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GYÖKTELENÍTÉS A BIOLÓGIÁBAN 

A gyöktelenítés a matematikában egy olyan eljárás, aminek erdményeként sokkal 

könnyebben eljuthatunk a feladat megoldásához, a nevezőből eltűnik a gyök, tehát a diák 

egyszerűbben hozzáférhet a kifejezéshez. Úgy gondolom ilyen jellegű folyamatok az emberi 

szervezetben is jelen vannak, így dolgozatom címében a biológiai gyöktelenítés fogalma 

olyan bio-kémiai folyamatokra utal, melyek során szervezetünk egy bizonyos problémát old 

meg. Két folyamatot vizsgáltam: a szabad gyökök semlegesítésében jelentős szerepet játszó 

C-vitamin tartalmú gyümölcsök és zöldségek antioxidáns hatását a DCPIP (dikloro-

fenolindofenol) oldatra, valamint az elfogyasztott tápanyag hatását az α-amiláz termelődésére.  

Meggyőződésem az, hogy táplálkozási szokásaink nem csak az emésztési folyamatot 

befolyásolják, hanem hatással vannak egész szervezetünkre, szerepük van betegségek 

kialakulásában vagy megelőzésében.    

A C-VITAMIN TARTALMÚ NÖVÉNYEK ANTIOXINDÁNS HATÁSA 

Táplálkozásunkban kiemelkedő szerepet töltenek be a vitaminok, melyeket ideális esetben 

természetes tápanyagokból nyerünk. A természetes eredetű tápanyagok vitamintartalma nagy, 

ezek a mikro-tápanyagok pedig olyan mennyiségben és formában vannak jelen, hogy 

szervezetünk könnyen ki tudja választani és fel tudja szívni azt, amire szüksége van. Ha egy 

vitaminból a kellő mennyiségnél többet viszünk be a szervezetbe, akkor felborul a természetes 

egyensúly.  

A vitaminok két alaptípusba sorolhatók: vízben és zsírban oldodók csoportjára. A vízben 

oldodó vitaminokból, ha fölösleges mennyiséget viszünk be, akkor ezt a vesék kimossák a 

szervezetből. A C-vitamin (aszkorbinsav - ) vízben oldodódik, minimáis 

mennyiségben  napi 40 mg bevitele ajánlott, a fölöslegesen bevitt mennyiség pedig a 

vizelettel távozik. [7] A napi dózisú C-vitamin bevitele preventív jellegű lehet különböző 

betegségekkel szemben, melyek a szabadgyökök túltermelődése miatt jelennek meg. A 



szervezetünkben ideális esetben egyensúlyban vannak az antioxidánsok és a szabadgyökök, 

de öregedés és táplálkozásmód következményeként jóval több szabadgyök képződik a 

mitokondriumokban. [2] 

A szabadgyökök olyan molekulák, melyek kémiai tulajdonságaiktól fogva könnyen reagálnak 

más molekulákkal és mivel ezek  szerkezetében és funkcióiban változásokat idéznek elő, 

káros hatással vannak szervezetünkre. Ezen molekuláknak ugyanakkor hasznos élettani 

szerepeik is vannak, a fehérvérsejtek a fagocitózis során szabadgyököket árasztanak a 

bekebelezett baktériumokra, így pusztítják őket el.  Szervezetben ilyen szempontból akkor 

van egyensúly, ha csak olyan mennyiségű szabadgyök termelődik a mitokondriumok elektron 

transzportja során, amennyit az antioxidáns-raktárunk semlegesíteni tud. Ezért van lényeges 

szerepe a napi C-vitamin fogyasztásnak.  

 

Vizsgálataim során a következő növények C-vitamin tartalmát hasonlítottam össze: citrom, 

sárgarépa, petrezselyemgyökér és petrezselyemzöld, alma, pollen, paradicsom, kiwi, 

vöröspaprika, fehérpaprika, citrom, grapefruit és hecserli. Ezek közül mindenikből 2 gramm-

ot mértem ki, ezt mozsárban összetörtem, 10 ml desztillált vizet adtam hozzá és papírszűrőn 

átszűrtem. Az oldatból 2 ml-et kémcsőbe tettem és a 0,1 %- os DCPIP oldatból addig adtam 

hozzá, amíg színtelen maradt. Ahogy színváltozás jelent meg feljegyezztem az addig 

hozzáadott DCPIP oldat mennyiségét. Tudva azt, hogy 1 ml DCPIP oldat 0,607 mg C-

vitamint színtelenít el, kiszámoltam azt, hogy minden növénymintában mennyi C-vitamin 

van. Az eredmények alapján  a vizsgált anyagok közül a vörös paprikának van a legnagyobb 

C-vitamin tartalma, míg a sárgarépának és a petreszelyemgyökérnek a legkisebb, amint az a 

FÜGGELÉK 1-es táblázatában látható. 

