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{ 
  if(v-k==0) return a[k]; 
  if(v-k==1) return lnko(a[k],a[v]); 
  return lnko(lnkos(a, k, (k+v)/2),lnkos(a, 
(k+v)/2+1, v)); 
} 

 

Megfigyelhetjük, hogy ha a soro-
zat egy elemű (v–k=0, ahol v a szám-
sorozat végső, k pedig a számsorozat 
kezdő indexe), akkor a legnagyobb 
közös osztó maga a szám, ha kétele-
mű, akkor meghatározzuk ennek a 
két számnak a legnagyobb közös osz-
tóját, különben indítjuk a rekurzív 
számítási folyamatot. 

A függvényt például így hívjuk meg: 
int main() 
{ 
  int a[6] = {4, 24, 8, 4, 
16, 32}; 
  printf("%i\n", lnkos(a, 0, 
5)); 
} 

Kovács Lehel István 

 

tudod-e?
 

 

Táplálkozási kérdések vegyész szemmel 

A glutamát kimutatására alkalmazott módszerek bioszenzorokkal 
 
A felvett táplálékot  az élő szervezet részben az elhasznált anyagainak pótlására, az 

élő anyaga gyarapítására (növekedés), más részét a különféle élettevékenységek energia-
szükségletének fedezésére használja fel. A táplálkozás mértékét a szervezet szükséglete, 
illetve a felvett tápanyagok tápértéke szabja meg. A tápértéket az adott tápanyag ener-
giaszolgáltatásának mértékével szokás jellemezni. Kaloriméterben való elégetésekor 1 
grammnyi tápanyag által szolgáltatott energia kilokalória egységben kifejezve a követke-
ző: zsír 9,3; szénhidrát 4,1; fehérje 5,6. Az emberi szervezet számára nem közömbös 
hogy a felsorolt, fő tápanyagokból milyen arányban részesül. A tápláléknak mindig kell 
tartalmaznia megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjét, mert ebből szerzi meg a szer-
vezet azokat az aminosavakat, amelyeket önmaga nem képes előállítani (esszenciális 
aminosavak). Az egészséges felnőtt ember átlagos napi igénye a fő tápanyagokból: 70 g 
fehérje, 50 g zsír és 500 g szénhidrát. E mellett vízre, konyhasóra, nyomelemekre és vi-
taminokra van szüksége a szervezetnek, melyek hiánya különböző élettani zavarokat 
okozhat. Tehát mondhatjuk, hogy a táplálkozás az élet fenntartásához szükséges. De mi 
is az élet? A gondolkodók az emberiség története során próbálkoztak a meghatározásá-
val, de a mai napig sem sikerült tökéletesen. A természettudományok mai fejlettségi 
szintjén a legelfogadhatóbb élet-definíciót  Günter von Kiedrowski a következő módon 
fogalmazta meg (2002-ben): „az élő szervezetek olyan, működésükben összekapcsolt, 
helyi, nem lineáris, információsan ellenőrzött kémiai rendszerek populációját képezik, 
melyek képesek önreprodukcióra, alkalmazkodásra és együttes fejlődésre, amelynek ré-
vén a működési összetettség magasabb globális szintjeit érik el”. Ez az átfogó jellemzése 
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az élő szervezeteknek sejteti, hogy nagyon bonyolult mechanizmusok (a fizikai mozgá-
sokat, kémiai változások minden faját együttesen végző) biztosítják az élettani folyama-
tokat, melyek molekulák szerkezetváltozását, elemi töltések vándorlását feltételezik. 
Ezek követése csak a műszeres technika megfelelő fejlettségi fokán vált lehetővé. Ez az 
oka, hogy bár a XVIII. században már a kémikusok, biológusok, az élő szervezetet fel-
építő anyagok közül többet elkülönítettek, tulajdonságaikat tanulmányozták, de a szer-
vezetben történő átalakulásaikról, azoknak funkcionális jelentőségéről még nem volt fo-
galmuk. A XIX. század első felében felfedeztek enzimeket, így 1833-ban a diasztázt 
Anselme Payen (1795-1871) francia kémikus, 1836-ban Theodor Schwann (1810-1882) 
német biológus a pepszint fedezte fel a gyomorsavban, 1890-ben Emil Fischer (1852-
1919) az enzimek működésére a kulcs-zár mechanizmust javasolta.  

