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1.  Bevezetés: 

Az EVÉSZ Klaszter célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai 

ir{nyelveknek megfelelően a Műegyetemi Természet és Sporttudom{nyi 

Közhasznú egyesület, mint klaszter tag a t{pl{lkoz{studom{nyi 

alapelveknek megfelelőn kutat{sait a H{rmas Elméletre építi, amely 

komplex módon kezeli az élet és az anyag körforg{s{t. 

A H{rmas Elmélet {tfogó élettudom{nyi rendszerét értelmezve a kutat{s 

program elsősorban antropológiai szemléletű és a t{pl{lkoz{s 

anyagcsere folyamatokon keresztül vizsg{lja a XXI. sz{zad élelmiszer 

termelését és a glob{lis élelmiszer kereskedelmet. 

A kutat{si program alapja és meghat{rozó célja a természetes élet és 

anyag körforg{s{nak elemzésén és értelmezésén keresztül vizsg{lni a 

megv{ltozott t{pl{lék l{ncolati rendszereket. A természet törvénye 

szerinti spir{lis végtelen körfolyamatok rendszerébe az ember az elmúlt 

évsz{zadban beavatkozott a természet rendjébe, amelynek az lett az 

eredménye, hogy a természeti körforg{sok időszakosan sérülnek, 

megszűnnek, vagy rosszabb esetben a biológiai létet veszélyeztetik. 

Az elemezés a H{rmas elméleti értelmezés szerint mindh{rom fő tételre 

vonatkozik.  

I. Fő tétel: BIR elmélet. Ennek értelmében az anyag és az élet 

körforg{sa a t{pl{lék l{ncolaton keresztül folyamatosan 

visszarendeződik és megújul. Napjainkban pl. a szén 

körforg{s{t sem veszik figyelembe, nem beszélve a fotoszintézis 

sor{n a növények talajösszetételének fontoss{g{ra sem 

figyelnek oda. Ez vezethet oda, hogy a növénytermesztésnél 

elsősorban l{tszatra és hozamgyarapod{sra törekszeren, noha 

tudható, hogy a növények bel-tartalma hat{rozza meg, hogy 

milyen minőségű természetes t{pl{lkoz{sra alkalmas 

élelmiszert sikerült termeszteni. Természetesnek veszik, hogy 

adott esetben egy emberi fogyaszt{sra alkalmas növény 

esetében csak a küllemet, esetlegesen vitamin tartalmat 

vizsg{ljanak meg, miközben a mikro és makró elemek analitikus 

vizsg{lata nem történik meg.  Igaz, hogy ezt a vizsg{latokat 

nem a növényeknél kell elvégezni, hanem a talaj elemzésével 
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kellene kezdeni. Értelem szerűen a bor{szatban egyértelműsítik, 

hogy egy adott szőlőfajt{ból a különféle pl. lösz –vulk{ni – 

homoktalajokon, m{s és m{s minőségű és zamatú borok 

készíthetők. Az {ltal{nos felvezetésnél csak az anyag és az élet 

körforg{s{t elemeztük. Az anyag körforg{sa esetében nem csak 

molekul{ris és biokémiai form{ciók csere folyamatairól van szó, 

hanem figyelemmel kell lenni a mikro és makro elemek, 

valamint az ionok körforg{s{ról is. A H{rmas Elmélet I fő 

tételének (BIR= biológiai ion r{cs elmélet) tézise azt mondja ki, 

hogy a biológiai rendszerekben, így az emberekben is szerv 

specifikusan különféle koncentr{cióban minimum 32 elem, ion 

tal{lható meg ar{nyos, jelenleg nem ismert törvényszerűség 

szerinti eloszl{sban. Mivel a koncentr{ció stabil ezért {llíthatjuk, 

hogy Schrödinger elveinek megfelelőn ez a térben specifikusan 

elrendeződő elem-ion térszerkezet egy amorf és egyben 

aperiodikus krist{lyrendszert alkot. A szén alapú élet, amely 

kötött víztérrel van körbevéve a szerv specifikus nem kovalens 

kötésű elemek és ionok hat{s{ra töltöttséggel rendelkeznek 

molekul{ris szinten is, amely megmutatkozik a sejtek 

membr{nj{n is, nem beszélve a központi és a vegetatív 

idegrendszernél. A molekul{ris szintű töltöttség és annak 

elektromos potenci{lja véges, ha a töltöttség stabiliz{l{s{t és re-

akkumul{ciój{t valamilyen életfolyamat nem biztosítja. Az elem 

és ion stabilit{s{t és ezen keresztül a szervek és szervrendszerek 

bioelektromos térszerkezetét az anyagcsere folyamatok tartj{k 

egyensúlyi helyzetbe. A kiegyensúlyozott t{pl{lkoz{s biztosítja 

az elemek és ionok visszarendeződését. Ez egy folyamatos 

végtelen spir{ljellegű folyamat. Az az elv, hogy az élőlények 

egyszerre produk{lnak szerves és szervetlen kémiai 

folyamatokat mindösszesen azt mutatj{k, hogy létezik egy 

érzékelés (szenzorok) és egy arra adott v{lasz reakciók halmaza, 

ami nem m{s, mint az élet fenntart{s{nak folyamata, azaz a 

t{pl{lkoz{s-anyagcsere.  

II. A tétel az anyag kőrforg{s{nak BIR értelmezése szerint un re-

akkumul{ciós folyamatokon keresztül pótolja az ionokat, 

elsősorban a kationokat. A folyamatos ion anyagcsere körforg{s 

csak vesztességgel képes pótolni az ionok térh{lós rendszerét a 
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szervezeten belül, teh{t de-akkumul{ciós folyamat alakul ki. A 

radioakatív izotópok felezési idejének törvényszerűsége alapj{n 

(aktiv{ciós idő és energia) vélelmezhető volt, hogy a biológiai 

rendszerek is törvényszerűen felezik az életfolyamataikat, teh{t 

a H{rmas Elmélet II fő tétele azt mondja ki, hogy az elem-ion 

anyagcsere körforg{sa esetében csak vesztességgel képes 

pótolni az emberi szervezet a teljes testre jellemző ion 

térszerkezeti v{z{t. Az egyre fogyó ionok hat{s{ra jelentkezik 

az öregedési folyamat és ez {ltal az élet addig tartható fenn, míg 

az adott emberi testen belül a bioelektromos térszerkezeti 

form{t fenn lehet tartani. A II. tétel segítségével pontosan 

meghat{rozhatók az ionhi{nyra vonatkozó egészségi {llapot 

v{ltoz{sok és a betegségek. Fontos megjegyezni, hogy a mikro 

és makro elem, valamint az ionok pótl{sa csak természetes 

biológiai t{pl{lékokkal lehetséges. Súlyos ionvesztés esetében az 

adott biológiai rendszer sérülhet, ak{r összeomolhat. Végzetes 

esetekben, mint péld{ul a sportolók hirtelen hal{la esetében a 

teljes ionvesztés a bioelektromos rendszer összeoml{s{hoz is 

vezethet. Téves az a gondolat, hogy vegyületekkel, sókkal ezt a 

hi{nyt pótolni tudjuk. Különösen téves ez a szemlélet akkor, ha 

„divatos” élelmiszereket adunk, amelyek elem és ion bel 

tartalm{ról nem rendelkezünk inform{ciókkal. 

III. A fent leírt anyag és élet körforg{s{nak folyamatos és 

szakadatlan létét a szintén folyamatos és szakadatlan 

anyagcsere folyamatok halmaza tartja fenn. A biokémiai és 

biofizikai folyamatokra érvényesek kvantum fizikai és kémiai 

törvényszerűségek. Mivel az élő biológiai lények létükkel, 

folyamatos anyagcserével biztosítj{k ezért az összetett 

folyamatokat kvantumbiológiai jelenségnek tekinthetjük. A 

kvantum jelenségeknél mindig jelen van az elektrom{gneses 

sug{rz{s egy, vagy több tartom{nya. A H{rmas Elmélet III. fő 

tétele az I és a II fő tételekben meghat{rozott kvantumbiológiai 

jelenségeit a biológiai rendszerek emissziós elektrom{gneses 

sug{rz{s{nak meghat{rozott tartom{ny{nak mérésével tudja 

igazolni. A biológiai rendszerek természetes emissziós 

sug{rz{sa elsődlegesen az IR hosszúhull{mú tartom{ny{ban 

mutatható ki. Az Ember esetében ez a sug{rz{s (Hum{n 
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radi{ció) folyamatos és szakadatlan, ami tükrözi a szervezeten 

belül zajló anyagcsere folyamatokat, amit erőteljes topogr{fiai 

jelleggel dinamikus emitt{l.   A sug{rz{s teh{t nem vagylagos,  

a hőmérsékleti sug{rz{sok hosszúhull{mú tartom{ny{ban 

detekt{lható. Az Ember esetében az elektrom{gneses 

sug{rz{sok észlelése csak két tartom{nyban lehetséges, azaz 

csak ezeknek a tartom{nyok leképezésére léteznek szenzorok. 

Az egyik leg fejlettebb szenzorunk a szemünk, amit nem kell 

különös módon értelmezni. Ismert, de {ltal{ban nem sok 

figyelmet fordítanak az emberi szervezet termikus szenzorjaira. 

A hideg és meleg termikus szenzorjaink sz{ma elérheti a 

300.000-t. Ezek az idegvégződések képesek folyamatosan és 

szakadatlanul észlelni a szervezet belső hőmérsékletét, valamint 

a külső hőmérséklet esetében gyors visszacsatol{ssal a szervezet 

hűtő-fűtő folyamatainak beindít{s{t. A nagyfelbont{sú Hum{n 

Radi{ció IR leképezése ezért fejlettebb szenzorként a 

nagysebességű folyamatos fyziológiai folyamatok és dinamikus 

v{lasz metabolikus folyamatokon keresztül a komplex 

anyagcsere folyamatokra is v{laszt képes adni. A módszer és a 

technológia a Somatoinfra®© elj{r{s, ami nem m{s mint a 

soma=test, természetes Infravörös folyamatos szakadatlan 

kisug{rz{s{nak leképezése és értelmezése. 

A H{rmas Elmélet értelmezése szerint a folyamatos anyagcsere és az 

élelmiszerek minősége szoros összefüggésben van egym{ssal. Az 

anyagcsere összetett folyamatait {ltal{ban nem t{rj{k fel és figyelmet 

sem fordítanak r{. A biológi{ban és az orvostudom{nyban szinte kivétel 

nélkül szerves molekul{kban gondolkodnak, az elem és az ionforgalom 

fontoss{g{t nem emelik ki, mert az elemek és ionok körforg{sa nem volt 

értelmezhető. A H{rmas Elmélet t{rta fel azt, hogy mindazok a 

jelenségek, mint pl. a sejtmembr{non lévő, vagy az élő DNS felső két 

végénél tal{lható töltések, azaz a bioelektromos jelenségek az elem-ion 

csereforgalmon alapulnak. 

Az anyagcsere folyamtoknak négy fő nélkülözhetetlen eleme létezik. 

Ember esetében az anyag mindh{rom halmaz{llapota megtal{lható az 

anyagcsere folyamatokban. Külön érdemes kiemelni, hogy a szén is 

mindh{rom halmaz{llapotban van jelen az anyagcsere folyamatokban.  
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Az anyagcsere folyamatok h{rom fő jellemzője: 

1) G{zanyagcsere folyamatok. A levegő tüdőben lévő anyagcseréje 

biztosítja elsődlegesen az oxid{cióhoz szükséges oxigént, illetve a 

széndioxidot elt{volítja a szervezetből. Ez az az anyagcsere 

folyamat, aminek hi{ny{t, csak nagyon rövid ideig képes az emberi 

szervezet elviselni. Meg kell jegyezni, hogy a h{rmas anyagcsere 

folyamat g{zanyag cseréje az egyetlen, ami jelenleg még nem 

tekinthető kereskedelmi terméknek. A periodikus légvétellel a 

tüdőbe kerülhet sz{mos elem, mint pl. ólom, higany stb. valamint 

vegyületek, pl. oldószer, porform{tumú anyagok és természetesen 

növényi anyagok pl. pollen. Ezek az anyagok mint pl. a szerves 

foszfor észterek (permetező szerek) belélegzésével kialakult 

egészség k{rosító hat{sok a felszívód{si idővel ar{nyosan 

k{rosítj{k a szervezetet. Teh{t hi{ba prób{lja valaki az egészségét 

fenntartani rekl{mokban hirdetett csoda élelmiszerekkel, ha 

folyamatosan a tüdőn keresztül toxikus anyagokat juttat be a 

szervezetében (pl. autó fényezők) 

2) Folyadék bevitel: ami szintén a lét alapj{t jelenti. A folyadék 

bevitele elsődlegesen víz form{ban képzelhető el. A fiziológi{s víz 

nem lehet desztill{lt víz, hanem ide{lis mennyiségben kell 

tartalmaznia ionokat (anion-kation), valamint egyéb oldott 

anyagokat, mint pl. metakovasav. Az egészséges anyagcsere 

folyamatok csak akkor lehetségesek, ha folyadék anyagcsere 

forgalomban toxikus és szintetikus anyagok nem tal{lhatóak. 

Mivel a folyadék anyagcsere minden eleme, így a víz, bor, sör, az 

élelmiszer kereskedelem egyik leg nagyobb profitot hozó {ga, ezért 

a gazdas{gi versenyben a hamisít{s és un. „engedélyezett” 

adalékok is megjelennek. Ezzel az emberi szervezet nem képes mit 

kezdeni, de a legnagyobb baj az az, hogy az elem-ion kőrforg{sban 

súlyos zavarokat, szervrendszeri k{rosod{sokat eredményez. A 

tejfogyaszt{s esetében, komplex gondolkod{st feltételezve tudjuk, 

hogy a tej minőségét a tehenek takarm{nyoz{s{n{l kell kezdeni. 

3) Biológiai t{pl{lék: A szóban szerepel, hogy csak természetes 

eredetű és a t{pl{lék l{ncolatban a természetes anyag és élet 

körforg{s{nak megfelelő szil{rd élelmiszerről van szó. A biológiai 

t{pl{lékok esetében egyre kevesebb figyelmet fordítanak a 
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geogr{fiai és etnológiai jellemzőkre. Az adott embertípus, 

somatotípus élete meghat{rozott földrajzi területre korl{tozódik 

norm{lis körülmények között. A glob{lis élelmiszer kereskedelem 

ez a törvényszerűséget {tlépi, és figyelmen kívül hagyja. 

Megjegyzés, hogy egy reprezentatív felmérés alapj{n New-York-

ban elfogyasztott minden élelmiszer kb. 2000 km. utat tesz meg az 

elfogyaszt{sa előtt. A vil{g élelmezési gondjai egyre növekednek. 

2011-ben Bolygónkon megszületett a 7 milli{rdodik ember. A Föld 

kérge (Aurelio Peccei felmérése és a Római Klub tanulm{nyai 

alapj{n) mindösszesen maximum 3.8 milli{rd Ember sz{m{ra 

képes elégséges és megfelelő minőségű élelmiszert biztosítani. A 

glob{lis élelmiszer kereskedelem ezért élelmiszer jellegű biológiai 

műanyagokat {llít elő vegyszerekkel és génmódosít{sokkal. Ez 

nem j{rható út, mert az élelmiszertermelés a legnagyobb 

vízfogyasztó és egyben vízszennyező. Így teh{t a létfenntart{shoz 

szükséges mindh{rom feltétel ar{nyosan és egyenletesen 

szennyezzük.  

A kérdéskör teljes értelmezése nem a dolgozat tém{ja, de meg kell 

jegyezni, hogy a népesség exponenci{lis növekedésével ar{nyosan az 

éhezők és vízhi{nyban szenvedők létsz{ma egyre növekszik, nem 

beszélve a levegőszennyezések okozta problém{król. 

 A XXI. sz{zadban elsősorban a jóléti t{rsadalmakban a lét fenntart{sa 

mellett egyre több a beteg ember. Saj{t kutat{sokra hivatkozva 

meg{llapítható, hogy szinte minden betegség (kivéve a genetikai) 

anyagcserezavarra vezethető vissza. Az élelmiszerek belső tartalma 

ellenőrizhetetlen és teljesen bizonytalan. A jelenlegi élelmiszer biztons{gi 

rendszerek csak vegyszer maradv{nyok ut{n vizsg{lódnak. Szerencsére 

haz{nkban a génmódosított növénytermesztés tiltott, de tudott, hogy pl. 

az Amerik{ból sz{rmazó szója és minden, ami abból készül az m{ra m{r 

génmódosított. 

A növények elem és iontartalm{ról könyvt{rnyi irodalmat lehet fellelni. 

Pontosan tudható, hogy a növények milyen mértékben veszik fel a 

fotoszintézissel egy időben a talajban lévő elemeket és ionokat. Jelenleg 

csak kalória, íz, vitamin sz{mit a t{pl{lkoz{s tudom{nyban. Az 

egyesület a klaszterben való közreműködéssel a sablonos élelmiszer 
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kérdések helyett az élelmiszerek bel tartalm{val, annak elem és ion 

form{cióival (mennyiségi és minőségi) kutat{sokkal kív{n foglalkozni. A 

H{rmas Elmélet főleg első tétele az feltételezi, hogy az elemek és ionok 

nem természetes körforg{sa esetében a t{pl{lék l{ncolat minden eleme 

sérülhet. A kutat{sok alapj{n nem csak vélelmezhető, hanem bizonyított, 

hogy formai t{pl{lkoz{studom{nyi sablonok szerinti étrend sok esetben 

több k{rt okozhat, mint hasznot, azaz nem az egészséget szolg{lja, 

hanem a megbetegedések folyamat{t indítja el. 

