
  

Kemister Granskar                Påsk 2022
Göran Petersson 

Medel för Mental Vitalitet

Psykisk ohälsa för yngre och försämrad mental skärpa och demens för äldre är 
stora folkhälsoproblem. De kan i hög grad förebyggas biokemiskt genom bättre 
val av kost, tillskott och stimulerande medel. Som utgångspunkt för diskussion 
lyfts här tre exempel fram.

Lax och DHA

Hjärnan är till stor del uppbyggd av ämnen typ fosfolipider med fiskfettsyran 
dokosahexaensyra, DHA (C22:6, omega-3). Som huvudkomponent i nervcellers 
biologiska membraner möjliggör DHA spridning av nervimpulser. Fet fisk som 
lax, sill och makrill är rika källor till DHA från kosten. Lax ger samtidigt den 
rosa superantioxidanten astaxantin som skyddar DHA i laxen och i oss själva.

DHA: CH3-CH2-(-CH=CH-CH2-)6-CH2COOH

Många tar också tillskott av kapslar med fiskolja. De ger liksom fet fisk även 
EPA (C20:5, omega-3) med skyddsfunktioner som bildning av prostaglandiner. 
Våra egna möjligheter att metaboliskt bilda DHA från andra fettsyror är starkt 
begränsade. Veganer och många andra behöver därför tillskott för uppbyggnad 
och optimal funktion av nervceller och hjärna.

Läsning: EPA och DHA - Livsviktiga Långa Fiskfettsyror

   

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/212028/local_212028.pdf


Zeaxantin

Ägg och Xantofyller

Fleromättade fettsyror som DHA är extremt känsliga för lipidperoxidation och 
behöver ett motsvarande starkt antioxidantskydd. Karotenoiderna lutein och 
zeaxantin av typ xantofyller står för detta. De långa kedjorna med konjugerade 
dubbelbindningar inordnas bland fosfolipiderna i membraner med de två yttre 
OH-grupperna på var sin sida om membranet.

Äggula är en av få rika källor till inte bara lutein utan även zeaxantin. I hjärnan 
anrikas zeaxantin jämfört med lutein. De två karotenoiderna byggs också in i 
ögats näthinna och särskilt i gula fläcken. De skyddar där även mot skador från 
kortvågigt ljus och singlettsyre.

Utöver xantofyller innehåller äggula mycket fosfolipider och mindre mängder 
EPA och DHA. Ägget måste täcka behovet för utveckling av en liten kyckling. 
Bland direkta vegetariska källor till zeaxantin märks majskorn och apelsiner. 

Läsning: Karotenoider som Antioxidanter
Review: Xantofyller i Hjärnan

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4809277/pdf/foods-05-00007.pdf
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/89193.pdf


Choklad och Xantiner

Kakao innehåller teobromin som är en svagt centralstimulerande dimetylxantin. 
Den är biokemiskt nära besläktad med koffein som är en trimetylxantin med 
betydligt starkare stimulerande effekt. Kakao konsumeras både som dryck och 
som choklad. Mörk choklad innehåller typiskt 70 - 100 % kakao. Det innebär 
ungefär ett gram teobromin för en chokladkaka på 100 gram. 

Te innehåller koffein och teofyllin som är en dimetylxantin snarlik teobromin. 
Blodhalter och uppiggande effekter av metylxantiner avtar successivt under ett 
tiotal timmar genom metabolisk nedbrytning i levern. Metylxantiner påverkar 
genom blockering av nervcellers receptorer för adenosin.  

Kakao är mindre vanebildande än kaffe. Huvudproblemet med choklad är ett 
dolt högt innehåll av socker. Mörk choklad ger mindre socker och mer kakao. 
Kakao ger också starkt antioxidantskydd genom högt innehåll av flavonoiden 
epikatekin. Mycket kakao importeras från Elfenbenskusten.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Theobromine