Ameddig az élő szervezetben végbement változásoknak nem ismerték az okát, a tényle-
ges mozgatóerejét, megvalósulásainak módját, a biológiai változásokat az „életerő” sajátjának 
tekintették, nem is próbálták a kutatók azoknak a szervezeten kívüli leutánzását, laboratóri-
umi körülmények közötti megvalósítását. A fordulatot a Buchner testvérek (Eduard és 
Hans) 1897-ben végzett kísérlete jelentette, amikor élősejt mentes élesztőkivonatban kimu-
tatták a cukrok alkoholos erjedését. Ekkortól kezdődött a biokémiai reakcióknak „in vitro” 
körülmények közötti (kémcsőben történő) vizsgálata. Innen számíthatjuk a biokémia roha-
mos fejlődését. A XX. század elejétől kezdve a kémia, a fizikai-kémia fejlődése egyre na-
gyobb szerepet kapott a biokémiai folyamatok követésében. Például biológiai oxidációs fo-
lyamatok tisztázása: T.L.Thunberg észlelése, hogy az enzimek hidrogént vonnak el a 
szubsztrátokból, H.O.Wieland tisztázta a dehidrogenázok jelentőségét, O.H Warburg az 
oxigenázokét tartotta előbbvalónak a légzési láncban, míg Szent-Györgyi Albert a biológiai 
oxidációs kutatásai során kimutatta, hogy a dehidrogénezési és oxidációs folyamatokat az 
elektronhordozók, s az ezek közti elektroncsere kapcsolja össze. A fehérjék és nukleinsavak 
szerkezetének megismerése, bioszintézise mechanizmusának felderítése a múlt század köze-
pétől nagyon sok kutató munkájának eredménye (ezt bizonyítja a kémiai, fiziológiai, és sok-
szor a fizikai Nobel-díjak odaitélése is). 

Az élettani folyamatok tisztázásában jelentős szerepet játszik a tápanyagok felszívó-
dásának, hatásmechanizmusának követése. Az ember a szükséges tápanyagait étkezése 
során, ételek formájában veszi fel. Ennek módja, kultúrája a történelem során sokat vál-
tozott. Az életterének földrajzi adottságai elsődlegesen határozták meg, hogy az élet-
funkciói fenntartására, a harci ereje megtartására mit fogyasztott az ember, milyen étke-
zési szokásai alakultak ki. Több ezer éves bizonyítékai vannak annak, hogy a táplálko-
zásban az anyagszükséglet mellett az élvezeti igény is meghatározta az étkezési szokáso-
kat. Az egyiptomiaktól ránk maradt feljegyzések szerint már 4000 évvel ezelőtt használ-
tak a fűszernövényeken és són kívül színezékeket és aromaanyagokat is az ételek von-
zóbbá tételére. Az ételkészítő „művészek” hamar rájöttek arra, hogy az étkezésben nagy 
szerepe van a táplálékul használt anyagok ízének, szagának, színének. Ennek okát a 
természettudományok fejlődése során viszonylag későn, a XIX. század végefelé, a XX. 
század elejétől  kezdték  kutatni, amikor  az élettani jelenségek mechanizmusának tisztá-
zásával is foglalkoztak a kutatók.  