Leegyszerűsítve azt is kijelenthetjük, hogy olyan, hogy „Egészséges 

Élelmiszer” az nem létezik. A biológiai lét alapj{nak mid h{rom 

összetevője akkor tekinthető természetesnek, ha a levegő, folyadék és 

biológiai t{pl{lék nem szennyezet, vegyszert és egyéb maradv{nyszert 

nem tartalmaz. Ebben az esetben a szervezeten belül biokémiai 

folyamatok természetes konfigur{ciói és {talakul{sai mennek végbe. 

Kutat{sunk lényege, hogy a mikro makró elemek és az ionhi{nyra 

vezethető megbetegedéseket és kórfolyamatokat hogyan lehetne 

felismerni és pótolni. Egyszerű péld{val lehet illusztr{lni az összetett 

folyamatok bonyolults{g{t. Egy kezelt cukorbeteg ember esetében az 

ingadozó és be{llíthatatlan vércukorszint ok{t nem tudt{k felt{rni. A 

szomatológiai vizsg{lat és somatoinfra diagnosztika egy furcsa ellent 

mond{st észlelt. Kellő oknyomoz{s ut{n sikerült felderíteni, hogy a 

cukorbetegség (metabolikus szindróma) kezelésére adott gyógyszer 

magas cukortartalmú üdítővel vette be.    
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A H{rmas Elmélet értelmezése: 

A H{rmas Elmélet egy megalapozott közel sz{z éves egyetemleges és 

húsz éves saj{t tudom{nyos kutat{sra építi meg{llapít{sait. A 

természetvizsg{lat eredménye alapj{n a H{rmas elmélet kimondja azt, 

hogy az Élet a szerves kémiai rendszerhez hasonlít, de abban 

különbözik, hogy az életet az anyagcseréjével, egy saj{tos ion és egy 

elem kőrforg{s megvalósít{s{val tartja fenn. A szerves rendszeren belül 

lévő bio-elektromos h{lózatot tekinthetünk péld{ul, életjelenségnek. Az 

élet kialakul{s{n{l a H{rmas Elméletben meghat{rozott Földi Élet csak 

akkor alakulhatott ki, ha a szerves molekul{k halmaza közvetlenül 

tal{lkozhatott vízzel és g{zokkal, valamint döntően azokkal az ionokkal 

és elemekkel térszerkezetén belül, amelyek kialakított{k és jelenleg is 

kialakítj{k az adott biológiai rendszeren belül a Bio-elektromos 

h{lózatokat. A biológiai térh{lózatos, vagy amorf krist{ly jellegű ion-

elem elrendeződés felborul{sa, vagy súlyos hi{nya, az élettel össze nem 

egyeztethető. Igazat kell adni Szent-Györgyi Albertnek, hogy az élő 

fehérje vezeti az {ramot, de egyben igaza van Linus Paulingnak is, mert 

ha nem élő fehérjében {ramot akar vezetni, akkor az m{r, nem jön létre. 

A h{rmas elmélet azt is feltételezi, hogy a DNS mint szerves örökítő 

vegyület önmag{ban inform{ciót és főleg „életet” nem képes tov{bb 

adni, viszont az ionok és elemek térszerkezetű elhelyezkedésével és 

megfelelő víztérrel folyamatosan az anyagcseréjével egy bioelektromos 

h{lózatot is fenntart. Bizonyított, hogy ion-elem vesztés esetében ez a 

bioelektromos h{lózat felbomlik és ezzel egy időben minden életjelenség 

megszűnik, mint visszafordíthatatlan folyama (BIR, BHT). 

 Néh{ny funkcion{lis anatómiai felvétellel is értelmezni lehet ezt az 

{llít{st. 
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Abban az esetben, ha létezik életjelenség, biztosított az anyagcsere 

folyamatokon keresztül az ion és elem cserélődés akkor tudhatjuk, hogy 

a bioelektromos jelenségeket mindenhol mérni tudjuk. Ha ezek a 

folyamatok léteznek, akkor ezek kvantum jelenségei, sug{rz{s 

form{j{ban is leképezhetőek. Életfolyamatok nélkül topografikus 

szervre, szervrendszerre jellemző emissziós sug{rz{s sem detekt{lható. 

A H{rmas Elmélet az élővil{g egy olyan törvényszerűségét t{rja fel, 

amelyet ez id{ig teljes összefüggésében nem írtak le és nem értelmeztek. 

Az elmélet a természet megfigyelésén és azok reprodukciój{n keresztül 

az élővil{g egy új és eddig nem ismert rendszerét is leírja, melynek 

segítségével az élet körforg{sa, esetlegesen az élet kialakul{sa 

bolygónkon is értelmezhetővé v{lik. Az elmélet a természet törvényének 

egy szegmensének leír{s{t tartalmazza. A H{rmas Elmélet a jövőben 

elkerülhetetlenül a biológia, élet és orvostudom{nyok kiemelt 

figyelmébe kell, hogy kerüljön, mivel mindennapi életünket alapjaiban is 

befoly{solni képes elsősorban az élelmiszer biztons{g és az anyagcsere 

összefüggésében. 

A h{rmas elmélet az elméleti tudom{nyos elemzéseken túl alkalmas arra 

is, hogy az élet körforg{s{nak anom{li{inak értelmezésével felt{rja a 

napjainkra jellemző betegségeket, és magyar{zatot adjon azok 

kialakul{s{ra. 

E kevéssé vizsg{lt és értelmezett természeti folyamat gyakorlatilag 

minden életfolyamatot meghat{roz és nélküle ténylegesen életről nem 

beszélhetünk. Említhetnék a növénytermesztést, mert nem mindegy, 

hogy az adott talaj szerkezetben milyen természetes elemek tal{lhatóak 

meg, vagy az iható édesvizek anion és kation tartalm{nak szervezetbe 

juttat{s{t is felvethetjük, mint beépülő ion-elem anyagcsere 

folyamatokat. 

A szervezetben való szabad és nem kovalens kötésű ion-elem 

rendszerek, mint pl. a szendvics molekul{k ion-elem tartalm{t 

koncentr{ció szerint hat{rozt{k meg. 
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A h{rom fő tétel: 

1. biológiai ion r{cs elmélet (BIR) 

2. biológiai felezési idő (BHT) 

3. kvantumbiológiai funkcion{lis anatómiai képalkot{sa a 

(Somatoinfra©®) 

A H{rmas Elmélet alap gondolata 16 éve fogalmazódott meg. Ervin 

Schrödinger 1940-környékén írt könyvében a „What is life”-ban . A 

dolgozatban Schrödinger nagyon sok mindenről írt, de egy 

meg{llapít{sa alapozta meg a H{rmas elmélet I fő tételét. 

Megfogalmazta, hogy a biológia lét alapj{t és magukat a biológiai 

rendszereket aperiodikus krist{lyok alkotj{k. 

Az aperiodikus krist{ly elmélet úgy tűnt, hogy az nem m{s, mint egy 

természeti jelenség és egyben, tény. Bizonyítható, hogy a Földön minden 

biológiai lény rendelkezik aperiodikus krist{ly szerkezettel, ami nem 

passzív, vagy statikus dolog, hanem tal{n maga az élet alapja. 

Vitathatatlan természeti törvény és tény, hogy ez az aperiodikus krist{ly 

szerkezet (vagy nevezhetjük amorf biológiai krist{lyszerkezetnek) 

teremti meg a bio-elektromos h{lózati érzékelő és vezérlő rendszert, ami 

maga az életjelenség. A DNS csak kémiai úton nem képes örökítéseket 

tov{bb adni, ha nem rendelkezik egy ion térszerkezeti rendszerrel is. 

Csak egy ion és elem térszerkezeti összetett és specifikus forma képes 

bio-elektromos jelenséget produk{lni, ami természetesen meghat{rozó, 

mérhető, és vitathatatlan életjelenség. Hi{nya esetében, csak szerves 

vegyületek halmaz{ról beszélhetünk, de életről nem. 

 

Egyszerű vizsg{lat alapj{n is kijelenthetjük, ha egy adott szervben, 

szervrendszerben a tetszőlegesen vett mint{k azonos mennyiségi és 
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minőségi ion-elem koncentr{ciót mutatnak, akkor az, biztosan ar{nyos 

térszerkezeti form{ciót is jelent. Megfigyelhető volt, hogy bizonyos 

megbetegedések esetében ez az ion-elem rendszer a megbetegedett 

területen specifikusan v{ltozott, azaz az elem ion minőségi és 

mennyiségi ar{nyok felborultak. Ezzel bizonyítottan vélelmezhetjük, 

hogy a biológiai rendszerek amorf krist{lyszerkezetűek és azok véletlen, 

vagy éppen nem véletlen megv{ltoz{s{val a természetes élet és 

anyagcsere folyamat kompenz{lni kezd. Nem z{rható ki, hogy a 

természetes hibajavító folyamatok „szab{lyozó mechanizmusa” és a 

„lok{lis bioelektromos térszerkezeti összefüggés” megv{ltoz{s{val 

alakulhatnak ki a betegségek. 

A tov{bbiakban egy összefüggés rendszer alapj{n, ha leírjuk egy szerv, 

szervrendszer elemi és molekul{ris összetevőit, amiben szén alapú 

molekul{k, víz, szabad ion-elem térh{ló tal{lható, akkor automatikusan 

létrejön egy bioelektromos jelenség is.  

A felvetett természetes elemek körforg{s{t nem bonyolítva, említést kell 

tenni Linus Pauling 1930 és 1940 között megfogalmazott téziseiről is, 

amelyek az elektronegativit{s és a redoxifolyamatokra vonatkoznak. 

Pauling meg{llapít{sa egy tudom{nyos gondolkod{st indított el és a kor 

nagy fizikusait, vegyészeit is foglalkoztatt{k elméletei. Az élet 

jelenségének kérdését nagyon sokan kutatt{k. A tudósok között 

említhetjük tov{bb{, Werner Heisenberget, Niels Bohrt (a 

www.pannonpalatinus.hu tud{st{rban olvasható: Egy hajókir{ndul{s és 

a H{rmas Elmélet Werner Heisenberg önéletrajzi ír{saiból. 

Az I. tétel értelmezése alapj{n ez az életjelenség. Abban az esetben, ha az 

ion-elem rendszert kivonjuk a biológiai rendszerből, akkor megszűnik a 

bioelektromos jelenség és az életet felv{ltja a szerves molekul{k halmaza, 

ami visszafordíthatatlan biokémiai folyamat. A folyamat irreverzibilis, 

teh{t nem visszafordítható. Ezt a meg{llapít{st a II. tételre is 

kiterjeszthetjük. A levezetés és értelmezést péld{val is al{ lehet 

t{masztani. A vil{g sportéletét nagyon foglalkoztatja, a sportol{s közbeni 

hitelen bekövetkező hal{l. Sz{mos értelmezés született ezekre a tragikus 

esetekre, amelyek ésszerűen vezetik le a hirtelen bekövetkezett hal{l 

esemény sorozat{t. Mint a téma kutatója utólagosan azt feltételezem, 

hogy az intenzív sportmozg{s, a nem megfelelő biológiai t{pl{lékok, 
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gyógyszerek szintetikus anyagok bevitele felerősíti és felgyorsítja az 

ionok-elemek „kisülését” a bioelektromos rendszerben, ez a folyamat 

önmag{ban és a dehidrat{ció következtében felgyorsul és az ion-

elemvesztés, a kritikus térform{ciós rendszert (viszonylagos r{cs {lladó) 

elveszti. Jelenlegi ismereteink szerint ezt a vesztességet a szervezet nem 

képes pótolni. A kritikus biológiai ionr{cs összeoml{sa esetében a teljes 

„bioelektromos h{lózati rendszer” megszűnik és emiatt az élet sem 

tartható fenn. 

„1952-ben Stanley Miller, 22 éves vegyész elhat{rozta, hogy kísérletileg 

ellenőrzi Urey elméletét, főleg azt, hogy az adott alkotóelemekből 

létrejöhet-e élet. 

 

 

Bioelektromos jelenség: 

Ez id{ig, a koncentr{ciónak tekintett ion-elem elrendezés a biológiai 

struktúr{kban nem kapott kellő figyelmet a tudom{nyos kutat{sokban. 

Az I. tétel viszont (BIR elmélet) bizonyítja a kialakuló bioelektromos 

jelenségek törvényszerűségét. Csak ennek megléte képes a folyamatos 

anyagcserét biztososítani, valamint az érzékelést és az arra adott 

v{laszokat automatikusan működtetni, nem beszélve a memória és a 

tudat bioelektromos rendszerének a fenntart{s{ról. Bizonyítható, hogy 

az életjelenség akkor szűnik meg, amikor egy adott szervezet 

bioelektromos rendszere m{r nem működik illetve a kritikus ion-elem 

térszerkezeti form{ció a minim{lisan szükséges kapcsolati rendszereit 

nem képes fenntartani. 

Paul Davis „Egyedül vagyunk a vil{gegyetemben” című művében fejti ki 

gondolatait. 
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A könyvön kívül egy egyszerű elméletben is megfogalmazta gondolatait, 

ami így hangzik: „lehet, hogy az élet kialakul{sa egy véletlen kémiai 

baleset”. Ez természetesen egy semmitmondó kijelentés lenne, viszont 

úgy folytatja, hogy „vagy pont fordítva az élet kialakul{sa az a természet 

törvényeinek alapj{n létrejön ott, ahol a feltételek adottak”. 

Melyek ezek a feltétele: víz, levegő, sug{rz{s (nukle{ris), viszonylagosan 

stabil hőmérséklet és biológiai t{pl{lék l{ncolat. 

Szükséges a rövid elemzést az anyag és az élet körforg{s{nak néh{ny 

ismérvével kiegészíteni: 

o az élet körforg{sa szervetlen anyagból indul ki, amely a 

fotoszintézis révén szerves anyagg{ alakul {t és ebben a mivolt{ban a 

botanikai életet jelenti. A növényzet a t{pl{lék l{ncolatba {tkerülve ismét 

csak szerves, de módosított anyagnak tekinthető, teh{t bizonyos szerves 

struktúr{k v{llnak élővé, aminek leg jellemzőbb tulajdons{ga az 

anyagcsere folyamat, ami csak és kiz{rólagosan az organikus 

rendszerekre jellemző. Az élet folyam{n minden v{ltozik, soha nincs 

egyetlen egy statikus {llapot sem. Az élet megjelenését követően az idő 

teltével az élő szervezet v{ltozik, míg a leépüléssel az élet megszűni, de 

az {talakul{s folytatódik és ezért szerves molekul{v{ alakul {t, ami 

tov{bb bomlik szervetlenné< és a folyamat kezdődik, előröl. 

o A föld történetének volt egy olyan pillanata, amikor első lépésként 

létrejött, elsősorban szén alapú un. szerves molekul{k. Ezek első 

lépésként elkezdtek osztódni, de anyagcseréjük természetesen nem volt. 

Amikor a saj{t egyszerű osztód{st felv{ltotta az a fajta reprodukció, 

amelynél m{r anyagcsere folyamatok is megjelentek akkora tehetjük az 

élet kezdetét és megjelenését (természetesen Földünk élővil{g{nak 

kialakul{s{ra vonatkozik). Amikor az egyre bonyolultabb vegyületi 

konfigur{ciók létük fenntart{s{t csak anyagcserével tudt{k biztosítani 

arra az időre tehetjük az életet kialakul{s{t is. Ez a folyamat Schrödinger 

és a H{rmas elmélet alapj{n csak aperiodikus krist{lyszerkezetben 

jöhetett létre, amely a jelenlegi biológiai létre is jellemző. Ennek az 

elvnek megfelelően a biológiai utódl{s nem m{s, mint folyamatos alap 

”aperiodikus” amorf krist{lyszerkezetet, faj specifikusan történő „tov{bb 

ad{sa”. A biológiai lét kialakul{s{nak pillanat{tól kezdve az élet 
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fennmarad{sa, körforg{sa és a biológiai reprodukció, nem 

véletlenszerűen működik. Új atomszerkezeti konfigur{ciók m{r nem 

alakulnak ki napjainkban, csak a vari{ciók v{ltoznak, amit evolúciónak 

és genetikai sokszínűségnek is nevezhetünk. Teh{t minden élő faj, 

legyen az növény, ember a Földtörténet egy idejéből sz{rmaztatható. 

Ennek megfelelően a Darwini evolúció, a BIR elmélet szerint, egy 

folyamatos alkalmazkod{s a v{ltozó környezethez, v{ltozatlan 

térszerkezeti konfigur{cióval. 

o Az élet fennmarad{s{hoz nagyon fontos a biológiai sokszínűség, 

mert ez egyben a természet egyensúly{t jelenti és biztosítja a t{pl{lék 

l{ncolatot. 

o Bioelektromos jelenség, pl. a sejtmembr{non, vagy a DNS tetején 

csak „élő” {llapotban van jelen. Ha ezt a természetes bioelektromos 

térh{lózatot megszüntetjük (pl. a testet felépítő nem kovalens kötésben 

lévő ionok elt{volít{s{val, vagy {ramütéssel) akkor a szerves 

molekul{ris rész még megmarad, de az életjenség megszűnik. (Galvani 

békacombjai a viharban). Ilyen esetben az ionok térszerkezeti 

természetes form{i „szétesnek” és nagyon rövid időn belül a 

szervezetből kiürülnek. A kémiai folyamatot követi a bioelektromos 

h{lózati rendszer szétesése illetve megszűnése, amely tov{bbiakban m{r 

nem reproduk{lható. 

