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Szanowni Państwo!

N

ie jest łatwo napisać komentarz do tak wielotematycznego wydania, jak prezentowany Państwu niniejszy, wakacyjny numer naszego czasopisma. Na pierwsze
miejsce, zgodnie z kompozycją naszej okładki odwołującej
się do idei „nożyczek genetycznych”, wysuwa się ostatnia
Nagroda Nobla z chemii, przyznana za osiągnięcie tak
doniosłe, że godne było nie tylko krótkiej notatki w jesiennym numerze, ale i obecnie prezentowanego, bardziej obszernego opracowania, pióra znakomitej specjalistki, Pani
dr hab. Joanny Kowalskiej z Uniwersytetu Warszawskiego.
Z pewnością wszyscy słyszeliśmy o kontrowersyjnych
konserwantach – parabenach. Ich charakterystykę opisuje
i stara się rozwiać wątpliwości co do bezpieczeństwa ich
stosowania Pani dr Joanna Kurek. Od parabenów niedaleka droga do innych, również potencjalnie szkodliwych
substancji, jakimi są powszechnie stosowane w gospodarstwie domowym środki powierzchniowo czynne. Pani mgr
Elżbieta Adamska poświęca szczególną uwagę jednemu
z nich, ukrywającemu się pod nazwą SLS.
Z chemicznego punktu widzenia włosy to bardzo ciekawa struktura, którą warto poznać choćby po to, aby zrozumieć, jakie procesy towarzyszą zamierzonym zmianom
fryzury, ale także dlatego, aby dowiedzieć się, jak bardzo
włosy są cenne w chemicznej analizie śladowej – piszą
o tym Panie: Marta Gaweł i dr Justyna Piechocka. Z kolei o istnieniu błonnika też wiemy wszyscy, ale czy wiemy
o nim wszystko? Pani dr Wioletta Dynkowska wykaże nam,
że powinniśmy wzbogacić naszą wiedzę o ważny (także
dla naszego zdrowia) składnik błonnika, jakim są arabinoksylany.
W „Chemii w Szkole” zawsze jest miejsce dla interesujących i pożytecznych eksperymentów – Pan mgr Marek Ples pokaże tym razem, jakie ciekawe doświadczenia
można wykonać z udziałem jednej z najważniejszych substancji chemicznych - nadtlenku wodoru. O problemach
szkolnego nauczania w czasach pandemii, ale i z radą, jak
można je pokonać, piszą z kolei Autorzy z Uniwersytetu
Łódzkiego: P. Maciej Waligórski, P. dr Kamila Borowczyk
i P. mgr Ewa Stronka-Lewkowska. Kolejnymi pożytecznymi refleksjami na temat treści podręczników i konstrukcji
zadań maturalnych dzieli się natomiast z Państwem Pan
Stefan Siedlecki.
Tradycyjnie publikujemy też finałowe zadania
z III etapu 67. Krajowej Olimpiady Chemicznej, oceniane
przez wielu zawodników jako bardzo ambitne...
Życzę Państwu dobrego, wakacyjnego wypoczynku,
z nadzieją na kolejne spotkanie jesienią.
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Do szeroko stosowanych substancji konserwujących należą parabeny,
których używa się w szeroko pojętej chemii kosmetycznej, ale też w preparatach farmaceutycznych oraz w produktach żywnościowych i napojach.
Od lat wzbudzają wiele kontrowersji zawiązanych z ich bezpiecznym
stosowaniem, zwłaszcza w preparatach kosmetycznych.

Trzon włosa

Zdrowe, piękne i lśniące włosy stanowią bez wątpienia wielki atut orazGruczoł
nierzadko
łojowy
są powodem do dumy. Czy nasze włosy stanowią jedynie obiekt do podziwiania?
Czy z naszych włosów da się uzyskać jakieś interesujące informacje?
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Cebulka włosa
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Rysunek 1. Schemat budowy włosa.

•

anagen – faza pierwsza, trwa od 4 do 6 lat,

•

katagen – faza druga, trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy,
zatrzymuje się i cebulka stopniowo obumiera,

•

telogen – faza trzecia, trwa od 2 do 3 tygodni, cebulka obumi
i włos wypada.

Długość poszczególnych faz wzrostu włosa może być jednak różna w zależno

jego wzrostu. Na szybkość wzrostu włosa mają również wpływ czynniki, ta
temperatura środowiska, a nawet rodzaj/jakość spożywanego pokarmu.

Spoglądając na włos okiem chemika należy scharakteryzować substancje, któr

składają. Włos w przeważającej części zbudowany jest z białka (65-95%) –
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keratyny wytwarzanej przez keratynocyty (komórki występujące w naskórku

włosowym). W skład keratyny wchodzą natomiast aminokwasy siarkowe-głó
Poglądową strukturę chemiczną cysteiny przedstawiono na Rysunku 2.
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Rysunek 2. Poglądowa struktura chemiczna cysteiny.

Wszystko, co widzimy składa się ze stosunkowo niewielkiej liczby różnych
pierwiastków (chociaż obecnie znamy ich około 118). Na drodze różnorodnego ich łączenia możemy uzyskać każdą istniejącą lub możliwą do
otrzymania na drodze syntezy chemicznej substancję
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Naczy

Wzrost włosa zachodzi
w trzech
cyklach,
które powtarzają się wielokrotnie
Pod względem chemicznym roślinny błonnik pokarmowy pochodzenia zbożowego
stanowi
złożoną
mieszaosobnika. Są nimi [2]:
ninę wielu składników, wśród których dominują arabinoksylany.
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