A XX. sz. elejéig az volt tudott, hogy az ember nyelvével négy alap íz érzékelésére képes: 
édes, keserű, savanyú, sós. 1907-ben Kikunae Ikeda (1864-1936), kémia professzor a Tokioi 
Birodalmi Egyetemen, a japán konyha alapanyagának, a doshinak (amit a kombu nevű bar-
naalgából szárítással készítenek, s vízben oldva  levesek, szószok formájában fogyasztanak) 
az ízanyagait vizsgálta. Az algából klasszikus kémiai elválasztási módszerekkel elkülönítette 
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az összetevőket, s megállapította, hogy nagy mennyiségben tartalmaz glutamin savat, ami fe-
lelős a doshi különlegesen finom ízéért, amit elnevezett umaminak. Felismerve a glutaminsav 
és sóinak jelentőségét az élelmezésben, a szintetikus Na-glutamát gyártását szabadalmaztatta 
is. 1913-ban Shintaro Kadama professzor a szárított bonito-halból különített el umami 
ízhatású anyagot. 1957-ben Akira Kuninoka a Siitake gyógygombában mutatta ki az umami 
ízhordozó anyagok jelenlétét. A fiziológiai kutatások kimutatták, hogy az emberi nyelv ren-
delkezik olyan receptorokkal (a négy alapíz receptorai mellett), melyek az umamit (finom íz) 
érzékelik, vagyis az ötödik alapízt amelytől az ételek aromája gazdagabb, teltebb lesz.  A leg-
ismertebb ízfokozók, amelyek képesek kiváltani ezt az ízt, a nátrium-glutamát (a) és egyes 5-
ribonukleotidek: (b) a guanonosin-monofoszfát (GMP) és (c) az inosin-monofoszfát (IMP): 

 

 

HO O

O O

NH2

Na

   
a.     b.     c. 

 
Ezeket az anyagokat 1985-ben az első Nemzetközi Umami szimpóziumon (Hawai) 

hivatalosan is elfogadták ötödik alapíznek. 
Szinte minden kultúrának van természetes umami forrása: keleti országokban a kombu 

nevű alga (amibe a szusifalatokat is tekerik), a szója (szójaszósz), paradicsom, a siitake gom-
ba, bizonyos erjesztett teák, bonito-hal, Európában pedig a paradicsom, az erjesztett sajtok 
(pl. a parmezán, a cheddarok), pácolt húsok, halkészítmények (szardellapaszta). 

Az  élelmiszeripar fejlődése szükségessé tette sajátos adalékanyagok használatát, 
amelyek célja a tartósítás, és a fogyasztási igény növelése, amit ízfokozással,  színezéssel, 
állagjavítással érhetnek el. A különböző élelmiszeri adalékanyagokat ma már szintetiku-
san állítják elő, a vegyipar termékei. Az ipari versengés és profithajszolás oda vezetett 
már a múlt század elején, hogy a kereskedelembe ellenőrizetlen hatású, sokszor egész-
ségre káros, mérgező adalékanyagokat  tartalmazó élelmiszerek kerültek, ami súlyos 
közegészségügyi problémákat okozott: allergiás tünetek (csalánkiütés, bőrpír, gégeduz-
zanat, anafilaxiás sokk), vérnyomás csökkenés, szívritmus változás stb. Ezért törvény-
erejű szabványokat vezettek be az adalékanyagok használatára. Ezt a szabályozást nem-
zetközi szintre is kiterjesztették. 

Az élelmiszeripari adalékanyagok csak a termék tápértékének, jó tulajdonságainak 
megőrzésére, élvezeti értékének javítására szolgálhatnak, nem használhatók a termékhi-
bák álcázására, az emberi szervezetre ártalmatlanok kell, hogy legyenek. 

Az Európai Gazdasági Közösség az adalékanyagok kódolására  jelző számokat ve-
zettek be a Colour Index és az EKG jelzés formájában. Ez utóbbit E-szám néven is-
merjük (minden kereskedelembe kerülő olyan anyagnak, ami emberi szervezettel köl-
csönhatásba kerülhet a  csomagolásán fel kell tüntetni az összetevők E-számát). Az 
élelmiszeriparban alkalmazott adalékanyagokra jellemző E-számok a következők: 

E100 – E199  színezőanyagok 
E200 – E299  tartósítószerek, antioxidánsok, savasság szabályozók 
E300 – E399  antioxidánsok, ízmódosítók,  savasság szabályozók 
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E400 – E499 zselésítők, sűrítő-, emulgáló-anyagok 
E500 – E599  savasság szabályozók, csomósodásgátló, fényező anyagok 
E600 – E699 ízfokozó, ízmódosító, aromaanyagok 
E900 – E999 édesítőszerek, vegyes adalékok   

