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Figur 162. Fordøjelsessystemet
hos mennesket.
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mange sygdomme, fx fedme, diabetes, autisme, skizofreni og kræft.
Ligeledes har det vist sig at behandling med en sammensætning af
tarmbakterier fra raske mennesker kan have en helbredende virkning
på patienter, der lider af kronisk tyktarmsbetændelse, en sygdom
der ofte rammer unge mennesker, og som hidtil har været svær at
behandle.
Det er helt naturligt for menneskekroppen af være beboet af milliarder af mikroorganismer der normalt ikke gør os syge. Når vi fødes,
etablerer der sig hurtigt populationer af forskellige bakteriearter på
huden og på vores slimhinder. Slimhinder er slimproducerende cellelag
der dækker overfladen af alle kroppens hulrum, fx mund- og næsehule, luftveje, mave-tarm-kanal, urinvejs- og kønsåbninger. Arealet af
et menneskes slimhinder er omkring 400 m2, og det største areal har
vi i mave-tarm-systemet. Det er på slimhinderne at bakterier og andre
mikroorganismer slår sig ned og udgør kroppens normale mikroflora.
Faktisk indeholder et menneske ca. 20 gange så mange bakterieceller som menneskeceller, og de fleste findes i vores tynd- og tyktarm,
således også de probiotiske bakterier.

Fordøjelsessystemet hos mennesket
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Lad os se nærmere på fordøjelsessystemet for at forstå hvorfor mikroorganismer lever netop der. Vores fordøjelsessystem er i princippet
et rør gennem kroppen der er beklædt med slimhinde. Den mad vi
indtager gennem munden, tygges og blandes med spyt der bl.a. indeholder enzymer til nedbrydning af carbohydratet stivelse. Derefter
synkes maden og bevæger sig videre gennem spiserøret til mavesækken som bl.a. indeholder enzymer til nedbrydning af proteiner og
fedtstoffer. Efter nogle timers ophold i mavesækken bevæger den nu
halvfordøjede mad sig til tyndtarmen hvor den fordøjes færdig ved
hjælp af galde fra galdeblæren samt en række forskellige enzymer,
der især udskilles fra bugspytkirtlen men også fra tyndtarmens væg.
Stofferne fra den fordøjede mad optages til blodet og sendes direkte
videre til leveren. Herfra styres omsætningen og fordelingen af de optagne stoffer. Den del af maden som er ufordøjelig for os, bevæger sig
fra tyndtarmen til tyktarmen. Her udnyttes en del af den ufordøjede
mad af bakterier og gærceller der producerer nogle vitaminer, som vi
derefter kan optage. Til sidst når de ufordøjede og uudnyttede rester
til endetarmen hvor vi skiller os af med dem som fæces via endetarmsåbningen, anus, se figur 162.

Mikro-økosystemer
Hver del af fordøjelsessystemet, dvs. mundhulen, mavesækken, tyndtarmen osv. kan betragtes som et mikro-økosystem. Et økosystem er en

132

P R O B I OT I K A O G P R O D U K T I O N A F YO G H U R T

betegnelse, man bruger for et afgrænset områdes levende organismer
og deres samspil med hinanden og den ikke-levende omverden. Normalt tænker man på afgrænsede områder som fx en skov, en mark eller
lignende, men betegnelsen kan også bruges her hvor et organ er det
afgrænsede område. Hvert af fordøjelsessystemets mikro-økosystemer
består af forskellige mikroorganismer der lever sammen, og indbyrdes
konkurrerer om pladsen og om føden.

Indhold af dioxygen
En af de vækstfaktorer der har betydning for livsvilkårene i mikroøkosystemerne, er indholdet af dioxygen. Mikroorganismer kan inddeles i tre grupper efter deres behov for dioxygen:
n Obligat aerobe.
n Fakultativt anaerobe.
n Obligat anaerobe.
De obligat aerobe mikroorganismer kan kun formere sig i en dioxygen
holdig atmosfære da de kun kan danne energi ved respiration. De
fakultativt anaerobe kan formere sig både med og uden forekomst af
dioxygen. Hvis der er dioxygen, får de energi ved respiration og ellers
ved gæring. De obligat anaerobe kan kun formere sig når der ikke forekommer dioxygen. Dioxygen dræber cellerne da de ikke indeholder
enzymer, som kan beskytte dem mod giftige oxygenforbindelser, som
superoxid og peroxid, se figur 163. I alle dele af fordøjelsessystemet
er indholdet af dioxygen så lavt, så kun fakultativt og obligat anaerobe mikroorganismer overlever. Det er derfor blandt disse, man
finder probiotika.

a
O2

b
O 2-

c
O 22-

Figur 163. Kemiske formler.
a. Dioxygen.
b. Superoxid.
c. Peroxid.

Syrer og baser
Den vækstfaktor som gør livsvilkårene mest forskellige i organerne i
fordøjelsessystemet, er pH-værdien. Den er bestemt af indholdet af opløste syrer og baser der tilsammen giver det enkelte mikro-økosystem
en bestemt surhedsgrad. På de næste sider gennemgås teorien om
syrer og baser for at klarlægge hvad begreberne ‘surhedsgrad’ og ‘pH’
fortæller om livsvilkårene.