 

 



Vizsgálataim során ezeket a következtetéseket vontam le: 

1. Táplákozásunk során az élelmiszerek forrására is oda kell figyelnünk, hiszen az 

üzletláncokban található paprika és paradicsom jóval kevesebb C-vitamint tartalmaz, 

mint a kertben termesztett. 

2. 1 db. kiwi biztosítja a napi minimális C-vitamin dózist. 

3. A citromban kevesebb mennyiségű C-vitamin van, mint a vöröspaprikában, 

hecserliben vagy kiwiben. 

4. a zöldségekben: fehérpaprikában, sárgarépában, petrezselyemgyökérben, 

petrezselyemzöldben meglepően kevés a C-vitamin tartalom, így ezek fogyasztása 

más vitaminok, mikro- és makroelemek fogyasztása miatt ajánlott. 

5. Saját megfigyelésem szerint is a vörös paprikában a legnagyobb C-vitamin tartalom, 

ami nem meglepő, hiszen Szentgyörgyi Albert a C-vitamint a szegedi piros paprikából 

állította elő. 

6. A C-vitamin tartalmú gyümölcsöket és zöldségeket rendszeresen kell megfelelő 

mennyiségben fogyasztani,  mivel a fölösleges mennyiség távozik a szervezetből 

EMÉSZTÉS A SZÁJÜREGBEN 

Egészségünket nem csak a bevitt tápanyag minősége, hanem genetikai adottságaink és az 

évek során kialakított táplálkozási szokásaink is befolyásolják. Ezért vizsgáltam az α-amiláz 

működését különböző tápanyagok bevitele során, különböző táplálkozási szokásokkal 

(vegetáriánus és mindenevő) rendelkező emberek esetében . 

Minden étkezés során az emberi szervezet lebontja a bonyolult tápanyagokat, mivel a bevitt 

táplálék teljesen át kell alakuljon ahhoz, hogy felhasználhatóvá váljék. A bonyolult szerves 

anyagok nem tudnak beépülni a vérbe vagy a nyirokba, ezért specifikus enzimcsoportok 

lépnek működésbe és egyszerű tápanyagokra bontják le a bevitt táplálékot. A táplálkozás 

során bevitt táplálék azonnali hatása következtében már a szájüregben beindul az emésztés, 

mely során a nyálmirigyekből felszabadul az α-amiláz. Az α-amiláz enzim a keményítő 

hidrolízisét katalizálja, a hasnyálmirigyben és a nyálmirigyekben termelődik. A termelődő 

nyálmennyiség életkortól, nemtől és egészségi állapottól is függ. [6] 

Nathaniel Dominy, a Santa Cruz-i Egyetem kutatója  rámutatott arra, hogy mivel a nyál-

amiláz enzimet egy gén kódolja, ezért a főemlősök és az ember táplálkozási szokásai e gének 

miatt térnek el egymástól. Munkája során azt a következtetést vonta le, hogy a keményítőben 

gazdag táplálékokat fogyasztó népek több példányban örökítik tovább az α-amiláz génjét. [1] 



Vizsgálataim során, a nyálban lévő α-amiláz aktivitását vizsgáltam kiwi, gabona, C-vitamin és 

sonka fogyasztása után. Osztálytársaimat arra kértem, hogy segítsenek munkámban, 

éhgyomorral jöjjenek iskolába, tehát 10-12 órát ne egyenek. 1 ml éhgyomori nyálmintát 

vettem tőlük, majd 6-os csoportokra osztottam őket, így minden csoport kiwit, „Jó Reggelt” 

gabonaszeletet, egy darab 200 mg-os C-vitamint vagy sonkát evett. Rögtön evés után 

gyűjtöttek nyálmintát, majd 1 óra, 2 óra és 3 óra elteltével, ezeket fagyasztottam és laborban 

vizsgáltam. A begyűjtött nyálmintákból az amiláz aktivitásának kimutatását Wohlgemuth-féle 

módszerrel végeztem. 8 kémcsőbe 1 ml 1%-os NaCl oldatot készítettem elő. A NaCl oldat 

fiziológiás oldat, ami a biológiai oldatok pH értékét normalizálja (pH=7), ez szükséges, mivel 

az enzimek aktivitását nagy mértékben befolyásolja a reakcióközeg hidrogénion 

koncentrációja. A nyálminták pH szintjét vizsgáltam, de ezek 6,7–7,5-ös pH tartalmukkal 

követték a normál értéket.  