Szénalapú élet: 

o A szén atomok jellemzik az életet, amely a szén és az élet kőr-

forg{s{ban mindh{rom halmaz{llapotban jelen van. 

o A biológiai rendszerek m{sik fontos vegyülete a víz és néh{ny 

elsősorban szén z{rt és nyíltl{ncú molekula -gondolt{k ez id{ig-. 

o A biológiai rendszerekben a kutat{s folyam{n minden vizsg{lat azt 

eredményezte, hogy minimum 30-32 elem (atom) van jelen az Emberben. 

Egyes irodalmi adatok, melyek nagyon érzékeny méréseket alkalmaztak 

(mint pl. neutron aktiv{ciós gamma spektroszkópia) 60 feletti elemet is 

kimutattak pl. emberben. 

o Az élet fennmarad{sa csak és kiz{rólagosan a növényzetnek és a 

Nap sug{rz{s{nak köszönhetjük. Ha ez nem így lenne, akkor ember sem 
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élne a Földön. Teh{t ne vegyük figyelembe azoknak a felelőtlen 

tudósoknak a véleményét, akik ak{r az emberi létet monokultúr{ban is 

el tudj{k képzelni. Biológiai szempontból és a BIR elmélet szerint 

bizonyított sebezhetőségünk, amely eredményezheti és felgyorsíthatja pl. 

fajok kihal{s{t, ha a t{pl{lék l{ncolatban, a reprodukció folyamat{ban a 

természetes ion-elem struktúra felbomlik. 

o A biológiai rendszereket felépítő izomszövetek, zsigeri szövetek, 

csontszövet stb. az élő {llapot{ban nem csak kémiai molekul{ris 

rendszer, hanem egy nagyon bonyolult bioelektromos saj{t elektromos 

töltéssel rendelkező bonyolult szenzorérzékelő és szab{lyozó rendszer is. 

Ez a BIR elmélet szerint nem csak a központi és a vegetatív idegrendszert 

jelenti, hanem minden élő sejt egységes fennmarad{s{nak alapja. 

Megfigyelések alapj{n bizonyított, hogy hi{ba tökéletes az idegrendszer 

egy adott embernél, ha egy szervrendszer ionrendszere felborul, vagy 

kritikus mértéket meghaladóan megv{ltozik, akkor az élet 

fennmarad{s{t is veszélyeztetni képes. 

A H{rmas Elmélet I. tételének (BIR elmélet= biológiai ion térszerkezet 

r{cselmélet) 

o A biológiai lények v{zrendszere és a l{gyrészek fő eleme a szén 

alapú molekul{ris rendszer, csontozatn{l ismert, hogy a kalcium és 

magnézium a jellemzőbb. Az élet minden finom részlete a külvil{gtól 

függ, amit érzékszerveinkkel képezünk le. A leképezetett külvil{gba 

minden biológiai rezdülésünk arra törekszik, hogy a biológiai létet 

optim{lisan fenn tudjuk tartani. 

o A folyamatos és szakadatlan anyagcserével fenntartott élet 

alkalmas arra, hogy, minden esetben természetes biológiai v{laszokat is 

tudjon produk{lni. Ezt az életjelenséget egy magasan szab{lyozott 

bioelektromos jelenség végzi. 

o A vezérléseknél, az idegrendszernél az idegsejt nyúlv{nya 

nyilv{nvalóan {ramot sz{llít, de csak azokra a sejtcsoportokra, szervre, 

vagy szervrendszerre hat, amelynek van saj{t membr{n elektromos 

potenci{lja, ami csak úgy jöhet létre, ha bizonyos elemek-izotópok-ionok 

a tér szerkezetében ar{nyosan és a krist{ly szerkezetekre jellemző 

r{cs{llandókkal rendelkeznek. 
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o Létezik egy megfigyelt nagyon jellemző és az élet minőséget 

befoly{soló BIR jelenség. Abban az esetben, ha a biológiailag stabil 

r{csszerkezet megv{ltozik (kornak-nemnek megfelelően) úgy, hogy egy 

jellemző elem lecserélődik egy m{sik elemre, izotópra, ionra, akkor a 

természetes térszerkezeti forma hasonló molekul{ris rendszert mutat, de 

a bioelektromos h{lózat egyensúlyi {llapota felborul és megjelenik a 

betegség. 

o A hib{s térszerkezeti ionr{csok módosított bioelektromos 

működést eredményeznek. Ezek az ionok nincsenek zömében vegyi 

kötésben, hanem un. nem kovalens form{t vesznek fel. Ezt sikerült 

kimutatni és ezt a kémi{ban úgy hívj{k, hogy „szendvics” molekula. Az 

orvostudom{ny jelenleg az ionok és az elemek anyagcsere felborul{s{t 

bizonyos elemek struktur{lód{si és elrendeződési zavar{val 

magyar{zz{k. Szinte minden estben felvetődik, mint pl. nehézfémek 

esetében (vagy annak sói), hogy toxikus folyamatot tételeznek fel, vagy 

csak koncentr{ciójuk (térszerkezeti) v{ltoz{s{val torzítj{k a lok{lis 

bioelektromos egységet. Említhetnénk péld{ul a réz anyagcsere zavar{t, 

amely folyamat a Wilson-Szindróma betegségét okozhatja 

(rézanyagcsere-zavaron alapuló hepatolentikul{ris degener{ció). 

A H{rmas Elmélet I. tétele alapozza meg a II. és a III. fő tételeket: 

a biológiai rendszerekben a 30 feletti fellelhető elemek a kémiai 

molekul{kon kívül egy ion-elem térh{ló rendszerrel tartja fenn a 

mindenhol mérhető bioelektromos potenci{lt. Ezért nem csak szerves 

molekul{kat célszerű vizsg{lni, hanem a kornak és nemnek megfelelő 

ion-elem rendszert is szükséges vizsg{lat al{ vonni. A levegő, ivóvíz és 

biológiai t{pl{lékokon kívül a mikro-makróelem és ionforgalom is az élet 

alapj{ul szolg{l. 

Ha elfogadjuk az I. tételben megfogalmazott elméletet (ami minden 

biológiai rendszerben kimutatható) akkor azt is igazoltan {llíthatjuk, 

hogy az élet és kiemelten az anyag (elem-ion) körforg{sa tartja fenn az 

életet bolygónkon. A tétel tov{bbgondolkod{s{n{l felvethető, hogy 

ennek a körfolyamatnak milyen hat{sa, vagy törvényszerűsége van 

utódl{s{ban. 
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A II. fő tétel azt mondja ki, hogy az élet fennmarad{sa az egy 

folyamatosan előrehaladó spir{l szerkezetű utódl{sok és reprodukciók 

halmaza. Teh{t minden élőnek van idő kimérete, azaz becsülhető, hogy 

egy ember meddig él. Az élet fennmarad{s{nak a BIR elméletnek 

megfelelően az az igazi alapja, hogy a t{pl{lék l{ncolaton keresztül a 

szendvics molekul{ris rendszerek folyamatosan lecserélik a „kisült” 

ionokat, amelyek a víztérben és szénmolekul{k között úgy viselkednek, 

mint egy akkumul{tor és stabilan tartj{k a membr{n potenci{lt, vagy az 

elektromos töltést. Ennek a töltésnek nagyon stabilnak kell lennie, mert 

ha ez nem biztosított elsőnek egy részleges elektrobiológiai zavar 

kezdődik (betegségek megjelenése pl. sympathikus és parasympathikus 

zavarok). 

A teljes életfolyamat vizsg{lat{n{l meghat{rozható egy aktív, nevezzük 

túltelített elem-ionhalmaz csúcs, amikortól m{r nem növekszik az ember, 

sőt kezd veszíteni sejtjeiből. Ezzel egy időben érzékelési és szab{lyoz{si 

zavarok is fellépnek. 

A primer akkumul{ciót szemléletesen a combcsont hossznövekedésén 

keresztül lehet bemutatni a magzati életben. (Kopits meghat{roz{s) 

Az elemek és ionok térszerkezeti form{j{nak egyik jellemző péld{ja 

lehet, a combcsont un. trabekul{ris, gerend{zata, amely fiatal korban 

statikailag is tökéletes héjszerkezetet mutat, míg az öregedés folyamattal 

a gerend{zat {tépül és ezzel a statik{ja is megv{ltozik. 

 

 

A t{panyag forgalom ion-elemcseréje: 
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A t{panyag forgalom ion-elemcseréje folyamatos és szakadatlan (BIR 

szerint). A t{pl{lék l{ncolaton keresztül az ioncsatorn{k segítségével a 

biológiai rendszer a kisült ionokat elt{volítja (zömében a vizelettel) és 

töltött ionokkal pótolja. Csak az a baj, hogy mindig van vesztesség. Ez 

okozza péld{ul a combcsont fejnél lévő nyak ((collum ossis femoris) 

{tstruktur{lód{s{t és rugalmatlans{g{t. A biológiai ion r{cs{llandó 

között teh{t mérhetően van elektrobiológiai stabilit{s, de tartalék is. 

Bizonyos elemek anyagcserére gyakorolt hat{sa levezethető és 

értelmezhető. Természetesen ilyen folyamatokn{l a bioelektromos 

rendszert is v{ltozik. A folyamat jól megfigyelhető Tak{cs S{ndor 

könyvében l{tható {br{n, ami a kadmium hat{s{t mutatja be a kalcium 

anyagcserénél. 

 

 

A II. tétel alapj{n beszélhetünk primer akkumul{cióról (magzati idő), 

valamint secunder akkumul{cióról, ami pl. az Ember esetében a pubert{s 

kor végével teljesedik be. E két periódus összeadott időtartama adja meg 

a biológiai felezési idő alap adat{t. Az összes akkumul{ciós idő 

(hasonlóan a radioaktív izotópok felezési idejével) hétszeres felezés 

esetén kerül abba az {llapotba, amikor a test ion-elem r{cs{llandói 

minim{lisra csökkenek és rész és egész bioelektromos h{lózati rendszere 

felborul, illetve megszűnik. A kutat{sok és sz{mít{sok alapj{n, abban az 

esetben, amikor a de-akkumul{ciós, a kor{bbi primer akkumul{ciós 

térform{ciós struktúra al{ esik, akkortól az élet tov{bb nem tartható 

fenn. A bioelektromos térszerkezeti konfigur{ció megszűnése esetében 

kisebb lok{lis sejtcsoportok még fenn tudj{k tartani bioelektromos 

töltöttségüket, de az anyagcsere nyújtotta un. re-akkumul{ciós ioncserék 

m{r megszűnnek, így egy idő ut{n nem tartható fenn a teljes 
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bioelektromos rendszer és az élet. A szerves molekul{k egy ideig 

megmaradnak, de a metabolizmus hi{ny{ba elhalnak, szétesnek. 

A mai orvostudom{ny és gyógyszerészet hihetetlen hib{kat követ el, 

mert bizonyítottan a természet rendjével és annak törvényeivel sz{ll 

szembe. Vegyszerekkel és szintetikus anyagokkal igyekszik természetes 

molekul{kat pótolni, ami alapjaiban v{ltoztatja meg a t{panyagok 

természetes biokémiai folyamatait, mint pl. a Szent-Györgyi Krebs 

ciklust. 

 

Összetett biokémiai folyamatok: 

A H{rmas Elmélet értelmezése esetében célszerű egy m{s folyamatot is 

értelmezni.  

A komplex vegyületek szerkezetéről és azok reakcióiról az al{bbiakat 

tudhatjuk: 

A fémkomplexek reakciói közül a ligandumcsere a legfontosabb. A 

komplexeknek azt a képességét, amely lehetővé teszi, hogy a komplex 

olyan reakcióban vegyen részt, amelyek sor{n egy vagy több ligandum 

m{s ligandumokra (ligand= valamely biomolekula aktív helyéhez 

specifikusan kötődni képes anyag) cserélődik ki, komplex labilit{snak 

nevezzük. Ennek megfelelően azokat a komplexeket, amelyekben ezek 

az {talakul{sok gyorsak, labilis komplexeknek, azokat pedig, 

amelyekben csak lassan, vagy egy{ltal{ban nem mennek végbe, inert 

komplexeknek nevezzük. A ligandum csere folyamat{ban kétféle 

mechanizmust különböztethetünk meg. a) a disszociativ mechanizmus 

első lépésében az egyik ligandum kiszakad a komplexből és {tmenetileg 

egy koordinatív telített komplex jön létre, majd ezt követi egy új 

ligandum beépülése. b) A m{sik, asszociatív mechanizmusnak nevezett 
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folyamat sor{n először egy koordinatíve túltelített komplex jön létre, 

majd ebből az egyik ligandum kiszakad, és új komplex keletkezik. 

Sz{mos folyamatot írhatunk le, amelyek a folyamatos anyagcserében 

követik egym{st. Érdekesség ként megemlíthető és a H{rmas 

Elmélettel értelmezhető péld{ul a ligandum helyettesítési reakciók 

között gyakori jelenségként kialakuló fémionhoz kötött vízmolekula 

cserélődése, oldószeres-vízmolekul{val vagy valamilyen m{s 

ligandummal. Ezek a reakciók jellemzően nagyon gyorsak, de 

tanulm{nyoz{sok és a folyamatban való vizsg{latuk nem lehetetlen. 

A szerves molekul{k és az ion-elem térszerkezeti form{ciói biztosítj{k 

teh{t, az életet, amely szigorúan a természet törvénye szerint zajlik, 

v{ltozik és {talakul. 

A h{rmas elmélet BIR és BHT (I-II) tétele egyrészről felt{rja az elemek 

körforg{s{t és a biológiai rendszerekben kialakuló ionok és elemek 

térszerkezeti form{j{t, valamit értelmezi a mikrokörnyezetben 

természetesen kialakuló töltöttségek törvényszerűségét. 

A részletek tov{bb elemzése helyett célszerű néh{ny t{bl{zatban is 

bemutatni a mikro-makro elemek természetes körforg{s{nak 

leegyszerűsített form{it (amelyek egy kor{bbi ír{s részletét képezi): 

„Nem vitatható, hogy a természet egyensúlyi {llapota feltételez sz{mos 

anyag folyamatos és szakadatlan körforg{s{t, mint pl. a szén, kalcium, 

magnézium, oxigén stb. Ezek az élővil{gban meglévő körfolyamatok a 

növényvil{gn{l a leg szemléletesebbek. 

Jól szemlélteti ezt az a tény, hogy pl. az Ember {ltal kilélegzett Co2 a 

növények foto szintetiz{ló képességén kerül tér ismét vissza az 

élővil{gba és ezzel megvalósul az élet körforg{sa. „Tudom{sul kell 

venni, hogy a biokémia legal{bb oly mértékig szervetlen kémia, mint 

amennyire szerves” (Williems). Földünket, 88 {llandó elem alkotja, ezt a 

periodikus rendszerben megtal{lhatjuk. Létezik 12 elem, amelyek nem, 

vagy csak kismértékben tal{lhatók a biológiai rendszerekbe és 

létfontoss{guk nem kimutatható. Viszont a fennmaradó 76 elem 

megtal{lható az élővil{g minden tagj{ban, természetesen m{s és m{s 

összetételben és mennyiségben, koncentr{cióban. Az elemek sz{m{t, ha 

rendezzük, akkor azt vesszük észre, hogy létezik 65 mikroelem, amelyek 
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kimutathatóak péld{ul az emberi szervezetben is. Ez is egy természeti 

körforg{s része, mert a növényzet, amit felvesz elemeket, az valamilyen 

kötött, vagy ion form{ban {tkerül a t{pl{lék l{ncolaton keresztül az 

{llatvil{g sokszínűségében és a t{pl{lék l{ncolat végén az emberi 

szervezetbe is bele kerül. 

Mikroelemek koncentr{ciója: 

Célszerű ezt egy t{bl{zatban megtekinteni: A mikroelemek 

koncentr{ciója a földkéregben, mg/kg van megadva (Bowen, Pais és 

Jones adatai alapj{n) 

Ez nem m{st mond ki, mint azt, hogy az elemek körforg{sa és annak 

elektronegativit{sa alapozza meg a sejtek, szervek és szervrendszerek 

természetes bioelektromos térszerkezetét és természetesen a neuronok 

elektromos potenci{lj{t is. 

Biztosan tudható, hogy a t{jszerkezetre és annak geológiai 

összefüggésében visszafordíthatatlan v{ltoz{sok jönnek létre. Ez nem 

csak környezeti v{ltoz{st idézhet elő, hanem a közvetlen és a közvetett 

t{jszerkezet élővil{g{nak ion és elemszerkezeti struktúr{j{t meg fogja 

v{ltoztatni. 

 



 

23 
 

a mikroelemek jelentősége az életben, Prof Dr. Pais Istv{n szerint: A 

mikroelemek koncentr{ciój{t mg/kg-ban hat{rozta meg. 

 

A grafikus {br{zol{s a mindennapi életünket befoly{soló elemek-ionok  

hat{sait mutatja be.  

Felvetődik a kérdés, hogy ez hogyan jut be a szervezetbe és milyen 

gyakran szükséges az élőlényeknek elemeket felvenniük a környezetből. 

A l{tszólag egyszerű kérdés nagyon bonyolult biokémiai folyamatokat 

takar. [llíthatjuk, hogy az elemek, ionok felvétele közvetlenül és 

közvetetten {llandóan zajló életfolyamat, amelyeknél az enzimatikus 

bont{sokat is figyelembe kell venni. 