Definition af en syre
En syre defineres som et stof der kan afgive H+. Ionen H+ kaldes en
hydron. Fra mavesækkens vægge udskilles fx opløst saltsyre, HCl. Det
reagerer med vand ved følgende reaktion (1):
HCl (aq) + H2O (l)  Cl- (aq) + H3O+ (aq)  (1)
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H+ – Hydron
H3O+ – Oxonium

HCl-molekylet afgiver H+ til et vandmolekyle der herved bliver omdannet til H3O+. Denne ion kaldes oxonium. Alle andre syrer vil ligeledes afgive en hydron til vand hvorved der dannes oxonium, og det
er tilstedeværelsen af oxonium der gør en opløsning sur.

Stofmængdekoncentrationer
Man kan beregne koncentrationen af syre der er opløst i mavesaften.
Det kan senere bruges til at bestemme surhedsgraden i mavesækken.
Den formelle stofmængdekoncentration c betegner generelt forholdet
mellem stofmængden n af stoffet (A) og opløsningens volumen V og
beregnes ved:
c(A) =
HCI

HCI

Mitochondrie
Golgiapparat
Lysosomer

Cellekerne
Endoplasmatisk
retikulum

Figur 164. Celle i mavesækkens
væg der udskiller opløst saltsyre.

n(A)
V

Man kan derfor beregne den formelle stofmængdekoncentration af
saltsyre i mavesaften ud fra følgende antagelser: I løbet af et døgn udskilles 2,0 L mavesaft der i alt indeholder 2,5 g opløst HCl, se figur 164.
For at kunne bruge ovenstående formel, skal massen m af HCl omregnes til stofmængde n. Hertil bruges HCl’s molare masse M. Den
kan beregnes til 36,46 g/mol ud fra atommasserne som er angivet i
grundstoffernes periodesystem, se evt. forrest i bogen. Stofmængden
kan nu beregnes:
n(HCl) =

m(HCl)
M(HCl)

=

2,5 g
34,46 g/mol

= 0,069 mol

Derefter indsættes værdier i formlen for den formelle stofmængdekoncentration:
c(HCl) =

n(HCl)
V(mavesaft)

=

0,069 mol
2,0 L

= 0,034 mol/L

Koncentrationen af saltsyre er altså 0,034 mol/L. Enheden af stofmængdekoncentrationen kan enten angives som mol/L eller blot
M. M udtales molær og er altså en enhed. Den må ikke sammenblandes med symbolet for molarmasse M. Molarmasse har som bekendt
enheden g/mol. En oversigt over symboler, enheder og formler til
beregning af den formelle stofmængdekoncentration, stofmængde
og volumen ses i figur 165.
Reaktionsskemaet (1) for saltsyres reaktion med vand viser at hvert
saltsyremolekyle afgiver en hydron til et vandmolekyle, og derved
omdannes til chlorid (Cl-), mens vandet som nævnt omdannes til
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Betegnelse

Symbol

Enhed

Formel stofmængdekoncentration

c

mol/L eller M

Stofmængde

n

mol

Volumen

V

L

Beregnes ved
c=

n
V

Figur 165. Sammenhængen mellem
formel stofmængdekoncentration,
stofmængde og volumen.

n=c · V
V=

n
c

oxonium (H3O+). Det betyder at der i praksis ikke er nogle saltsyre
molekyler til stede i mavesaften. Den koncentration som stofferne
aktuelt har i opløsningen, kalder man den aktuelle stofmængdekoncentration. For at undgå forveksling med den formelle stofmængdekoncentration c skriver man den aktuelle koncentration med kantede
parenteser om formlerne. I eksemplet med mavesaften gælder således:
c(HCl) = 0,034 mol/L
[HCl] = 0 mol/L
[Cl-] = 0,034 mol/L
[H3O+] = 0,034 mol/L
Bemærk at den aktuelle stofmængdekoncentration af HCl er nul.
Man tager ikke stilling til koncentrationen af vand da den er meget
større end de opløste stoffers koncentrationer og derfor stort set ikke
ændrer sig, selv om nogle af vandmolekylerne omdannes til oxonium.

Syrers styrke
For at kunne beregne surhedsgraden i en opløsning skal man kende
til begrebet syrestyrke. Saltsyre kaldes en stærk syre, fordi alle saltsyremolekyler i en opløsning afgiver deres hydroner til vandmolekyler.
De fleste andre syrer er ikke-stærke og opdeles i kategorier som middelstærk, svag, meget svag og yderst svag efter hvor stor en andel af
syremolekylerne, der afgiver deres hydroner til vandmolekyler. Langt
de fleste syrer som findes i menneskets fordøjelsessystem, er såkaldte
carboxylsyrer der typisk er middelstærke eller svage. Det er syrer som
indeholder atomgruppen -COOH, hvorfra de kan afgive en hydron.
Mælkesyre (CH3CHOHCOOH) der dannes af mælkesyrebakterier i
fordøjelsessystemet, er et eksempel på en carboxylsyre, se figur 166.
Syrens systematiske navn er 2-hydroxypropansyre, men her bruges

Figur 166. Molekylemodel af mælkesyre.
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