A 8 kémcső közül az elsőbe az 1 ml NaCl oldathoz 1 ml nyálmintát tettem az éhgyomori 

nyálminták közül. Homogenizáltam az oldatot, majd ebből 1 ml-et a második kémcsőbe 

tettem, a másodikat is homogenizáltam és  így folytattam a hígítást a nyolcadik kémcsőig. Az 

utolsó kémcsőben lévő oldat nyáltartalma így   ml lett. A keményítőoldat elkészítéséhez 20 

g keményítőt oldottam 2 l desztillált vízben, ezt az 1%-os oldatot használatkor ismét 

felhígítottam, 100 ml-hez 1000 ml vizet tettem. A 8 kémcső közül mindenikhez hozzáadtam 2 

ml keményítőoldatot, a kémcsöveket elhelyeztem az inkubátorba és 30 percig 37º C-os vízben 

tartottam. 37º C-on az enzim működőképes, mivel a szájüregben is ezen a hőmérsékleten hat, 

így reagálni tud a keményítővel. A legtöbb enzim esetében 20-40º C-on a maximális az enzim 

aktivitása. Miután a 30 perc lejárt kivettem a kémcsöveket és mindenikbe 2 csepp jód-oldatot 

tettem. A 8 kémcső közül az első színtelen, ez azt mutatja, hogy az az α-amiláz, ami az 

oldatban az  ml nyálból származik nagyon aktív és teljesen lebontotta 2 ml keményítő 

oldatot. Az első kémcső után világos sárga szín jelenik meg a jód hatására, ez azt jelenti, hogy 

még a kis mennyiségű  ml nyálból származó α-amiláz is elvégzi a keményítő teljes 

lebontását.  

Ebből arra következtettem, hogy az 1 ml nyálmintának a hígítását folyatnom kell. Ezért a 

további vizsgálatoknál 14 kémcsőt használtam. A 14-es skálán már jelentkezett a színváltozás. 

6 ml éhgyomori nyálmintát rendre vizsgáltam és mindeniknél más számú kémcsőben, de 

ugyanabban a sorrendben jelentek meg a színek: színtelen-sárga-vörös-kék. Nem mindenik 

nyálmintánál lett az első kémcső színtelen. Az éhgyomori nyálmintáknál a 6 minta átlaga azt 



mutatja, hogy a 7-8-as kémcsőben jelentkezik először a vörös szín, tehát maximálisan kb. -

 ml éhgyomori nyál tudja teljesen lebontani a keményítőt. A vörös szín az oldatban a 

dextrének   jelenlétét mutatja, ezek a keményítő  részleges 

lebomlásának termékei, mivel nem mono- és diszacharidok keletkeznek, melyek sárga színt 

eredményeznének. A kék szín a keményítő jelenlétét mutatja, a 9-14-es kémcsövekben, a -

 ml mennyiségű nyál túl kevés volt ennek a lebontásához. Ugyanezt a gondolatmenetet 

követve megvizsgáltam a rögtön evés utáni nyálmintákat (kiwi, Jó Reggelt gabonaszelet, C-

vitamin, sonka). A Wohlgemuth egység meghatározza azt a mennyiségű enzimet, ami 30 perc 

alatt 37º C-on 1 mg keményítőt bont le. Vizsgálataim eredményét a függelékben található  2-7 

táblázatokban, 8.,9. grafikonokban mutatom be. 

A vizsgálat elvégzése során ezeket a következtetéseket vontam le: 

1. Az α-amiláz szintje a nyálban egyénenként különbözik. Amint az a 2-es táblázatban 

látható: a kék szín megjelenése egy nyálminnta esetében a 7-es kémcsőben 

jelentkezik, más nyálminta esetén pedig csak a 12-esben. 