 

 

Elemek napi felvétele a t{pl{lkoz{ssal: 

A létfontoss{gú mikroelemek napi felvételének mennyisége ismert, de 

fontos megjegyezni, hogy ezeknek a mikro és makró elemek a 

szervezetbe való bevitel esetében csak természetes folyamatok 

form{j{ban jöhetnek létre. (megjegyzés: a XXI. sz{zad új és ez id{ig csak 

felületesen elemzett betegségei egy szomatologus véleménye alapj{n 
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elsősorban az anyagcsere folyamatok ar{nytalan megv{ltoz{s{val 

hozhatók összefüggésbe. A glob{lis élelmiszer kereskedelem nagyon sok 

esetben l{tv{ny élelmiszereket forgalmaz, de a bel tartalomra, adott 

esetben a mikró és makró elemek összetételére nincs figyelemmel.. 

Egy t{bl{zatban vizsg{ljuk meg, hogy egy {tlagos felnőtt embernek a 

napi mikroelem felvételének milyen hat{rok között kell mozognia. 

A péld{kat azért célszerű felsorolni, mert csak vélelmezhetjük, hogy 

milyen kémiai folyamtok és milyen elemkoncentr{ciók alakulhatnak ki. 

Természetesen nem lehet leegyszerűsíteni ezt a kérdés csak nehézfém 

szennyezésre. 

 

A célzott kutat{si programok alapj{n meg{llapítható, hogy napjainkban 

szinte az egész vil{gon sérült, v{ltozott a természetes biológiai 

t{pl{lkoz{s és ezen keresztül a teljes anyagcsere folyamat. 

A mikrob{k is érintetté v{ltak, amelyeknél a mut{ciós folyamtok is 

felgyorsulni l{tszanak. Meg kell jegyezni, hogy a mikró és makró elemek 

adott esetben a baktériumok életét és mut{ciój{t is befoly{solni képesek, 

a kémiai szennyezésekre és nem utolsó sorban a talaj anyagszerkezeti 

v{ltoz{soknak hat{sai miatt. 
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(két példa: Jap{n Déli részén Kyushu v{ros{ban kor{bban egy 

higanyvegyületeket felhaszn{ló üzemez hoztak létre., amelynek 

szennyvizét tisztít{s nélkül a közeli tengeröbölbe eresztették. A 

különféle higany vegyületek folyamatosan dúsulni kezdtek a halakban 

és az adott tengerbiológia minden részvevőjében. A lakoss{g fő t{pl{léka 

a hal volt és ezért tömeges higanymérgezések fordultak elő. A probléma 

felt{r{s{t követően az ipari vizet tisztítani kezdték, de a tünetek lassan 

múltak, mert az iszapban elnyelt mennyiség tov{bb szennyezte a 

környezetet. Végül az érintett tenger fenék teljes területét le kellett 

betonozni a tov{bbi mérgezéseket kiz{rj{k. 

Hasonló jelenséget lehetett megfigyelni Honshu nevű szigeten egy 

Fuchu nevű település környezetében. Ezen a helyen egy kadmium 

vegyületeket haszn{ló üzem a szennyvizét közvetlenül a rizsföldek 

el{raszt{s{ra haszn{lta. A kadmiummal telített rizs fogyaszt{sakor a 

vese súlyos rendellenességeket produk{lt és jelentősen befoly{solta a 

kalcium forgalmat és h{ztart{st 

Ell{t{si s{v: 

Egy t{bl{zatban megvizsg{lhatjuk, hogy ha az elemek, ionok és 

izotópok nem a kedvező ell{t{si s{vba esnek, akkor annak milyen 

következményei lehetnek az Emberre. 

 

 



 

26 
 

III. Fő tétel: 

A III. fő tétel az első két tételre épül, és azt mondja ki (igaz 

nagyon bonyolult módon), hogy az aperiodikus (ember 

esetében) hum{n r{cs{llandó fenntart{sa az élet alapja. Teh{t 

folyamatos és szakadatlan anyagcsere folyamatokn{l az ion, 

elem, izotóp forgalom nélkülözhetetlen és létfontoss{gú. Abban 

az esetben, ha a biológiai t{pl{lék nem képes az ionar{nyoknak 

megfelelő pótl{st biztosítani, akkor az elektrobiológiai h{lózat 

sérül és kialakulnak a betegségek, ami nem m{s, mint maga 

v{lasz reakció. A bonyolult kémiai, biokémiai, fizikai és 

biofizikai folyamatok a kvantummechanika, - fizika és kémia 

törvényei szerint zajlanak. Teh{t biológiai rendszerekbe ezek, 

mint kvantumbiológiai folyamatok vannak jelen. Ennek a 

bizonyít{sa teljesen értelmetlen, mert ez Einstein, Schrödinger 

és Heisenberg óta megkérdőjelezhetetlen természeti 

törvényszerűségeket jelent. Ha létezik kvantumbiológia 

folyamat, akkor kell lenni fotonnak is. Ez a relativit{s 

elméletének alapja. Mi ez a kvantum biológiai foton. Ez az 

infravörös elektrom{gneses sug{rz{s, ami magas inform{ció 

tartalommal folyamatosan és szakadatlanul ad inform{ciót (a 

fotonok energi{j{n keresztül) az adott élőlény homeoszt{zis{ról 

és metabolizmus{ról. Ez nem vagylagos sug{rz{s, hanem 

{llandóan jelenlévő mindaddig, míg az élet és a metabolizmus 

fenntartja az organikus működést.  

Mérsékelt megfogalmaz{ssal azt is mondhatjuk, hogy a H{rmas 

Elmélet I és III. fő tétele az nem m{s, mint a biológia relativit{s 

elmélete.  

 Teh{t a Somatoinfra segítségével monitorozni tudjuk a 

funkcion{lis anatómiai folyamatokat, a bioelektromos 

jelenségek m{sodlagos hat{s{t, sebességét és funkciój{t. 

Az életfolyamat saj{tos jelensége ember esetében teh{t nem 

m{s, mint a hum{n radi{ció. 
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Hum{n radi{ció elmélete és empirikus vizsg{lata: 

„A bőrfelszínről folyamatosan és szakadatlanul emitt{lódó 

elektrom{gneses sug{rz{s jellemzően a fény és a mikrohull{mú sug{rz{s 

tartom{nya között helyezkedik el, teh{t az infravörös tartom{nyt öleli 

fel. A tal{lm{ny a leír{s{ban egy elvként kezeli az infravörös emissziós 

sug{rz{s leképezését és képpé való {talakít{st, amely a nagysebességű 

fiziológiai folyamatokat reprezent{lja. A folyamatos és szakadatlan 

hum{n radi{ció (az emberi test felszínéről kilépő infravörös sug{rz{s) 

passzív, non-invazív leképezésével biztosított a morfológiai (alaktani) 

eltéréstől független, funkcion{lis folyamatok expozíciós, vagy 

folyamatos leképezése. A tal{lm{ny lényege, hogy az ismert és 

{ltal{nosan haszn{lt orvosi képalkotó elj{r{soktól eltérően ezt a fő 

fiziológiai természetes sug{rz{st egy egységként kezeli, mert minden 

tartom{ny szelektíven besorolható egy-egy életfolyamathoz. A technika 

jelenlegi {ll{sa ezt egyetlen detektorral nem tudja megvalósítani, mert az 

infravörös tartom{nyon belül a fényhez közeli, rövid, közép és 

hosszúhull{mú tartom{nyokat mind m{s-m{s alapanyag{ban eltérő 

optik{kkal és szelektív detektorokkal lehet csak leképezni. A tal{lm{ny 

feltételez egy jövőbeni technikai és informatikai fejlődést, de addig, míg 

ezek nem valósulnak meg, addig az elkülönített tartom{nyok 

leképezésének technikai lehetőségeit tudja csak segíteni. Teh{t a 

tal{lm{ny szerinti elj{r{s egységesen kezeli a l{tható fénytől 1000 nm-ig, 

1000-5000 nm-ig illetve az 5000-13.000 nm infra tartom{nyokat. A 

komplex funkcion{lis anatómiai képalkot{s lényege a tal{lm{ny szerint 

az, hogy a dinamikusan zajló életfolyamatok kvantum jelenségeinek 

szelektív elkülönítésével magas inform{ció tartalmú funkcionalit{st és 

mérsékelt, de m{s képalkot{shoz köthető t{janatómiai morfológiai 

jellegű képalkot{st is megvalósítson.  

A tal{lm{ny mivel egy egységként kezeli a természetes életfolyamatok 

kvantum jelenségének egységét ezért elméleti síkon a komplex 

rendszerhez köti a TH tartom{nyt is. A tal{lm{ny ettől nem elméleti, 

hanem egyértelműen konstruktív gyakorlati elj{r{si egységet képez. A 

tal{lm{ny természetesen nem ismert módszerek kombin{ciój{val 

foglakozik, hanem az adott IR tartom{nyok {tcsoportosít{s{val új 

technológiai rendszert alakított ki. Példaként említhető a MÉZER 

sug{rz{s transzport{l{sa hosszúhull{mú IR tartom{nny{. Teh{t 
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nyilatkozunk arról, hogy a leír{sban és az igénypontokban 

megfogalmazott elj{r{s nem kü1öníthető el és ennek megfelelően nem 

köthető csak egy elj{r{shoz. Egy komplex tartom{nyt csak annak 

komplex leképezésével lehet értelmezhetővé tenni. A tal{lm{ny leír{sa 

különös figyelmet szentel annak, hogy a leír{s kezdetén megfogalmazott 

hipotézisek megfelelően tézissé form{lódjanak. Különös tekintettel arra, 

hogy: – Mit mérünk? (esetünkben IR teljes spektr{lis tartom{ny), – Mivel 

mérjük? (centr{lis, hosszúhull{mú detektor vezérlései a jelölt 

tartom{nyok szelektív foton energi{j{t, amelyet spektr{lis analízissel 

elemezzük. – A mért értékek inform{ció tartalma? (A tértopografikus IR 

funkcion{lis anatómiai képalkot{s térspektroszkópi{s elemzése, relatív 

intenzit{s differencia szerint. ) 

Az előzőekben leírt értelmezés szerint a technika jelenlegi {ll{sa a teljes 

IR tartom{ny leképezését csak és kiz{rólagosan szelektíven tudja 

megoldani. Egyes tartom{nyokn{l elégséges speci{lis szűrőket alkalmaz, 

de t{voli tartom{nyok esetében az optik{t alkotó növesztett egykrist{ly 

összetétele is differenci{lt. A 10. oldalon szereplő utolsó bekezdés 

kifejezetten pontosítja, hogy a centr{lis leképezést a 6000-12.000 nm 

tartom{ny érzékeli. Teh{t ez képezi az alap detektort, amire felépül az 

egész technológia és elj{r{s.  

Minden élő organikus rendszer, teh{t az ember is, így annak folyamatos 

metabolizmus{t kvantum jelenségek kísérik, azaz elektrom{gneses 

sug{rz{st emitt{lnak. Ember esetében a passzív kvantumbiológiai 

fenomén a 9600 nm tartom{ny köré rendeződik. Ez a természetes 

Hum{n-Infra-Radi{ció (HIR) folyamatos és szakadatlan mindaddig, míg 

életjelenség {ll fenn. A sug{rz{s a teljes testfelület minden pontj{ról 

emitt{lódik a tér minden ir{ny{ba, Az IR fotonok energi{ja mérhető és 

leképezhető. A tal{lm{ny t{rgy{t képező elj{r{s lényege, hogy ezt a 

természetes emberi sug{rz{st felfogja és egy detektorral képszerűen 

megjeleníti. A kép, amit nyerünk a detektor felbontóképességének 

ar{ny{ban minden ponton (pixelen) az adott foton energi{j{t 

reprezent{lja fekete-fehér és a szürke {rnyalatok segítségével. Ismert, 

hogy a szelektíven elkülöníthető energia tartom{nyok "színezésével" 

kontúrokat (esetünkben izotherm zón{kat) tudunk megjeleníteni. A HIR 

(Hum{n-Infra-Radi{ció). tértopogr{fi{ja viszont dinamikusan 

reprezent{lja a zajló kvantum jelenségeket, mint péld{ul biokémiai-
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biofizikai jelenségeket. A tal{lm{ny leír{sa a terjedelem korl{toz{sa 

érdekében valóban nem tért ki arra, hogy a tal{lm{nyban 

megfogalmazott elveknek megfelelően a térben leképezett emitt{lt 

hum{n IR esetében (minimum triangul{ris leképezéssel) spektroszkópiai 

elemzéseket lehet végezni. Jelenleg a vil{gban a line{ris, azaz egy 

vonalon leképezett spektr{lis elemzéseket végzik. A tal{lm{ny 

megkív{nta, hogy a hum{n és biológiai vizsg{latok esetében egy tér-

topografikus és spektr{lis relatív intenzit{selemzés is megvalósuljon. A 

tal{lm{ny t{rgy{t képező elj{r{s alkalmas valós időben megfelelő 

faktorok közbeiktat{s{val folyamatos tér spektroszkópiai form{ciókat 

alkotni, melyek teljesen automatikusan regisztr{lj{k és mérik a 

folyamatosan v{ltozó relatív intenzit{s differenci{kat (l{gyrész mikro-

sebészeti alkalmaz{s). A multispektr{lis leképezés és a kutat{s alatt lévő 

MÉZER technológia beiktat{s{val, valós 3D képek jeleníthetőek meg, 

szintén valós időben, a térbe helyezhetően, a dinamikus metabolikus 

és/vagy fiziológiai IR képalkot{s behelyezhetővé v{lik.” 

                                                        

Komplexképzés:Lewis-sav-Lewis-b{zis  

Ligandumként olyan molekul{k, vagy ionok jönnek sz{mít{sba, melyek 

nem kötő elektronp{rt tartalmaznak. A fémion és a ligandum között 

kialakuló kapcsolat legegyszerűbben úgy értelmezhető, hogy a ligandum 

elektronp{rt ad {t a fémionnak. Teh{t a ligandum az elektronp{rdonor 

és a fémion pedig az elektronp{r akceptor. 

A fémion és a szervetlen ligandum között oldható és oldhatatlan 

komplexek egyar{nt keletkezhetnek, a fém, a ligandum koncentr{ciój{tól 

és a pH-tól függően.  

Azt, hogy milyen kölcsönhat{sok kialakul{sa a legvalószínűbb, azt a 

Pearson-féle értelmezés alapj{n lehet előre jelezni. Pearson szerint a 
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Lewis-féle „kemény savak” a „kemény b{zisokkal”, a „l{gy savak” a 

„l{gy b{zisokkal” képeznek nagyobb stabilit{sú komplexeket.  

„Kemény B{zisok”:  

 

”L{gy b{zisok” 

 

„Kemény savas” 

 

„L{gysavak” 

 

Hamisított élelmiszerek: 

Az olyan élelmiszer, amelyet a r{ vonatkozó előír{sokban vagy a 

gy{rtm{nylapban meghat{rozott minőségi előír{soknak nem 

megfelelően {llított{k elő, vagy olyan termék, amelyet az adott 

tevékenységre nem engedélyezett, illetve nem nyilv{ntartott módon 

{llítottak elő, illetve hozt{k forgalomba, tiltott összetevőt tartalmaz 

(ilyen a répacukor a borban). 

Betilthatnak egy terméket akkor is, ha az elő{llít{sa és forgalomba 

hozatala, {tcímkézése vagy {tcsomagol{sa jogsértő módon történt, vagy 

minőség megőrzési, illetve fogyaszthatós{gi idejét jogellenesen 

meghosszabbított{k, illetve amelyet részben vagy egészben lej{rt 

minőség megőrzési, illetve fogyaszthatós{gi idejű anyagokból 

készítettek. 

Péld{k: olcsó étolajat prób{ltak magas minőségű (és értékű) termékként 

eladni: szójaolajat színeztek meg, hogy extra szűz olívaolajként 
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értékesítsék. - Hamisít{snak sz{mít az is, ha növényi zsírt tartalmazó 

tejtermékeket {llít valaki elő (illetve forgalmaz), vagy ha nem 

kakaóvajból készít vagy {rul csokol{dét. - Magyarorsz{g nagyhatalom a 

mézpiacon, ezért különösen f{jó a méhészek sz{m{ra, ha cukorszirup, 

aszkorbinsav vagy enzimek felhaszn{l{s{val {llítanak elő egy édes 

szirupot, amit nem lenne szabad méznek hívni. És persze tal{n a 

legelterjedtebb a borok hamisít{sa. 

5 veszélyes, hétköznapi vegyület: 

Egészségügyi problém{k sor{t, így r{kot, csökkent termékenységet, 

elhíz{st okozhatnak egyes vegyületek, amelyek sz{mos gyakran haszn{lt 

h{ztart{si vegyszerben, kozmetikumban és gyógyszerben megtal{lhatók. 

Az emberi hormonrendszerre nézve k{ros anyagok, az úgynevezett 

EDC-k óvatosabb alkalmaz{s{ra szólít fel a Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség (EEA) {ll{sfoglal{sa, amely hozz{teszi, hogy erős 

bizonyítékok vannak ezek {rtalmass{g{ra. 

Az EEA egyelőre nem tiltja meg ezeknek az anyagoknak az 

alkalmaz{s{t, de figyelmeztet óvatos haszn{latukra.  

Öt anyagcsoportot nevez meg az ügynökség, ezek között vannak a 

ftal{tok, a biszfenol-A és m{s poliklórozott bifenilek, a parabének és 

bizonyos fogamz{sg{tló szerekben haszn{lt vegyületek.  

[ll{spontjuk szerint az endokrin rendszert romboló kémiai anyagok 

"hozz{j{rulhatnak a r{kos esetek sz{m{nak növekedéséhez, a diabétesz 

és az elhíz{s terjedéséhez, a csökkenő termékenységhez és az 

idegrendszeri fejlődési problém{k sz{m{nak emelkedéséhez".  

A szóban forgó anyagok megtal{lhatók - egyebek közt - rovarirtó 

szerekben, műanyagokban, napvédő szerekben, az igazi problém{t 

együttes hat{suk okozhatja. 