 
Az élelmiszer-adalékanyagok közül a leggyakrabban alkalmazott ízfokozó szer a 

glutaminsav (C5H9NO4), ami egy amino-dikarbonsav, rövidítésére használt jel: Glu. 
Egyike a 20 leggyakoribb természetes fehérjealkotó aminosavaknak (előfordul a követ-
kező élelmiszerekben: sajtokban, húsokban, tejben, gombafélékben, cukorborsóban). 
Nem tartozik az esszenciális aminosavak közé (esszenciális aminosavakat az emberi 
szervezet nem képes szintetizálni bizonyos enzimek hiányában, ezeket táplálékkal kell 
bevinni a szervezetbe), az emberi szervezet is elő tudja állítani. Nem csak fehérje kom-
ponensként van jelen, hanem egy része szabad, más aminosavakhoz nem kötött formá-
ban található.  Az emberi szervezet szabad aminosav-tartalmának legnagyobb részét te-
szi ki. Csak ez a szabad,  ionizált sav glutamát ionja rendelkezik ízjavító tulajdonsággal. 
(E620-glutaminsav, E621-nátrium-glutamát, E622-kálium-glutamát, E623-kalcium-
glutamát, E624-ammónium glutamát, E625-magnézium-glutamát, ezek közül a nátrium-
glutamát íze a legerősebb). 

 
1. Tablázat:    Különböző élelmiszerek glutamáttartalma 

 
 
Élelmiszer 

Szabad 
glutamát 
(mg/100g) 

Fehérjealkotó. 
glutamát (mg/100g) 

 
Élelmiszer 

Szabad 
glutamát 
(mg/100g) 

Fehérjealkotó 
glutamát 
(mg/100g) 

Szójaszósz  
(kínai) 

1090  Tehéntej 2 819 

Szójaszósz  
(japán) 

782  Anyatej 22 229 

Roquefort sajt 1280  Tojás 23 1583 

Parmezán sajt 1200 9847 Csirkehús 44 3309 
Szőlőlé 258  Kacsahús 69 3636 

Paradicsom 140 238 Marhahús 33 2846 

Zöldborsó 200 5583 Sertéshús 23 2325 
Kukorica 130 1765 Lazac 20 2216 

 

A glutamátok, főképpen a Na-glutamát nagyobb mennyiségű használatával kapcso-
latban számos szakirodalmi forrás mellékhatásokról számol be, mint például: nyak- és 
hátfájás, gyengeség, fejfájás, szapora szívdobogás. Erre a jelenségre az 1970-es években 
figyeltek fel, amikor hosszabb időt Kínában töltött személyek egyaránt elesettségről, 
nyakban, karon és háton érzett fokozott viszketésről panaszkodtak. A gyanú a nátrium- 
glutamátra terelődött. A panaszok sokkal határozottabban jelentkeztek az európai és 
amerikai személyek esetében, míg a kínaiak és japánok ellenállóbbnak bizonyultak. 
Tény, hogy az emberek zöme érzékenyen reagál a glutamátra. A Független Egészség-
tanács Fóruma (UGB Fórum) ezért a nátrium-glutamátot  kerülendő adalékanyagnak 
javasolja, annak ellenére, hogy ízfokozó tulajdonságából fakadóan növeli a sós ízt,  és 
így a főzés során használt só mennyisége csökkenthető (a levespor és leveskocka gyártó 
cégek ezért használják előszeretettel). A bioélelmiszerekben  tilos a Na-glutamát haszná-
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lata. A napi maximumbevitelt nem korlátozták, de 12 hetesnél fiatalabb csecsemők ese-
tében fogyasztása nem ajánlott. 

