogyan 

kapcsolódik ez biológiai szerepéhez?

Kérdések és feladatok

6 Miért színesek a karotinoidok?

7 Készítsetek kiselőadást az illóolajokról és a 

gyantákról!

3.8. ábra. A sztearinsav és az olajsav szerkezete

HO OH

CH3
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epesav

21

A
 s

e
jte

k 
fe

lé
p

íté
se

 é
s 

m
űk

ö
d

é
se

bio_11e_1-42.indd   21 2016.06.20.   11:01:08



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