Arzénes ivóvíz: nem a víztisztít{s az egyetlen megold{s: 

Az arzén-túlterhelés vil{gszerte milliókat fenyeget a szennyezett víz 

révén, de étrendünk {ltal valamennyien veszélyben vagyunk. B12-

vitamin és {llati fehérjék megfelelő mennyiségű fogyaszt{s{val azonban 

csökkenthető szervezetünk arzénszintje. 
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Az elegendő zsírbevitel, ezen belül az {llati eredetűek, a zöldségekből 

sz{rmazóak, illetve a telített zsírsavak helyes ar{nya ugyancsak segít a 

méregtelenítésben. Ugyanakkor az elsősorban halakban előforduló 

omega-3 zsírsavak serkentik az arzén felhalmozód{s{t.  

A hosszú ideig tartó, erős arzén-expozíció (kitettség) bőrelv{ltoz{sokat, 

r{kot, valamint szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhat, tov{bb{ 

akad{lyozhatja a magzati fejlődést. M{r alacsony arzén-koncentr{ció is 

veszélyt jelent a szervezetünkre nézve. A rizs péld{ul nem organikus 

form{ban tartalmazhatja ezt a méreganyagot, ami még ink{bb 

egészségromboló hat{sú, mint a halakban előforduló organikus v{ltozat.  

A testünkbe kerülő arzén egy része a vizelettel kiürül, {m a maradék 

képes elrakt{rozódni a hajsz{lakban és a körmökben. Éppen ezért az 

arzén-túlterhelés meg{llapít{s{ra haj- és körömdiagnosztikai módszert 

szoktak alkalmazni az orvosok.  

Alapos vizsg{latok 

Az egyesült {llamokbeli Dartmouth Egyetem és a Geisel Orvosi Egyetem 

szakértői elemezték a környékükön élők arzénszintjét. Valamennyien a 

helyi vízh{lózatot haszn{lt{k elsődleges folyadékforr{sként. Az 

eredmények szerint a szervezetükben tal{lt arzén mennyisége egyenesen 

ar{nyos volt az alkohol-, illetve az omega-3-bevitellel, viszont akik több 

zöldséget és {llati zsírt fogyasztottak, alacsonyabb szintet produk{ltak.  

Dr. Kathy Cottingham, a kutat{s szervezője szerint valószínűleg 

kölcsönhat{sról lehet beszélni az arzén és a zsírok között: utóbbiak 

megakad{lyozhatj{k a méreganyag lerakód{s{t a haj és a köröm 

szerkezetét alkotó keratinb{zisban. [m azzal is sz{molni kell, hogy a 

felmérés résztvevőinek t{pl{lkoz{sa eltérő volt, teh{t magas arzénszintet 

péld{ul a kiemelkedő rizsfogyaszt{s is eredményezhetett.  

"Az emberi test a metil{ció néven ismert kémiai folyamat segítségével 

igen hatékonyan képes elt{volítani az arzént. Meglepő módon nem 

észleltünk összefüggést a többi t{panyag, péld{ul a folsavbevitel és a 

metil{ció között, noha ennek oka lehet, hogy a vizsg{lt személyek 

ezekből megfelelő mennyiséget vettek magukhoz" - összegezte a kutat{st 
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vezető dr. Joann Gruber, aki munkat{rsaival jelenleg ugyanezen 

témakörben végez kutat{st, ezúttal gyerekekre vonatkozóan. 

Magyar viszonylatban 

Haz{nkban is az arzén az egyik legagg{lyosabb, ivóvizet szennyező 

kémiai anyag. A kor{bbi ivóvíz-szabv{ny 50 µg/l-es arzénmennyiséget 

engedélyezett, míg az új, EU ir{nyelvek alapj{n össze{llított 201/2001 

ivóvíz Korm{nyrendelet azonban ennél szigorúbb: 10 µg/l 

arzéntartalmat hat{rozott meg. Ez ivóvizeink közel 60%-{t érinti.  

Elektrolitok (kivonatok): 
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Emésztő rendszer: 

Az ember sz{m{ra az anyagfelvételt a t{pl{lkoz{s biztosítja. Az 

anyagbevitel ut{n a felvett anyagok az emésztőrendszerbe kerülnek, 

ahol a t{pl{lékok lebont{sa történik. Olyan anyagokra, amelyek az 

ember {ltal hasznosíthatóak, ezek a t{pl{lék kisebb alkotórészecskéi, a 

monomerek. Minden anyagot megprób{l az emésztőrendszerünk 

különböző enzimek segítségével ilyenekre lebontani. A legfontosabb 

monomerek: 

• aminosavak (fehérjékből sz{rmaznak); 

• zsírsavak és glicerin (zsírokból); 

• nukleotidok (nukleinsavakból); 

• monoszacharidok (cukrokból, keményítőből). 

Ha valamely alkotóból hi{ny van, a hipotalamusz éhség és jóllakotts{g 

jelző központj{ban kialakul az éhségérzet, ami t{panyagfelvételre 

ösztönzi a szervezetet. 
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AZ EMBER EMÉSZTŐRENDSZERE ÉS FELÉPÍTÉSE: 

A sz{jüreg (cavum oris). Felépítését tekintve, ny{lkah{rty{ból , 

har{ntcsíkolt izomból – nyelvből, érzékh{mból, és az aprít{st segítő 

fogakból épül fel. Feladata a t{pl{lék előkészítése a különböző 

enzimhat{sokra, ez aprít{ssal, falatképzéssel történik a fogak és a nyelv 

(lingua) segítségével. Tov{bb{ feladata még az elő felszív{s (pl. 

nitrolglicerin tabletta), ízlelés, beszéd és védelem. A sz{jüreg v{ladéka a 

ny{l, amely részben a sz{jüregen kívüli nagy ny{lmirigyekben, részben a 

sz{j ny{lkah{rty{ban és a nyelv {llom{ny{ban tal{lható apróbb 

ny{lmirigyekben termelődik. A nagy ny{lmirigyek a fültőmirigy, az 

{llkapocs alatti és a nyelv alatti mirigy, összesen 3 p{r. A ny{l 

összetételét tekintve {ll az ny{lamil{z nevű enzimből, amely a 

keményítőt bontja, és egy mucin nevű összetett fehérjéből, amelynek a 

falatképzésben és annak síkosít{sban van nagy szerepe. A sz{jüreg 

fontos alkotója a nyelv, amelynek a falatképzésben, ízlelésben és a 

beszédben van szerepe. Fontos alkotók tov{bb{ a fogak, amelyek a 

t{pl{lék mechanikai aprít{s{t végzik, fontos, hogy ezeket megfelelő 

sz{j{pol{ssal védelmezzük. Ennek egyik technik{ja a fogmos{s, amely 
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jelentős a fogzom{ncot k{rosító anyagok elt{volít{sa végett, ezért kell 

lehetőleg minden étkezés ut{n fogat mosni. Tov{bb{ fontos, hogy 

rendszeresen j{rjunk szűrővizsg{latokra, hogy így megelőzzük a 

nagyobb bajokat, péld{ul a fogszuvasod{st és foghúz{st. 

Az előbél 2. szakasza  

Egy viszonylag kis rész, a garat (pharynx). Itt kereszteződik a t{pl{lék és 

a levegő útja, és a felül még a dobüreggel való nyom{skiegyenlítésben is 

szerepe van a fülkürtön keresztül. (Ugyanakkor a garat felső harmad{t 

(pars nasalis pharingis) nem tekinthetjük az emésztőrendszer részének! 

Ehhez csak a garat sz{jüreg mögötti része (pars oralis pharingis), és a 

garat gégei részének (pars laryngea pharingis) gégebemenetet oldalról 

elkerülő körteképű tasakjai (recessus piriformis) sorolhatók.) A garat 

ut{n a nyelőcső következik, ahol a t{pl{lék gyors tovahaladó 

összehúzód{ssal, perisztaltikus lefut{ssal, reflexfolyamatként, a 

hosszanti és a körkörös izmok segítésével lejut a t{pcsatorna legt{gabb 

részébe, a gyomorba. Ide a t{pl{lék a gyomorsz{jon (cardia) jut be, és 

innen a kivezető nyíl{son (pylorus) jut ki. A gyomornedv tartalmaz egy 

emésztőenzim előanyagot, a pepszinogént, (ezt a gyomormirigyek fő 

sejtjei termelik), amely a savas kémhat{sra aktiv{lódik és pepszin 

enzimmmé alakul, ez a fehérjéket oligopeptidekké bontja. A 

gyomornedv termelődését egy helyi hormon, a gasztrin is fokozza. A 

kellő mennyiségű sósavat a kémhat{s megfelelővé tételéhez, amely itt 

pH = 0.9-1.5, a gyomormirigyek fedősejtjei képezik. A gyomor 

működését tekintve t{rolja, összekeveri, előemészti a t{pl{lékot. Fontos 

az is, hogy sósavtartalma a t{panyagokkal bejutó mikroorganizmusok 

nagy részét elpusztítja. (Ez a védelmi mechanizmus csak bizonyos 

hat{rig hat{sos.) A gyomor helyzetét tekintve baloldalt a rekeszizom 

alatt tal{lható horog alakban, de helyzete teltségi {llapot{tól és a 

testhelyzettől függően nagymértékben v{ltozik. Viszonylag rögzített 

része a gyomorsz{j (cardia) és a gyomorkimenet (pylorus). Kis 

görbületén (curvatura minor) a kis cseplesz (omentum minus) tapad. 

Verőerei a hasi aorta felső nagy {g{ból (truncus coeliacus) sz{rmaznak, 

vén{i a m{jkapuvén{ba (vena portae) ömlenek. Beidegzését az autonóm 

idegrendszerből kapja. A kiscseplesz fontos jobboldali része a 

(ligamentum hepatoduodenale). Ebben futnak a m{jkapuhoz ill. a 

m{jkaputól: a közös epevezeték (dutus choledochus), a (vena portae), a 
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m{j saj{t verőere (arteria hepatica propria), a m{j autonóm idegfonatai, 

és nyirokerei. 

 A t{pcsatorna következő szakasz{t középbélnek nevezzük, ez alatt a 

vékonybelet értjük. Ez a szerv 5-6 méter hosszú és 20-30 milliméter 

{tmérőjű is lehet. Felépítésileg 3 részre tagolódik, részei: patkó-, éh- és 

csípőbél. Az emésztés és felszívód{s túlnyomó részben itt történik. Az 

emésztésben szerepe van a nagy emésztőmirigyek (hasny{lmirigy, m{j) 

v{ladékainak, valamint a vékonybél ny{lkah{rty{j{ban lévő apró csöves 

mirigyek (Lieberkühn-mirigyek) {ltal termelt bélnedvnek. A bélnedv 

(pH = 8.3) termelődését az enteroendokrinin is fokozza. Ezek a 

v{ladékok emésztőenzimeket (peptid{zok), és síkosító, védő, ny{kos 

anyagot tartalmaznak. A felszívód{st elősegítik a felszínt nagyobbító 

képződmények, így a körkörös ny{lkah{rtyaredők (Kerkring-féle redők) 

valamint a bélbolyhok (villi intestinales). (Ezeknek a képződményeknek 

köszönhetően a vékonybél belső felszíne 300 m²). A h{m is különleges 

"felszívó h{m", a sejtek csúcsi felszínén sűrű szab{lyos 

membr{nkitüremkedések, mikrobolyhok vannak, amelyek sokszoros{ra 

növelik a sejtek felszívó membr{nj{nak felszínét. A zsír a bélbolyhok 

központi nyirokkapill{ris{ba szívódik fel és a nyirokérrendszer 

(nyirokkeringés) sz{llítja el. Az emésztést és felszívód{st elősegíti a belek 

saj{t (belső körkörös és külső hosszanti) simaizomzat{nak béltartalmat 

keverő működése, perisztaltik{ja pedig a béltartalom tov{bbít{s{t végzi. 

A vékonybeleket a bélfodor (mesenterium) mozgékonys{got biztosítva 

rögzíti a h{tsó hasfalhoz. Ezen keresztül érik el az artéri{k, vén{k, 

idegek, nyirokerek. Beidegzését az autonóm idegrendszer szimpatikus és 

paraszimpatikus része végzi. (Paraszimpatikus rész fokozza a 

szimpatikus rész csökkenti a bélműködést.) Vérell{t{s{t az aort{ból a 

felső bélfodri artéri{n keresztül kapja, vérelvezetése a felső bélfodri 

vén{n (arteria et vena mesenterica superior) a m{jkapuvén{ba történik. 

Bőséges nyirokérh{lózata a mellvezetékbe (ductus thoracicus) szedődik 

össze. 

A hasny{lmirigy feje a patkóbél homorulat{ban, teste a hash{rtya 

mögött (retroperitonealisan) balra nyúlik, és farki része a lép kapuj{ig 

elér. Artéri{s ell{t{s{t nagyrészt a - felső részében futó - lépartéri{ból 

kapja, az artéria mellett futó vén{ja (arteria et vena lienalis) a 

m{jkapuvén{ba ömlik. Fő és j{rulékos kivezető csövén keresztül 
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v{ladéka a patkóbél (duodenum) lesz{lló részébe ömlik. 

V{ladékképzését a szekretin nevű helyi hormon is segíti. A v{ladék (pH 

= 8-9) a következő emésztő enzimeket tartalmazza: 

• lip{z, ami a zsírokat zsírsavakra és glicerinre bontja 

• nukle{z, ami a nukleinsavakat nukleotidokk{ bontja 

• tripszin, chimotripszin, karboxipeptid{z, elasz{z, amelyek a 

oligopeptideket (fehérjefragmentumokat) bontja peptidekké 

• hasny{l-amil{z, ami a poli- és oligoszacharidokat (cukrokat, pl. 

keményítő) diszacharidokk{ (maltóz v. mal{tacukor) bontja 

 A m{j. 

Tov{bb{ a patkóbélbe önti még v{ladék{t a m{j a közös epevezetéken 

(ductus choledochus) keresztül, amely az epét (pH = 7.0-7.5) termeli és 

annak epesav tartalma révén a zsírok emulge{l{s{ban (diszperg{l{s) 

fontos. Az epehólyag kiürülését a kolecisztokinin helyi hormon segíti 

elő. A hasny{lmirigy és a vékonybél enzimjeivel együttesen történik az 

emésztés folyamata, amelynek célja a lehető legtöbb anyag felszívód{sra 

alkalmass{ tétele a vérbe és a nyirokérrendszerbe. A vékonybél 

mirigyeinek a v{ladéka a bélnedv, amely szintén bőségesen tartalmaz 

emésztő enzimeket: 

• lip{z, zsírbontó 

• nukle{z, nukleinsavbontó 

• erepszin, ami a tripszin termékét (dipeptid, monopeptiddé 

(aminosavakra) bontja 

• malt{z, ami a hasny{l-amil{z termékét (diszacharid) 

monoszacharidokk{ (glükóz v. szőlőcukor) bontja 

 A m{jkapuvéna és {grendszere 

Utóbél  

A vékonybélből a megemésztett t{pl{lék ut{n visszamaradó salakanyag 

egy bizonyos idő elteltével az utóbélbe tov{bbítódik, annak is vastagbél 

(intestinum crassum; colon) részébe, egy szelepszerű képződményen 
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(valvula ileocoecalis). Ez a képződmény megakad{lyozza, hogy a 

baktériumokat tartalmazó vastagbéltartalom visszajuthasson a steril 

vékonybélbe. A vastagbélben m{r csak a víz és ionok, valamint bizonyos 

vitaminok szívódnak fel. A széklet színét főleg a vékonybélbe beleömlött 

epe adja. A vastagbélnek szintén h{rom része osztható: van egy felsz{lló 

{ga, egy har{nt {ga és egy lesz{lló {ga. Hash{rtyaketőzete csak a har{nt 

és a szigmabéli szakasznak van. Emésztés lényegében nincs, csak a 

bélbaktériumok bontó tevékenysége, valamint K- és B-vitamin-termelése. 

A ny{lkah{rty{j{ban lévő mirigyek csak ny{kot termelnek. Vérell{t{s{t 

részben az alsó bélfodri artéri{ból kapja. Vén{ja a m{jkapuvén{ba ömlik. 

A vastagbél a visszamaradt béltartalmat, tov{bbítja a végbélbe, 

miközben az fokozatosan székletté alakul. A végbél egy 15–20 cm-es 

szakasza az utóbélnek, ahol m{r felszívód{s nem történik, csak a széklet 

form{l{sa és részben akaratlagosan befoly{solt reflexes ürítése egy 

z{róizomrenszer megnyill{s{val. A végbél vén{s ell{t{s{n{l 

megemlíthető, hogy alsó szakasz{n összeköttetés van a m{jkapuvéna és 

a véna cava inferior rendszere között. Ezért itt a port{lis keringés 

akad{lyoztat{sakor (m{jzsugor, stb) könnyen alakulhatnak ki 

vénat{gulatok (aranyér). 

Anyagcsere biokémiai termékei (kivonat a teljesség igénye nélkül): 

Acetil-CoA: aktiv{lt ecetsav, tioészter kötése miatt makroerg vegyület. 

Keletkezik szénhidr{tokból, zsírok és fehérjék (aminosavak) 

lebont{sakor. Belőle glukóz nem képződhet. Aktiv{lt glukoneogenezis 

esetén a m{j mitokondriumokban ketontestekké alakulhat. A 

mitokondriumokból citr{tként kilépve zsírsavak szintézisére fordítódhat 

de izoprénsz{rmazékok, szteroidok is képződhetnek belőle. Szab{lyozó 

szerepe van a PDH komplexben, mint termékg{tlószer.  