A Na-glutamát megítélése nem egyértelmű: ízfokozó lévén könnyű hozzászokni, vi-
szont kóros étvágytalanság esetén javíthatja a beteg étvágyát.  Az újabb élettani vizsgála-
tok  összefüggést mutattak ki a glutamát-fogyasztás és egyes  idegrendszeri elváltozások 
között (Parkinson- vagy Alzheimer-kór) és daganatos megbetegedések. A szakirodalom 
megemlíti, hogy egyes rákos megbetegedések esetében magas számban mutathatók ki a 
glutamátreceptorok. (A glutamát ingerületátvivő aminosav, de normális esetben csak 
nagyon kis koncentrációban van jelen, az agyi neuronok közötti információátvitelben 
játszik szerepet). E receptorok stimulálásával a leggyakoribb daganatfajták gyorsabban 
nőnek, terjednek és megtámadják a környező szöveteket. A glutamátreceptorok blokko-
lásával viszont elérhető, hogy a daganat hirtelen érzékennyé váljon a kemoterápiára, 
amire  addig ellenálló volt. 

A sejtekben lejátszó katabolikus (lebontó) anyagcserefolyamatokban öt aminosav 
(glutamin, glutaminsav, prolin, arginin, hisztidin) különböző típusú enzimatikus folya-
matok során dezaminálódik -ketoglutaráttá, amin keresztül a citrátciklusba kapcsolód-
va alakulnak szén-dioxiddá és vízzé.  

Kövessük ezek közül a  a glutamin  glutamát  -ketoglutarát átalakulást.  
 

 
 

A glutamin  glutamináz hatására hidrolízis eredményeként dezaminálódik 
glutamáttá, ami kétféleképpen oxidálódhatik ketoglutaráttá az alábbi rakciók szerint: 

 
 
                L-glutamát   +    O2     =       α -  ketoglutarát  + NH4+   +   H2O2     (1) 
 
                                                             GlDH       
               L-glutamát   +    NAD+                          α -  ketoglutarát  + NH4+   +   NADH  (2) 
 
A biokémiai folyamatok megértésére a kémiai információk (a vizsgált minta kom-

ponenseinek azonosítása és mennyiségi jellemzése) feldolgozása szükséges. Ezért mind 
szükségessé válik a gyors, megbízható és valós idejű kémiai információt szolgáltató ana-
litikai eszközök és méréstechnikák fejlesztése. Ez a felismerés meghatározó a  Babes-
Bolyai Tudományegyetemen végzett kutatómunkánkban is, mely során  az -
ketoglutarát képződéssel járó biokémiai folyamatok követésére a hidrogén-peroxid (az 
1. reakció alapján) mérésére alkalmas bioszenzorok működését tanulmányozzuk. A szen-
zor (érzékelő, jelátalakító), az analitikai gyakorlatban használt legáltalánosabb meghatá-
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rozás szerint „egy olyan kisméretű eszköz, amely valamilyen jelt vagy ingert érzékel és 
arra elektromos jel generálásával válaszol”. A bioszenzorok működésekor a szelektív fel-
ismerési lépés biológiai folyamatra épül, például: enzim-szubsztrát, antigén-antitest köl-
csönhatás. A további kutatások feladata a szelektivitás növelése, az enzim stabilitásának 
növelése és a méretek csökkentése-, melyek lehetővé teszik minél több folyamat köve-
tését különböző, biológiai és biotechnológiai közegben.          

A bioszenzor működési elve:  
 

 
a. szelektív felismerésre épülő biológiai folyamat; b. jelátalakító; c.  jelerősítő; d-e.  jelfeldolgozó egységek. 

 
A bioszenzorok készítésekor a hagyományos elektród felületekre (pl. grafit, üveges 

szén, arany, platina, higany, stb.) kémiai és bioaktív  anyagokat (enzimek)  rögzítenek 
(adszorbcióval, elnyeletés membránban,  kémiai megkötéssel térhálósítva, vezető poli-
merbe való beágyazással). Az enzimek rögzítését úgy kell biztosítani, hogy ne veszítsék 
el aktivitásukat. 

