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Diskussion om
Medel för Mental Vitalitet

Första delen av diskussionen kretsade kring biokemiska aspekter på nervceller, 
skademekanismer och skyddsämnen. Göran Svensson lyfte typiska nervskador 
för diabetiker. Dessa kopplas till glykering som är en viktig skademekanism vid 
sidan av lipidperoxidation. Med Staffan Wall som deltagare blev det naturligt att
koppla xantofyllers skyddseffekter i nervceller till deras ursprung och betydelse 
för växter. 
En dagsaktuell fråga var hur mental träning av typ kritisk granskning påverkar 
mental vitalitet.
Diskussionens senare del kombinerades med intag av aktiverande metylxantiner 
från olika val av kafédrycker. Några aspekter på dessa nämns här. Därefter följer
en sida om vår biokemiskt komplexa försörjning med DHA för mental vitalitet. 

Fenoliska antioxidanter: En positiv sida av kakao, te och kaffe är innehållet av 
vattenlösliga fenoliska antioxidanter. Kakao och te bjuder på flavonoider av typ 
katekiner med 4 respektive 5 fenoliska OH-grupper. Därav finns 2 respektive 3 i 
ortoposition vilket gör dem sårbara för oxidation med syre från luft och vatten. 
Kaffe innehåller svagare fenoliska antioxidanter som kaffesyra med endast två 
OH-grupper (i ortoposition). 
    

Kakao Te Kaffe

Epikatekin Epigallokatekin Kaffesyra
4 (Ar)OH 5 (Ar)OH 2 (Ar)OH

Koffeindrycker: Kaffe och te är biokemiskt likartade drycker med avseende på 
aktiva metylxantiner. Te innehåller både koffein (trimetylxantin) och teofyllin. 
Trimetylxantin i kaffe metaboliseras i kroppen till dimetylxantiner som teofyllin.
Koffeindrycker som Coca-Cola och starkare energidrycker som Red Bull ger lätt
ett dubbelt beroende av både koffein och sötma genom högt innehåll av socker 
eller sötningsmedel.

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/88480.pdf


DHA – Biokemisk Väg till Hjärnan

I hjärnan bedöms  DHA utgöra så mycket som 40 % av totala mängden fettsyror 
medan innehållet oftast är mindre än 0,4 % i daglig kost. Denna starka anrikning
av reaktiv DHA kräver sofistikerade vägar för transport och biokemi i kroppen. 
Existensen av dessa understryker också den centrala rollen för DHA i hjärnan.

Lever Blod Hjärna

Fettstyrning Lipoproteiner Nervceller
Kolesterolestrar LDL, HDL Fosfolipider

Transport med kolesterol och blodfettet LDL: Omättade fettsyror från kosten 
överförs i levern delvis till kolesterolestrar. Inbäddade i kärnan av lipoproteinet 
LDL transporteras dessa med blod och tas via specifika receptorer för LDL upp i
både nervceller och andra celler.

Fosfolipider depå i nervceller: Ute i nervceller avspjälkas DHA från kolesterol 
och byggs selektivt in i fosfolipider via enzymer av typ PLAT (acyltransferaser).
I fosfolipidernas mittposition ligger DNA relativt stabilt som central byggsten i 
nervcellernas membraner. För olika andra roller kan DHA frigöras enzymatiskt. 
Mentalt vitalt utbyggande och underhåll av nervbanor och nervceller beror då av
adekvat tillförsel av DNA över tid men inte nödvändigt varje dag.

Samverkan med Kolesterol: Försörjning med DHA beror av kolesterolestrar, 
men kolesterol behövs även för uppbyggnad av nervcellernas membraner och 
transporterande blodfetter. Även xantofyller som ger antioxidantskydd för DHA 
i nervcellers membran transporteras med lipoproteiner av typ HDL. Tillräckligt 
höga nivåer av kolesterol i blodet blir mentalt vitala.

Statiner riskabla för Seniorer: Omfattande användning av kolesterolsänkande 
statiner har misstänkts bidra till försämrad mental vitalitet för många seniorer. 
Sambanden mellan DHA och kolesterol ger en biokemisk grund för detta. För 
seniorer blir god försörjning med både DHA och kolesterol särskilt angelägen. 
Det stärker skäl att ta bort statiner från många seniorers alltför stora arsenal av 
mediciner. 

https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/41857.pdf
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/41857.pdf