Acetil-CoA karboxil{z: EC 6.4.1.2, az enzimatikusan inaktív protomer 

450 kD nagys{gú citoplazmatikus fehérje. Citromsav az aktív polimer 

alak kialakul{s{t segíti elő, míg palmitoil-CoA ugyanezt g{tolja. 

Multifunkcion{lis enzim mivel a biotin karboxil{z és a transzkarboxil{z 

tulajdons{got is tartalmazza. A zsírsavszintézisben vesz részt, mint az 

első, szab{lyozott sebesség meghat{rozó lépés. Prosztetikus csoportja H 

vitamin. Terméke malonil-CoA. Irod. 1BNC, 1BNC, 1BNC (E.Coli), 

2DTH, 2DTH, 2DTH (Pyrococcus)  
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Adenil{t kin{z: EC 2.7.4.3, (= Miokin{z), az ATP + AMP = ADP + ADP 

folyamatot kataliz{lja a citoplazm{ban. Monomer. 194 as, Mw 21.677 kD 

(Human skeletal muscle, izoenzim 1). 3ADK  

Adenozin dezamin{z: EC 3.5.4.4, adenozinból ammóni{t hasít le inozin 

képződésével. T-limfocit{kban sok van, de minden szövetben 

megtal{lható. 363 as, Mw 40.764 kD (Human). 1A4L (Mouse) 

Acetilkolin: acetil-CoA-ból és kolinból képződik az 

idegsejtvégződésekben. A kb. 40 nm {tmérőjű szinaptikus vezikul{k 

egyenként 10 000 acetilkolin molekul{t tartalmaznak. Irod.  

Acetilkolin észter{z: EC 3.1.1.7, m{sodpercenként 14 000 acetil-kolin 

molekul{t képes elbontani, igen gyors enzim. Diszulfid híddal 

összekötött homodimérekből {lló oligomer. 583 as (Human). Irod. 1ACE 

(Ray), 1MAA (Mouse brain)  

Acetilkolin-kötő glikoprotein: Homopentamer. 1UV6, 1UV6 (Snail)  

Acetilkolin receptor: 2 alegységösszetételű iontranszport{ló 

transzmembr{n fehérje. 2 acetilkolin molekula megkötésekor az 

ioncsatorna kinyílik és egy millisec alatt 20E Na+-ion {ramlik be a 

sejtbe és ugyanennyi K+-ion {ramlik ki. Mw 250 kD. Irod. 1OED (Ray)  

Acil-CoA binding protein: közepes és hosszúl{ncú acil-CoA megkötését 

és sejten belüli sz{llít{s{t végzi. Monomer. 86 as, Mw 9.913 kD (Human). 

2FJ9 (Human)  

Acilfoszfat{z: EC 3.6.1.7, acilfoszf{tot zsírsavra és ortofoszf{tra 

hidroliz{ló enzim. 98 as, Mw 11.008 kD, (Human muscle type). 1APS  

ACP: a zsírsavszintézisben részt vevő enzim, HSCoA -hoz hasonló 

oldall{ncot tartalmaz. 1ACP  

PDH: EC 1.2.4.1, (= Piroszőlősav DeHidrogen{z) piroszőlősavból acetil-

CoA-t termelő multienzimrendszer. 3 féle enzim alkotja és 60 (E. Coli: 

tetramer E2 + 60 monomer E1 + 6 dimer E3) polipeptidl{ncból {ll. 

-ketosav 

dehidrogen{z hasonló felépítésű multienzimrendszer. Irod. 1Ni4 

(Human) 
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Alkalikus foszfat{z: EC 3.1.3.1, a szérumban kimutatható széles 

specifit{sú enzim, ortofoszf{t monoésztereket hasít alkoholra és 

foszf{tra. 1ZEB (Human)  

Alkohol dehidrogen{z: EC 1.1.1.1, az etilalkoholt NAD+ koenzimmel 

acetaldehiddé oxid{lja. Zn tartalmú. Citoplazmatikus. Metanolt és 

etilénglikolt is {talakít. Dimer ( vagy  alegységekből felépülve), így 6 

izoenzime van.  l{nc (=374 as, Mw 39.727 kD, Human liver ), l{nc (=374 

as, Mw 39.723 kD, Human ), l{nc (=374 as, Mw 39.736 kD, Human ). A 

chi l{nc nem etanolt hanem hosszúl{ncú alkoholokat oxid{l (=373 as, 

Mw 39.593 kD, Human chi-l{nc). Ezen kívül létezik pi (=391 as, Mw 

41.510 kD, Human), és egy 6. típus is.  

AMP dezamin{z: EC 3.5.4.6, az AMP + H2O = IMP + NH3 reakciót 

kataliz{lja. Homotetramer. 3 izoform{ja fordul elő: v{zizomban az 1. 

típus (=747 as, Mw 86.489 kD, Human type 1), sima- és embrion{lis 

izomban a 2. típus (=760 as, Mw 88.198 kD, Human type 2) és vvt-ben a 

3. típus (=767 as, Mw 88.812 kD, Human type 3).  

Antihypertensive protein: vérnyom{scsökkentő fehérje, antivir{lis hat{sa 

is van. 43 as, Mw 4.714 kD (Sea Anemone). 1BDS  

L-Triptof{n: Trp, W, Mw 204.22, esszenci{lis fehérjealkotó aminosav. 

Lebont{sa sor{n Ala, C1- -keto-adipinsav 

képződik. A Trp gyűrűkből {tcikliz{lód{ssal piridinv{z alakulhat ki és 

így részt vehet a NAD szintézisben is. Kevés Trp van pl. a kukoric{ban. 

Apolipoprotein B100: az LDL-re jellemző apoprotein, az egyik 

legnagyobb fehérjel{nc a szervezetben. Az LDL receptorhoz képes 

kötődni. 4536 as (Human). Irod.  

Arachidonsav: 5,8,11,14-eicosatetraénsav. Mw 304.46, b{r linolsavból 

szintetiz{lható mégis esszenci{lis zsírsavnak tekintjük. 20 szénatomos 4 

telítetlen kötést tartalmazó zsírsav, F vitamin. Prosztaglandinok, 

trombox{nok keletkezhetnek belőle. A membr{n foszfolipidek 5-15%-

ban tartalmazz{k. Irod.  

L-Arginin: Arg, R, Mw 174.20, szemi-esszenci{lis fehérjealkotó 

aminosav. A karbamid-ciklusban képződik ugyan, de a m{jsejtek 

citoplazm{j{ban lévő argin{z nagyon aktív enzim s ezért ott el is bomlik.  
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Argin{z: EC 3.5.3.1, a karbamidciklus enzime. Arg induk{lja. Mn2+ 

kofaktora van. Homotrimer. 3 x 322 as, Mw 3 x 34.734 kD (Human liver). 

1HQ5, 1HQ5, 1HQ5 (Human)  

ATP: adenozin-trifoszf{t, Mw 507.21, a szervezet elsődleges 

energiat{rolója.  

 

ATP szint{z: EC 3.6.1.34, az oxidatív foszforil{ció enzime, a 

mitokondrium belső membr{nban. F típusú ATP{z. F1 a katalitikus 

alegység 3.3 alegységszerkezetű, F0 membr{n proton csatorna a, b és c 

Human liver-L). Irod. 1BMF (Bovine)  

Troponin C: a kalmodulinhoz hasonló Ca kötő fehérje, 4 Ca iont köt. Az 

aktin filamentumon elhelyezkedő troponin komplex része. 159 as, Mw 

17.991 kD (Human skeletal muscle). Irod. 4TNC 

Ca2+-ATP{z: EC 3.6.1.38, SR és ER Ca2+ transzport{ló integr{ns 

membr{nfehérje. P típusú ATP{z. 997 as, Mw 109.690 kD (Human slow 

skeletal muscle SR and ER), 1042 as, Mw 114.756 kD (Human type ER). 

Irod. 1iWO, 1VFP, 1VFP (Rabbit)  

Ca2+-ATP{z: EC 3.6.1.38, plazmamembr{n Ca2+ transzport{ló integr{ns 

membr{nfehérje. 1220 as, Mw 134.684 kD (Human rbc, type 1b), 1198 as, 

Mw 132.722 kD (Human brain, type 2), 1205 as, Mw 133.930 kD (Human 

rbc, type 4).  

CAD protein: a pirimidinszintézisben résztvevő multifunkcion{lis 

enzim. 3 lépést kataliz{l.  

1. Carbamoil-P szintet{z, glutamin felhaszn{ló: EC 6.3.5.5, a 2ATP + Gln 

+ CO2 + H2O = 2ADP + karbamoil-P + Glu + Pi reakciót kataliz{ló enzim,  

2. Aspart{t karbamoiltranszfer{z: EC 2.1.3.2,  
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3. Dihidroorot{z: EC 3.5.2.3,  

L-Cisztein: Cys, C, Mw 121.16, fehérjealkotó aminosav. Képződhet 

szerinből a Met kénatomj{nak felhaszn{l{s{val. Leboml{s{val 

piroszőlősav keletkezhet. Oxid{ciój{val képződik a taurin.  

 

Lizozim: EC 3.2.1.17, muramid{z, az N-acetil-D glukózamin és az N-

acetilmuraminsav közötti 1,4- -kötéseket bontó enzim. A monocita-

makrof{g rendszer tartalmazza, a bakteriolízisben vesz részt a baktérium 

sejtfal felold{s{val. Hi{nya okozza az amiloidózis-VIII betegséget. 

Monomer. 130 as (Human C). 1REM  

Mevalonsav kin{z: EC 2.7.1.36, az ATP + mevalonsav = ADP + 5-P-

mevalonsav reakciót kataliz{ló enzim. Citoplazmatikus. Farnezil- és 

geranil-PP a kompetitív inhibítora. Homodimer. 2 x 396 as, Mw 2 x 

42.451 kD (Human). 1KVK, 1KVK (Rat)  

Mioglobin: az izomban (elsősorban a vörös színű, oxidatív anyagcseréjű 

izmokban) az O2 mozg{s{t elősegítő fehérje. A hemoglobinhoz hasonló 

felépítésű. Monomer. 153 as, Mw 17.053 kD (Human). 2MM1 

Citokróm B5: az ER-ben tal{lható, a zsírsav deszatur{z rendszer tagja. 

554 nm-en van elnyelése. CytB5-redukt{z NADH koenzimmel reduk{lja. 

133 as, Mw 15.198 kD (Bovine liver). Irod. 3B5C  

Citokróm B5 redukt{z: EC 1.6.2.2, a zsírsavak l{nchosszabít{s{ban, 

telítetlen kötések kialakít{s{ban, koleszterol szintézisben vesz részt. 

NADH-val működő, FAD tartalmú enzim. Az ER membr{n külső 

oldal{hoz kötött, de a vvt-ben szabadon fordul elő. Hi{nya 

methemoglobinémi{t okoz. 300 as, Mw 34.103 kD (Human).  

Citokróm B562: (= Cyt bK), a termin{lis oxid{ciós l{nc tagja (komplex 

III). Protoporfirin IX-et tartalmaz, mint a hem. Irod. 256B  

Citokróm B-C1 komplex III: EC 1.10.2.2, 3CX5, 3CX5 (Yeast)  
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Citokróm C: 112 as (Rizs), 103-104 as (Gerincesek). A mitokondrium 

belső membr{n külső felén tal{lható. A Cyt C1-ről sz{llítja az elektront a 

Cyt C-oxid{zra. Irod. 1CCR  

Citokróm C2: fotoszintetiz{ló baktériumok tartalmazz{k a 

plazmamembr{n belső oldal{n. 2 x 116 as (Rhodobacter C.). Irod. 2C2C  

Citokróm C3: 80-90 as. Anaerob szulf{t reduk{ló baktériumok 

tartalmazz{k, nem reaktív a mitokondri{lis Cyt c redukt{zzal vagy 

oxid{zzal. 1CY3  

Citokróm C5: 85-90 as. Anaerob N-felhaszn{ló baktériumokban fordul 

elő, nem reaktív a mitokondri{lis Cyt c redukt{zzal vagy oxid{zzal. 

(Azotobacter) 1CC5  

Citokróm Cp: (Rhodospirillum M.) 2CCY 

Enol{z: EC 4.2.1.11, glukolízis enzim. Citoplazmatikus. Homodimer. 

Mg2+ stabiliz{lja a dimer szerkezetet. 3 izoenzimet különböztetünk meg: 

 

Glikolízis: 

 

Factor Xa Inhibitor: 60 as. 1TAP (Tick)  

Factor XI: plazma-tromboplasztin antecedens, EC 3.4.21.27, az Arg-Ala 

és az Arg-Val kötéseket hasítva a IX-es faktort aktiv{lja.  

Factor XI prekurzor: Homodimer, diszulfid hidakkal összekötve. Mw 

70.109 kD, 625 as (Human).  
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Factor XII: Hageman faktor, EC 3.4.21.38, aktiv{lódva az Arg-Ile 

kötéseket bontja a XI-es faktorban. A XII-es faktor, a prekallikrein és a 

HMW-kininogén komplexet alkotva negatív felülethez kötődik. Itt a XII-

es hasítja a prekallikreint, kallikrein keletkezik. A kallikrein pedig 

aktiv{lja a XII-es faktort XIIa-v{.  

Factor XII prekurzor: Mw 67.818 kD, 615 as (Human).  

Factor XIII: Laki-Lór{nd faktor, EC 2.3.2.13, fibrin stabiliz{ló faktor, 

transzglutamin{z. Trombin aktiv{lja. Működéséhez Ca ionokat igényel. 

Tetramer: 2 A l{ncból (731 as, Mw 83.136 kD, Human A) és 2 B l{ncból 

(731 as) {ll. 1QRK, 1GGT (Human)  

Kreatin: az izomszövetben előforduló vegyület. A m{j és a vese termeli 

Arg -ből és Gly -ből keletkező guanidino-ecetsavat SAM-al metil{lva. 

CPK enzimmel foszforil{lva ATP rakt{rként szolg{l. Kiürülése a kreatin-

P-ból spont{n intramolekul{ris savamid gyűrű keletkezésével 

kreatininként történik.  

Kreatinin: a vizeletben tal{lható vegyület, hozz{j{rul a vizelet maradék 

nitrogén tartalm{hoz. 3.5-19 mmol/nap ürül.  

Kreatin-P: az izomszövet néh{ny m{sodpercre elegendő energiarakt{ra. 

Mennyisége ar{nyos az izomzat tömegével. 

Fatty acid binding proteins: a hosszúl{ncú zsírsavak citoplazmatikus 

transzportj{ban vesz részt. Legal{bb 3 fajt{ja van, H=heart (132 as, 

Mw=14.727 kD, Human skeletal muscle), I=intestine (131 as, Mw 15.076 

kD, Human), L=liver (127 as, Mw=14.208 kD, Human liver), A=adipocita 

(131 as, Mw 14.588 kD, Human). 2HMB  

L-Fenilalanin: Phe, F, Mw 165.19, esszenci{lis fehérjealkotó aminosav. 

Felnőtt norm{l férfi aj{nlott napi felvétele 2.2g. Leboml{sa Tyr -on, 

homogentizinsavon keresztül fum{rsavra és acetecetsavra történik. 

Kiinduló vegyülete a katekolaminok, tiroxin és a melanin szintézisének. 

A Phe-4-hidroxil{z enzim defektusa okozza a PKU 

anyagcserebetegséget, amelynek gyakoris{ga 1:8064.  
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Endokrin rendszer: hormonok és hormontermelő szervek: 

 

 

Ferritin: Mw 24 x 20.500 = 492.000 kD. 2 x 12 alegységből {lló, oldható, 

nem mérgező, könnyen hozz{férhető vast{roló fehérje a m{jban, lépben. 

Az alegységek micellaszerűen vesznek körül 2000-4500 ferri iont. 2 féle 

alegység építi fel: H (=heavy, 182 as, Mw=21.094 kD, Human) és L 

(=light, 174 as, Mw=19.888 kD, Human), a H alegység oxid{lja a ferro 

ionokat Fe3+ ionokk{. Irod. 2FHA, 2FHA (Human H chain)  

 A ferritin szimbolikus képén jól l{thatóak a térszerkezeti 

ar{nyok és a „szendvics molekul{kra”  jellemző form{ció. 
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Ferritin like protein: ismeretlen funkció. 2QQY (Antrax)  

Fe-S protein: a termin{lis oxid{cióban vesz részt (I. komplex). ld. még 

Akonit{z. Irod. (Ectothiorhodospira V.) 1HPI  

FGF: (= Fibroblast Growth Factor), Heparin kötő, mitogén. Monomer. 146 

as (Human basic). 1FGA  

FGF: Heparin kötő (gyengébben), mitogén. Monomer.140 as (Human 

acidic).  

vér alvad{s{t okozza. Irod.  

Fibrinogén: (I-

szerkezetű fehérje, az N termin{lis végén diszulfid hidak tartj{k össze. A 

fibrinopeptidek (A és B) erős negatív töltése vízoldékonny{ teszi, 

megakad{lyozva az aggreg{lód{st. Irod. 1FZG  

).  

 

-B l{nc: 453 as, Mw 51.496 kD (Human).  

Fibrinopeptidek: a fibrinogénről lehasadó kisebb peptidek. FPA 16 as, 

FPB 14 as-ból {ll, Asp, Glu valamint az FPB peptid szokatlan Tyr-O-

szulf{tot tartalmaz. Irod.  

FIGLU: = FormImino-GLUtaminsav, a His lebont{s köztiterméke. His 

terhelésre a vérben megnő a koncentr{ciója fólsavhi{ny esetén 

(fotometr{lható).  