A glutamát átalakulása  a keletkezett H2O2, illetve a glutamát-dehidrogenáz (GlDH)  
hatására keletkezett NADH-nak bioszenzorokkal való kimutatásával követhető. A 
bioszenzorok elektrokémiai módszerek (amperometriás, polarográfiás mérések) során 
használhatók, s az átalakult glutamát mennyisége követésére alkalmasa. 

 
2. Táblázat: A szakirodalomban közölt bioszenzor típusok H2O2 és NADH érzékelésére 
 
A táblázatban használt rövidítések GC-üveges szén,  PB-Prussian-Blue, GlOx- Glucose-

oxidase, BSA-állati eredetű albumin; G-Grafit; GlDH-glutamat dehyrogenase; Chit.-Chitosan-
kitoszán) PBS-Pfoszfát puffer, DL-kimutatási határ;  RT-válaszidő 

1. 
GC/PB/GlOx-Nafion 
[1,4]  

Amperometria 
H2O2 keletkezett 

0 V νs. Ag/AgCl 
DL=0.1µM 

Zavarók:D-glutamát, 
aszkorbát D, Laszpartát  

2. 
O2 sensor- L-GlOx-
BSA [5] 

Polarográfia 
O2 elhasznált  

PBS pH ~ 6 
DL=1mg/dl,  
RT. 2 min. 

Élelmiszer/ érték (mg/dl): 

3. 
Microbioszenszor : 
polypirol-GlOX [6] 

Amperometria  
H2O2 keletkezett 

0.6 V νs. SCE 
DL=1 µM 
RT. 3s. 

Ha az enzim polyfenol-
oxidáz (PPO), kimutatható a 
dopamin.  

4.  Pt/ Chit+GlOx [7] 
Amperometria 
H2O2 keletkezett 

0.4 V Ag/AgCl 
DL=0.1 µM,  
RT. 2s. 

A bioszenzor hosszan megőr-
zi aktivitását megfelelő kö-
rülmények között 

5. 
Cpaste/poli 
(o-phenilendiamine)-
NAD+ [8] 

Amperometria 
 
NADH keletkezett 

0 V νs.Ag/AgCl 
DL=3.6·10-6M 
PBS pH 8 

Csirkeleves-kockából. 
Optimalizálható: összetétel és 
a polimer vastagságának 
változtatásával  
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Tények, érdekességek az informatika világából 

A számítógépes grafika fogalomtára (IV.) 
 számítógépes játékok (computer games, jocuri pe calculator): olyan játékok, amellyel a játékos 

egy felhasználói felületen keresztül lép kölcsönhatásba és arról egy kijelző eszközön 
keresztül kap visszajelzéseket. 

 számítógéppel segített grafika (computer aided graphics, grafică asistată pe calculator): a számító-
gép bevonása ábrázolásmódok, számítások, folyamatok megkönnyítésére, pl. függ-
vényábrázolás, nyomdai grafikai munkálatok, sokszorosítás, diagramkészítés, illuszt-
rátorok stb. 

 számítógéppel segített tervezés és gyártás (computer aided design and manufacturing, proiectare şi 
fabricare asistată de calculator): olyan, számítógépen alapuló eszközök összessége, amelyek 
a mérnököket és más tervezési szakembereket tervezési tevékenységükben segítik. 

 színárnyalat (hue, nuanţă): szín, a szemünkbe jutó fény hullámhosszának függvénye. 
 színillesztés (color matching, potrivire de culoare): a színérzet előállítása színkeveréssel, az 

árnyalatok kódolása valamilyen színmodellben, annak érdekében, hogy a színek 
azonosítása, kikeresése hatékonyan valósuljon meg. 

 színleképzés (tone mapping, ajustarea tonalităţii culorii): lásd →színillesztés. 
 színmodell (color model, model de culoare): a digitális képeken látható és felhasználható 

színeket írja le. 
 színrebontás (color separation, separarea culorilor): az a folyamat, amikor a színeket alapszí-

nekre bontjuk, vagyis meghatározzuk, hogy minden egyes színben mennyi R, G, B 
vagy C, M, Y, K komponens-mennyiség van. 