2. A C-vitamin fogyasztása utáni nyálmintákat tartalmazó kémcsövek esetében mindenik 

sárga színű volt, ez azt jelenti, hogy ennek lebontásához nem volt szükséges az amiláz 

termelődése. 

3. Az éhgyomori nyálminták α-amiláz aktivitása magasabb azoknál a vegetáriánusoknál, 

akik az állati termékeket keményítőben és cukrokban gazdag növényi tápanyagokkal  

helyettesítenek.  

4. A gyümölcsökben lévő fruktóz hamar lebomlik, hamarabb emeli a vércukoszintet. A 

kiwi fogyasztás esetén látható, hogy rögtön evés után 405 UW mennyiségű amiláz 

bontja le a szájüregben ezeket a cukrokat, ez az érték pedig óránként csökken, mivel 

étkezés után 3 órára már csak 181 UW amiláz van a nyálban. Húsevéskor az amiláz 

értéke 362 UW, tehát kevesebb mennyiség termelődik, mint gyümölcsevéskor. 

Gabonák esetén a legaktívabb az enzim, az α-amiláz értéke 644 UW és még evés után 

3 órára is viszonylag magas a 322 UW érték. (8-as táblázat) 

5. Mindhárom típusú élelmiszer fogyasztásakor a rögtön evés utáni nyálmintákban 

aktívabb az enzim, mint 3 órára evés után. Gyümölcsevés esetén 3 óra alatt az 

enzimmennyiség 55%-kal csökken, gabonaevéskor 50%-kal és hús evés után 11%-kal. 

(9-es táblázat) 



6. A zöldségek és gyümölcsök – bőséges enzimforrások - nyers fogyasztásuk ajánlott, 

mivel 47º C felett az enzimek nem aktívak. 

 

Vizsgálataim által néhány alapvető tápanyag fontosságára szeretném felhívni a 

figyelmet, melyeknek lényeges szerepük van a szervezetünkben lévő egyensúly 

megőrzésében. A magas  összetett szénhidráttartalmú tápanyagok szinte kizárólag növényi 

eredetűek. Ezek a komplex molekulák jóval nagyobbak az egyszerű cukroknál, ezért az 

emésztésük is hoszabb időt igényel, így nem idézik elő a vércukorszint hirtelen 

megnövekedését. A finomítatlan keményítőt tartalmazó táplálékok magas rosttartalma pedig  

segíti az emésztést. 

 Helyes táplálkozási szokások elsajátítása által nagy mértékben meg lehet előzni 

napjaink civilizációs betegségeit, mivel a káros anyagok bevitele kockázati tényezőként 

jelenik meg a szív- és érrendszeri megbetegedések, magas vérnyomás, elhízás, cukorbetegség 

valamint a rák kialakulása során. [5]  A tudományos adatok bizonyítékul szolgálnak, valamint 

motiválhatják az egészségeseket és egyaránt a betegeket is az egészséges életmód 

elsajátítására. 
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2.) Kék szín megjelenése előtti kémcső száma – 6 személy éhgyomori nyálmintája alapján 

 
3.) Vegetáriánusok éhgyomori nyálmintája 

 
4.) Kék szín megjelenése előtti kémcső száma – 6 személy nyálmintája alapján 

- kiwi fogyasztása esetén 

 
r.e.u= rögtön evés után 

5.) Kék szín megjelenése előtti kémcső száma – 6 személy nyálmintája alapján 

 „Jó Reggelt” gabonaszelet fogyasztása esetén (r.e.u. = rögtön evés után)  

 
 

6.) Kék szín megjelenése előtti kémcső száma – 6 személy nyálmintája alapján 

- sonka evés után 

 
 

 

 

7.) Átlagok a három élelmiszer fogyasztása utáni nyálminták alapán  

 
 

 

 



 

 

 

8.) Az α-amiláz enzim mennyisége, ami 30 perc alatt 37º C-on 1 mg keményítőt bont le 

 
 

 

 

 

 

9.) Kék szín megjelenése előtti kémcsövek száma a három élelmiszer fogyasztása esetén 

 
 

 

 

 

10.) Az amiláz aktivitásának csökkenése 

 
 



 

 

KÉPEK: 

 C-vitamin kimutatása DCPIP-vel 

 

 

 



 

 Amiláz aktivitásának kimutatása 

 

 

  

 

 