-

galaktozid{z). I. típusú transzmembr{nprotein. Felnőttkorban 

csökkenhet az aktivit{sa. 1061 as (Human). 1JYN, 1JYN, 1JYN, 1JYN 

(E.Coli)  

Lizozim: EC 3.2.1.17, muramid{z, az N-acetil-D glukózamin és az N-

acetilmuraminsav közötti 1,4- -kötéseket bontó enzim. A monocita-

makrof{g rendszer tartalmazza, a bakteriolízisben vesz részt a baktérium 
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sejtfal felold{s{val. Hi{nya okozza az amiloidózis-VIII betegséget. 

Monomer. 130 as (Human C). 1REM 

Enol{z: EC 4.2.1.11, glukolízis enzim. Citoplazmatikus. Homodimer. 

Mg2+ stabiliz{lja a dimer szerkezetet. 3 izoenzimet különböztetünk meg: 

n 

 

Factor Xa Inhibitor: 60 as. 1TAP (Tick)  

Factor XI: plazma-tromboplasztin antecedens, EC 3.4.21.27, az Arg-Ala 

és az Arg-Val kötéseket hasítva a IX-es faktort aktiv{lja.  

Factor XI prekurzor: Homodimer, diszulfid hidakkal összekötve. Mw 

70.109 kD, 625 as (Human).  

Factor XII: Hageman faktor, EC 3.4.21.38, aktiv{lódva az Arg-Ile 

kötéseket bontja a XI-es faktorban. A XII-es faktor, a prekallikrein és a 

HMW-kininogén komplexet alkotva negatív felülethez kötődik. Itt a XII-

es hasítja a prekallikreint, kallikrein keletkezik. A kallikrein pedig 

aktiv{lja a XII-es faktort XIIa-v{.  

Factor XII prekurzor: Mw 67.818 kD, 615 as (Human).  

Factor XIII: Laki-Lór{nd faktor, EC 2.3.2.13, fibrin stabiliz{ló faktor, 

transzglutamin{z. Trombin aktiv{lja. Működéséhez Ca ionokat igényel. 

Tetramer: 2 A l{ncból (731 as, Mw 83.136 kD, Human A) és 2 B l{ncból 

(731 as) {ll. 1QRK, 1GGT (Human)  

Kreatin: az izomszövetben előforduló vegyület. A m{j és a vese termeli 

Arg -ből és Gly -ből keletkező guanidino-ecetsavat SAM-al metil{lva. 

CPK enzimmel foszforil{lva ATP rakt{rként szolg{l. Kiürülése a kreatin-

P-ból spont{n intramolekul{ris savamid gyűrű keletkezésével 

kreatininként történik.  

Kreatinin: a vizeletben tal{lható vegyület, hozz{j{rul a vizelet maradék 

nitrogén tartalm{hoz. 3.5-19 mmol/nap ürül.  
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Kreatin-P: az izomszövet néh{ny m{sodpercre elegendő energiarakt{ra. 

Mennyisége ar{nyos az izomzat tömegével. 

Fatty acid binding proteins: a hosszúl{ncú zsírsavak citoplazmatikus 

transzportj{ban vesz részt. Legal{bb 3 fajt{ja van, H=heart (132 as, 

Mw=14.727 kD, Human skeletal muscle), I=intestine (131 as, Mw 15.076 

kD, Human), L=liver (127 as, Mw=14.208 kD, Human liver), A=adipocita 

(131 as, Mw 14.588 kD, Human). 2HMB  

L-Fenilalanin: Phe, F, Mw 165.19, esszenci{lis fehérjealkotó aminosav. 

Felnőtt norm{l férfi aj{nlott napi felvétele 2.2g. Leboml{sa Tyr -on, 

homogentizinsavon keresztül fum{rsavra és acetecetsavra történik. 

Kiinduló vegyülete a katekolaminok, tiroxin és a melanin szintézisének. 

A Phe-4-hidroxil{z enzim defektusa okozza a PKU 

anyagcserebetegséget, amelynek gyakoris{ga 1:8064.  

Ferritin: Mw 24 x 20.500 = 492.000 kD. 2 x 12 alegységből {lló, oldható, 

nem mérgező, könnyen hozz{férhető vas t{roló fehérje a m{jban, lépben. 

Az alegységek micellaszerűen vesznek körül 2000-4500 ferri iont. 2 féle 

alegység építi fel: H (=heavy, 182 as, Mw=21.094 kD, Human) és L 

(=light, 174 as, Mw=19.888 kD, Human), a H alegység oxid{lja a ferro 

ionokat Fe3+ ionokk{. Irod. 2FHA, 2FHA (Human H chain)  

Ferritin like protein: ismeretlen funkció. 2QQY (Antrax)  

Fe-S protein: a termin{lis oxid{cióban vesz részt (I. komplex). ld. még 

Akonit{z. Irod. (Ectothiorhodospira V.) 1HPI  

FGF: (= Fibroblast Growth Factor), Heparin kötő, mitogén. Monomer. 146 

as (Human basic). 1FGA  

FGF: Heparin kötő (gyengébben), mitogén. Monomer.140 as (Human 

acidic).  

vér alvad{s{t okozza. Irod.  

Fibrinogén: (I-es véralvad{si faktor), 

szerkezetű fehérje, az N termin{lis végén diszulfid hidak tartj{k össze. A 

fibrinopeptidek (A és B) erős negatív töltése vízoldékonny{ teszi, 

megakad{lyozva az aggreg{lód{st. Irod. 1FZG  
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69.756 kD (Human).  

 

-B l{nc: 453 as, Mw 51.496 kD (Human).  

Fibrinopeptidek: a fibrinogénről lehasadó kisebb peptidek. FPA 16 as, 

FPB 14 as-ból {ll, Asp, Glu valamint az FPB peptid szokatlan Tyr-O-

szulf{tot tartalmaz. Irod.  

FIGLU: = FormImino-GLUtaminsav, a His lebont{s köztiterméke. His 

terhelésre a vérben megnő a koncentr{ciója fólsavhi{ny esetén 

(fotometr{lható).  

-

galaktozid{z). I. típusú transzmembr{nprotein. Felnőttkorban 

csökkenhet az aktivit{sa. 1061 as (Human). 1JYN, 1JYN, 1JYN, 1JYN 

(E.Coli)  

Lizozim: EC 3.2.1.17, muramid{z, az N-acetil-D glukózamin és az N-

acetilmuraminsav közötti 1,4- -kötéseket bontó enzim. A monocita-

makrof{g rendszer tartalmazza, a bakteriolízisben vesz részt a baktérium 

sejtfal felold{s{val. Hi{nya okozza az amiloidózis-VIII betegséget. 

Monomer. 130 as (Human C). 1REM 

Vitaminok: 

Vitaminok: eredetileg vit{lis aminok, m{ra az egészség megtart{s{hoz 

nélkülözhetetlen vegyületek: 

Vitamin A: (= retinol), a l{t{sban szerepet j{tszó vitamin, hi{ny{ban 

farkasvaks{g alakul ki. A fényreakció az opszinhoz kötött 11-cisz retin{l 

izomeriz{ciója.  

-ketosavak dekarboxilezésében TPP 

form{j{ban résztvevő vitamin. A transzketol{z is tartalmazza.  

Vitamin B2: (= riboflavin), az FMN és a FAD koenzimek alkotórésze.  

Vitamin B3: (PP faktor = nikotinsav-amid, niacin), a NAD és NADP 

koenzimek alkotórésze. Felszívód{skor nikotinsav jut a vérbe. N-metil-

nikotinsavamidként ürül ki a szervezetből.  
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Vitamin B6: (= piridoxin, adermin), transzamin{l{si folyamatokban, 

aminosavak dekarboxilezésében (= biogén aminok képződésében) 

résztvevő PLP koenzim alkotórésze.  

Vitamin B12: (= kobalamin), antipernicióza faktor. Felszívód{s{hoz a 

gyomorfalban termelődő intrinsic faktor -ra van szükség. A 

metilmalonil-CoA - szukcinil-CoA izomeriz{ciós {talakul{sban és a Met 

reszintézisben résztvevő koenzim. 2PMV (Human)  

Vitamin B17: (= laetrile), amygdalin. Magvakban (barackmag, mandula) 

előforduló, daganatos betegségek kialakul{s{t g{tló (?) ciano-glikozid, 

valój{ban nem vitamin.  

Vitamin C: az aszkorbinsav-dehidroaszkorbinsav redoxp{r viszonylag 

erős reduk{lószer. Sz{raz levegőn stabil, de a nem tiszta vitamin 

oxid{lódik a levegőn ezt a fény is elősegíti, ezért ne tartsunk C vitamint 

papírzacskóban.  

Kevert funkciójú oxigen{zok működéséhez szükséges pl.  

    kötőszöveti fehérjék közül a kollagén posztszintetikus módosít{s{hoz,  

    dopamin - noradrenalin {talakul{shoz  

Tartós hi{nya skorbut kialakul{s{hoz vezet kötőszöveti elv{ltoz{sokkal. 

Nem koenzim jellegű vitamin. A szervezet norm{lisan 1500 mg 

tartalékkal rendelkezik, amelynek kb 3%-a naponta lebomlik. Napi 

szükséglet 60 mg.   

Vitamin D2: (= ergokalciferol), élesztőgomb{k {ltal termelt D vitamin. 

Kisebb hatékonys{gú mint a D3, ha D3-ból 2 részt adunk, akkor ehelyett 

D2-ből 3 részt kell adagolni.  

Vitamin D3: (= kolekalciferol), a 7-dehidro-koleszterolból képződhet a 

bőrben UV fény hat{s{ra. A Ca felszívód{s{t segíti elő a t{pcsatorn{ból. 

A m{jban 25-ös, a vesében 1-es helyzetben hidroxil{lódik, így nyeri el 

aktív form{j{t. Túladagol{sa k{ros.  

Vitamin E: (= tokoferol), antioxid{ns hat{sú, szerepe a telítetlen lipidek 

védelme.  
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Vitamin F: (Fatty acid), többszörösen telítetlen zsírsavak, pl. linolsav, 

linolénsav, arachidonsav.  

Vitamin H: (= biotin), toj{ss{rg{j{ból az élesztő növekedéséhez 

nélkülözhetetlen faktort nevezték először biotinnak. A karboxil{z 

enzimek koenzime pl: acetil-CoA karboxil{z, propionil CoA karboxil{z, 

-metil-krotonil CoA karboxil{z (Leu agcs), piroszőlősav karboxil{z. A 

toj{sfehérje egyik komponense az avidin irreverzibilisen köti a biotint. 

Földimogyoró, csokol{dé, toj{ss{rg{ja tartalmazza, de elegendő 

mennyiségben termelik a bélbaktériumok is.   

Vitamin K: (= fillokinon), a K1 fitil csoportot (=geranil-geranil), a K2 

difarnezil oldall{ncot tartalmaz. A II, VII, IX, X-es véralvad{si faktorok 

posztszintetikus karboxil{l{s{ban vesz részt. A bélflóra elegendő 

mennyiségben termeli. Antagonist{ja a dikumarol.  

Vitamin P: (= rutin), flavonoidok. 

Vitaminok: eredetileg vit{lis aminok, m{ra az egészség megtart{s{hoz 

nélkülözhetetlen vegyületek.  

Vitamin A: (= retinol), a l{t{sban szerepet j{tszó vitamin, hi{ny{ban 

farkasvaks{g alakul ki. A fényreakció az opszinhoz kötött 11-cisz retin{l 

izomeriz{ciója.  

-ketosavak dekarboxilezésében TPP 

form{j{ban résztvevő vitamin. A transzketol{z is tartalmazza.  

Vitamin B2: (= riboflavin), az FMN és a FAD koenzimek alkotórésze.  

Vitamin B3: (PP faktor = nikotinsav-amid, niacin), a NAD és NADP 

koenzimek alkotórésze. Felszívód{skor nikotinsav jut a vérbe. N-metil-

nikotinsavamidként ürül ki a szervezetből.  

Vitamin B6: (= piridoxin, adermin), transzamin{l{si folyamatokban, 

aminosavak dekarboxilezésében (= biogén aminok képződésében) 

résztvevő PLP koenzim alkotórésze.  

Vitamin B12: (= kobalamin), antipernicióza faktor. Felszívód{s{hoz a 

gyomorfalban termelődő intrinsic faktor -ra van szükség. A 
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metilmalonil-CoA - szukcinil-CoA izomeriz{ciós {talakul{sban és a Met 

reszintézisben résztvevő koenzim. 2PMV (Human)  

Vitamin B17: (= laetrile), amygdalin. Magvakban (barackmag, mandula) 

előforduló, daganatos betegségek kialakul{s{t g{tló (?) ciano-glikozid, 

valój{ban nem vitamin.  

Vitamin C: az aszkorbinsav-dehidroaszkorbinsav redoxp{r viszonylag 

erős reduk{lószer. Sz{raz levegőn stabil de a nem tiszta vitamin 

oxid{lódik a levegőn ezt a fény is elősegíti, ezért ne tartsunk C vitamint 

papírzacskóban.  

Kevert funkciójú oxigen{zok működéséhez szükséges pl.  

    kötőszöveti fehérjék közül a kollagén posztszintetikus módosít{s{hoz,  

    dopamin - noradrenalin {talakul{shoz  

Tartós hi{nya skorbut kialakul{s{hoz vezet kötőszöveti elv{ltoz{sokkal. 

Nem koenzim jellegű vitamin. A szervezet norm{lisan 1500 mg 

tartalékkal rendelkezik, amelynek kb 3%-a naponta lebomlik. Napi 

szükséglet 60 mg. Mw 176.12.  

Vitamin D2: (= ergokalciferol), élesztőgomb{k {ltal termelt D vitamin. 

Kisebb hatékonys{gú, mint a D3, ha D3-ból 2 részt adunk, akkor e 

helyett D2-ből 3 részt kell adagolni.  

Vitamin D3: (= kolekalciferol), a 7-dehidro-koleszterolból képződhet a 

bőrben UV fény hat{s{ra. A Ca felszívód{s{t segíti elő a t{pcsatorn{ból. 

A m{jban 25-ös, a vesében 1-es helyzetben hidroxil{lódik, így nyeri el 

aktív form{j{t. Túladagol{sa k{ros.  

Vitamin E: (= tokoferol), antioxid{ns hat{sú, szerepe a telítetlen lipidek 

védelme.  

Vitamin F: (Fatty acid), többszörösen telítetlen zsírsavak, pl. linolsav, 

linolénsav, arachidonsav.  

Vitamin H: (= biotin), toj{ss{rg{j{ból az élesztő növekedéséhez 

nélkülözhetetlen faktort nevezték először biotinnak. A karboxil{z 

enzimek koenzime pl: acetil-CoA karboxil{z, propionil CoA karboxil{z, 

-metil-krotonil CoA karboxil{z (Leu agcs), piroszőlősav karboxil{z. A 
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toj{sfehérje egyik komponense az avidin irreverzibilisen köti a biotint. 

Földimogyoró, csokol{dé, toj{ss{rg{ja tartalmazza, de elegendő 

mennyiségben termelik a bélbaktériumok is. Irod.  

Vitamin K: (= fillokinon), a K1 fitil csoportot (=geranil-geranil), a K2 

difarnezil oldall{ncot tartalmaz. A II, VII, IX, X-es véralvad{si faktorok 

posztszintetikus karboxil{l{s{ban vesz részt. A bélflóra elegendő 

mennyiségben termeli. Antagonist{ja a dikumarol.  

Vitamin P: (= rutin), flavonoidok. 

 

A kiragadott dinamikus életfolyamatok szemléltetik azt, hogy az 

életben statikus {llapot nem létezik. A dinamikusan zajló 

életfolyamatok intenzit{s{ról és összefüggéseiről folyamatos 

inform{ciót nyerhetünk a hum{n radi{ció révén. A dinamikus és 

térbeli topografikus folyamatos és szakadatlan emisszió, 

elektrom{gneses sug{rz{sa pontosan reprezent{lja a metabolikus 

folyamatokat. A t{pl{lkoz{s esetében,- hasonlatosan a gyógyszerek 

farmakokinetikai vizsg{lataihoz- a különféle biokémiai folyamatok és 

azok transzportjai is {br{zolódnak az emissziós IR tartom{nyban. 

Az összetett és sok területen még ismeretlen biokémiai hat{sok és 

kölcsönhat{sokat sz{mos esetben befoly{solj{k hol természetes, hol 

szintetikus vegyületek és molekul{k reakciói. 

Kiemelés egy kor{bbi tanulm{nyból: 

Az ember energia- és t{panyagforgalma:  

Az emberi szervezetben zajló anyagcsere-folyamatok bonyolult és összetett 

rendszerét két nagy csoportra lehet bontani, amelyek egym{st erősítve 

p{rhuzamosan zajlanak a szervezeten belül.  

– Az egyik fő folyamatot anabolizmusnak nevezzük. Az anabolizmus sor{n az 

egyszerű molekul{kból az emberi szervezet saj{t maga sz{m{ra bonyolult 

összetételű anyagokat hoz létre (fehérjék, zsírok, szénhidr{tok). Ezek a molekul{k 

biztosítj{k a szervezet struktúr{j{t meghat{rozó építő elemeket. Ezeknek a 

molekul{knak a létrejötte nagyon energiaigényes biokémiai folyamatoknak 

tekinthető.  
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– A m{sik anyagcsere-folyamatot katabolizmusnak nevezzük. Ezek a folyamatok 

biztosítj{k a t{panyagok lebont{s{t, a sejtekben végbemenő energiatermelő 

folyamatokat, ami működésével egyidőben hőtermelő folyamatot is produk{l.  

Mindkét folyamat a t{pl{lkoz{s sor{n a szervezetbe juttatott t{panyagok 

felhaszn{l{s{val zajlik. Az emberi szervezet sz{m{ra biztosított és bejuttatott 

t{pl{lékoknak a szerepe ismét kettős lehet:  

– egyrészről anyagot szolg{ltatnak a szervezeti struktúr{k felépítéséhez,  

– m{srészről energi{t szolg{ltatnak az élettani folyamtokhoz és a mozg{shoz.  

Az anyagcsere-folyamatok akkor zajlanak le akad{lytalanul, ha a szervezet 

sz{m{ra szükséges anyagok a megfelelő mennyiségben és ar{nyban {llnak 

rendelkezésre, a szükségleteknek megfelelően. A t{ranyagok bevitelét, a 

t{pl{lkoz{st sz{mos tényező folyamatosan befoly{solja, módosítja. Csak 

optim{lis esetben képes fedezni a szervezet t{panyag- és energiaszükségleteit.  

Az emberek t{pl{lkoz{sa, t{pl{lkoz{si szok{sai rendkívüli módon szélsőségesek. 

Az éhezéstől a túlt{pl{lts{gig a természetes t{panyagok és szintetikus anyagok 

bevitelén keresztül a tudatos t{panyag-megvon{sok és önkényes 

t{panyaghi{nyok kialakít{s{n {t mindennel tal{lkozhatunk.  

A t{pl{lkoz{si szok{sokat a népesség növekedése, a kemikaliz{lt mezőgazdas{gi 

termelés, a gyógyszeripar – és sorolhatn{nk a többtényezős rendszereket – 

jelentősen módosított{k. A biológiai rendszerekben – így az emberi szervezeten 

belül – zajló biokémiai folyamatokról újabb ismereteket kellett szerezni, hogy 

megfelelő módon lehessen biztosítani a fenntartható biológiai körforg{s 

lehetőségét. A 20. sz{zad m{sok felében a molekul{ris biológiai kutat{sok 

teremtették meg annak feltételét, hogy az élelmezést ne csak t{panyagbevitelnek, 

energiaszükséglet-biztosít{snak tekintsék, hanem ismert legyen a t{pl{lkoz{s 

folyamatainak minden eleme, mint biokémiai {talakító folyamat. Ezzel lehetővé 

v{lt a szervezet egészséges működéséhez szükséges t{panyagok minőségének és 

mennyiségének meg{llapít{sa, tov{bb{ a szükségletektől eltérő bevitelek kóros 

hat{sainak elemzése.  

Az anyagcsere teh{t nem m{s, mint az emberi szervezet sz{m{ra megfelelő 

energiaszükségletek és a testet építő anyagok biokémiai folyamataiból nyert 

energia és építő elemei. Az emberi test a szakadatlanul zajló biokémiai 

folyamatok révén biztosítja a t{panyagok felszívód{s{t, melyekből fehérjéket, 
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szénhidr{tokat, zsírokat, hormonokat és egyéb vegyületeket hoz létre. 

Szintetiz{lja az enzimeket, fenntartja a különböző szervezeti stuktúr{kat, 

funkciókat, és elt{volítja a fennmaradó salakanyagot.  

Összefoglalva meg{llapíthatjuk, hogy az anyagcsere-folyamatok kémiai reakciók, 

amelyek az enzimek kataliz{ló hat{s{ra jönnek létre. Az enzimbont{sokkal 

valósulhatnak meg mindazok a kémia folyamatok, amelyek képesek viszonylagos 

alacsony belső hőmérsékleten is létrejönni. Az enzimatikus bont{s minden 

biokémiai (belső) folyamatn{l jelen van, de még a sejten belüli anyagcsere-

folyamatokat is enzimrendszerek működtetik.  

Az anyagcsere intermedier folyamatai:  

A t{panyagokkal bevitt kémiai energi{ból a szervezet saj{t maga sz{m{ra 

felhaszn{lható fontos energi{t hoz létre, ezt nevezik intemedier folyamatoknak. 

Ennél az anyagcsere-folyamatn{l az első lépésben a t{panyagokból un. 

monomerek keletkeznek, a bevitt t{panyagban lévő glikogénból glükóz keletkezik, 

a fehérjéből első lépésben aminosavak és azt{n ammónia jön létre (az ammónia 

karbamidd{ v{l{sa ut{n a szervezetből kiürül). A zsírok szabad zsírsavakk{ és 

glicerinre bomlanak. Az első lépésben is azt l{thatjuk, hogy az anyagcsere-

folyamatokat nem lehet egyszerűen csak t{pl{lék és energia összességének 

tekinteni.  

A bonyolult biokémiai folyamatok m{sodik lépcsőjében a körforg{s tov{bb zajlik, 

a piroszöllősavon keresztül a zsírsavak közvetlenül új molekul{t hoznak létre, 

amit acetil-koenzimnek-A-nak neveznek. Az acetil-koenzim-A az intermedier 

anyagcsere folyamatok kulcsszereplője. Sok minden alapj{t szolg{lja az acetil-

koenzim-A, pl. a zsírsavak felépítését, vagy a citr{tkörben történő oxid{ción 

keresztül az energiatermelés biztosít{s{t.  

Ezek a bonyolult és sokak sz{m{ra nem ismert biokémiai folyamatok 

leegyszerűsítve nem jelentenek m{st, mint a naponta elfogyasztott étel 

lebont{s{t, építőelemek létrehoz{s{t, mozg{si energia biztosít{s{t, és nem utolsó 

sorban hőtermelést. A folyamat ezzel (a m{sodik körrel) nem z{rul le.  

A harmadik lépésben a bizonyos citr{tkörön belül keletkezett NADH adja az 

energia egyik jelentős mennyiségét. Ennek megfelelően ez a bizonyos NADH 

felvesz egy oxigént, amiből létrehoz egy NAD+ vegyületet, valamint vizet és 

energi{t. A keletkezett széndioxid a légzéssel kerül vissza a levegőbe, ezzel 
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biztosítva a szén körforg{s{nak zavartalan kialakul{s{t. Egy m{sik {gon a 

szervezet a bejutatott foszforból biztosítja az energiatermelés alapanyag{t, amit 

ATP-nek neveznek (adenozintrifoszf{t). Ez a biokémiai termék jelentős 

mennyiségű hőt képes termelni. Az ATP-t egyszerűen az emberi szervezet 

tüzelőanyag{nak is tekinthetjük, mert a hőenergi{n kívül sz{mos 

energiatermelés fő eleme.  

Az intermedier anyagcsere egyes lépéseit több egym{sba kapcsolódó szab{lyozó 

rendszer tartja ellenőrzés alatt. Ez teszi lehetővé az anyagcsere önszab{lyoz{s{t, 

gazdas{gos és zavartalan lefoly{s{t, illetve az egyes fellépő zavarok (pl. 

t{panyag, oxigénhi{ny) esetén is képes biztosítani a szervezet sz{m{ra a 

legszükségesebb energiamennyiséget. A folyamatok sebességét a sejtek 

energiaigénye hat{rozza meg, illetve szab{lyozza.  

Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az emberi szervezet energiatermelése 

elsősorban oxidatív, teh{t az energi{t éghető anyagok elégetésével nyeri. Az égés 

minden ismert jellemzőjét megtal{lhatjuk ebben a biológiai folyamatban. A 

t{panyagcsatorn{ban az elfogyasztott élelmiszer éghető molekul{kk{ alakul {t. A 

tüdőn keresztül a szervezet oxigént vesz fel, a célterületre (anatómiai terület, 

régió, szerv, szervrendszer) sz{llítja a „fűtőanyagot” és az oxigént. Az 

energiafelhaszn{l{s esetében a szervezet szab{lyozó mechanizmusai révén 

létrejön az oxigénfelvétel, amiből széndioxid és salakanyag keletkezik. Mindkettő 

t{vozik a szervezetből. Természetesen az emberi szervezet nem csak optim{lisan 

működik, van amikor nagyobb teljesítményt végez a szervezet, mint amit 

anaerob- (felesleges lekötetlen oxigén) kapacit{sa biztosítani tud. Ilyen esetekben 

oxigénadóss{g keletkezik, amit anaerob-folyamatnak nevezhetünk. 

Az ismeretek birtok{ban azt tudjuk, hogy egy egészséges, norm{lis testsúlyú 

felnőtt zsírtartaléka mintegy két hónapra elegendő. A kb. 3 kg mobiliz{lható 

fehérje – az idegszövet minim{lis szénhidr{tszükségletének ell{t{s{t figyelembe 

véve kb. – 15 napig elegendő. Ennél hosszabb éhezés elviselése az izomzatból 

mobiliz{lható fehérjék mennyiségétől és az idegszövet hi{ny{llapot{hoz való 

alkalmazkodó képességétől függ.  

Az emberi szervezet a t{panyagok „elégetéséből” az ismert intermedier 

anyagcsere útj{n nyer energi{t, miközben víz, széndioxid és hő keletkezik. 

Éhezéskor a szervezet a saj{t energiatartalékait és építőanyagait haszn{lja fel. Ez 

utóbbi esetben (nevezhetjük m{sodlagos energiafelhaszn{l{snak) a lebont{sn{l 
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első lépéséként a rakt{rakban lévő anyagokat kell felszabadítania a szervezetnek, 

és a norm{l biokémiai folyamatok lezajl{s{nak helyszínére kell sz{llítani. A 

problém{k ott jelentkeznek, hogy az energiahordozó felszabadít{sa sokkal 

lassabban megy, mint pl. a direkt anyagcsere-folyamatokból sz{rmazó anyagok 

biokémiai folyamata. A felszabadít{s {tkötő folyamatainak első lépése az ATP 

(adenozin-trifoszf{t) makroerg foszf{tkötéseinek kibont{sa és transzport{l{sa. A 

felszabadított ATP-ből az energia egy foszf{tcsoport lead{s{val szabadul fel (1 

makroerg foszf{tkötés bont{s{val 33,47 kJ/mol szabadul fel). Lehet, hogy sokak 

sz{m{ra nehéz olvasm{nynak tűnik a tömörített és egyszerűsített feldolgoz{s, de 

sajnos m{sképpen ezek a bonyolult folyamatok nem írhatók le.  

Folytassuk e folyamatoknak az elemzését, hogy valahogyan el tudjunk jutni a 

biokémiai folyamatok végéhez. Ebből a magas foszfortartalmú molekul{ból 

(ATP) a foszf{tkötés bont{sa révén un. adenozin-difoszf{t (ADP) keletkezik, ami 

tov{bb bomlik adenozin-monofoszf{tt{ (AMP), s ezzel jelentős energi{t tud 

szolg{ltatni a szervezet sz{m{ra. A helyzetet bonyolítja, hogy a folyamatok 

mindkét ir{nyba képesek hatni, teh{t ha az ATP felvesz egy vízmolekul{t, akkor 

egy ADP szabad foszfor keletkezik belőle és energia, ami a tov{bb boml{ssal 

létrehozza az AMP-t, ismét felszabadít egy foszfort, és újabb energi{t szabadít 

fel, de a folyamat visszafelé is képes lezajlani. Ez a biokémiai oda-vissza folyamat 

csak is a szervezet összehangolt és magas szinten történő vezérlésével jöhet létre.  

Azt {llíthatjuk, hogy egy egészséges felnőtt emberben naponta nagy mennyiségű 

ATP keletkezik, és norm{lis életvitel és életmód esetében ezek kellő mértékben 

felhaszn{l{sra kerülnek.  

Ezt az is mutatja, hogy a felnőtt ember esetében a bevitt t{panyagok mintegy 

95%-a szívódik fel. Ezt tekinthetjük elméletileg optim{lis biokémiai folyamatnak. 

A t{panyagokból nyert energia kb. 9–10%-a elveszik a szervezet sz{m{ra 

felhaszn{lhatatlan élelmiszerkomponensekkel, amelyek a széklettel kiürülnek. 

 Ide sz{míthatjuk a bélbaktériumok {ltal felhaszn{lt t{panyagokat is, amelyek a 

szervezet sz{m{ra szintén elvesznek. A lebontott és felszívódott t{panyagok 

energi{j{nak egy része elvész a vizelettel, izzads{ggal és elhalt sejtekkel t{vozó 

anyagokkal. A maradék a szervezet sz{m{ra hasznosul, mint élettani 

energiaérték.  

A szervezet sz{m{ra hasznosuló energia mintegy 50%-a hővé alakul.  
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A fenti mondatokban két figyelemre méltó {llít{st tal{lhatunk. Az egyik a 

bélbaktériumok jelenléte az emberi szervezetben, amelyek közvetlenül a bevitt 

t{panyagokból biztosítj{k saj{t életük fennmarad{s{t és szaporod{sukat. A m{sik 

az, hogy a bevitt t{panyagok 50%-a hővé alakul. A két tém{t érdemes 

szétv{lasztani, és a t{panyagforgalom szokv{nyos biokémiai jellemzői helyett 

foglakozzunk ink{bb e két kevéssé vagy tévesen ismert, az anyagcseréhez köthető 

folyamattal, jelenséggel.  

A bélbaktériumok:  

A bélbaktériumokkal és azok szerepével az emésztésben csak az utóbbi 

évtizedekben kezdtek intenzíven foglakozni. Valój{ban még napjainkban sem 

tudjuk pontosan, hogy a nagyon nagysz{mú és tömegében is jelentős többsz{z-

féle (kb. 400 baktériumfaj képviseli az emberi szervezet bélflór{j{t) baktérium 

pontosan milyen funkciót tölt be a béltraktusban. Kor{bbi vélemények szerint 

ezek a baktériumok elsősorban csak a vastagbélben tal{lhatók. Kétségtelen, hogy 

a vastagbélben betöltött szerepük régóta ismert és tudott – életműködésükkel a 

t{pl{lékmaradv{nyokat feldolgozz{k, elsősorban saj{t szervezetük sz{m{ra, de 

életműködésükkel a gazdaszervezet (azaz az ember) sz{m{ra is hasznos 

molekul{kat hoznak létre.  

A szervezet sz{m{ra hasznos bélbaktériumok a csecsemőkorban települnek 

fokozatosan a béltraktusba, és idővel közösségeket alkotnak. A zömmel a 

vastagbélben élő baktériumok az emésztetlen t{pl{lékokat, elhalt h{msejteket 

(mintegy 300g/nap), a bélfalat bevonó ny{kot haszn{lj{k fel t{pl{lékként. A 

természetes bélbaktériumoknak van egy saj{tos feladatuk. Az összmennyiségnek 

megfelelően mintegy 1%-uk a bélfalat bevonó mucinból bakteriosztatikus 

anyagot {llít elő, ami akad{lyozza a nem kív{natos mikroorganizmusok 

megtapad{s{t, azaz koloniz{ciój{t.  

A bélbaktériumoknak szerepük van a gyomor és bélrendszer egészséges 

működésében, az immun{llapot erősítésében, a külvil{gból behatoló 

mikroorganizmusok és egyéb {rtalmak elleni védekezésben, valamit a tökéletes 

t{panyagell{t{sban.  

Ellentmond{sosnak tűnhet az az {llít{s, hogy a t{pl{lék bevitele ut{n a r{g{ssal 

felaprított ételben lévő baktériumok a gyomorban az erős savas közegnek 

tudhatóan elpusztulnak, azaz a t{pl{lék sterillé v{lik. A valós{gban ez úgy 

működhet, hogy bizonyos baktériumok egyszerűen túlélési folyamatokra 
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rendezkednek be, és csak akkor aktiviz{lj{k magukat, amikor a megfelelő és 

sz{mukra elfogadható közegbe érnek.  

Ez az {llít{s azért is valószínűsíthető, mert péld{ul antibiotikumos 

kezelések, sug{rz{s, kémiai anyagok hat{s{ra az aerob-anareob 

baktériumok létfeltételeinek időszakos megv{ltoz{sa a természetes 

bélflór{t részben vagy egészben elpusztítja, de az sem z{rható ki, hogy 

összetétele megv{ltozik, ez{ltal mut{ns törzseket hoz létre, amelyek 

nem képesek funkciójukat betölteni. Ilyen esetben a kóros 

következmények sem maradnak el. A nem specifikus törzsek 

megtelepedése esetében enteritis, izol{lt t{panyaghi{ny stb. jelentkezik, 

ami egyben veszélyezteti a szervezet egészségének fenntart{s{t.  

Egészséges embereknél a saj{t mut{lódott bélbaktériumok nem jelentenek 

veszélyt, mert a bélfalat bevonó ny{k, valamint a velük szemben kialakuló 

tolerancia védelmet nyújt. Léteznek olyan kóros folyamatok is, amikor a mut{ció 

patogén folyamatokat okoz. A gyenge immunst{tus esetében a legtöbb anaerob 

infectio is bélflóra eredetűnek tekinthető. Súlyos műtétek esetében, malignit{sn{l 

(tumoros megbetegedések), neutropenia mellett bacteriaemia észlelhető, sőt 

t{lyogos képletek is kialakulhatnak. A Clostridium septicum-bacterriaemia 

esetén a baktériumok rendszerint bekerülhetnek a vér{ramban (ileocoecalis 

regio). Megfigyelték, hogy idős korban a védekező mechanizmusok csökkenésével 

a bélflóra bizonyos baktériumai gyakrabban okoznak infectiót.  

A gyomorban a gyomorsavass{gtól azaz a PH-tól függően tal{lható baktérium. 

Az bizonyított, hogy a savas kémhat{sban tal{lni lehet gram-pozitív fakultatív 

anaerob baktériumokat, mint pl. Streptococcus, Helicobacter pylori. Nem rik{n 

milliliterenként ak{r 10³-on csírasz{mban. A megfelelő vizsg{latokkal ki lehet 

szűrni ezeket a panaszokat is okozó savtűrő baktériumokat, és megfelelő 

antibakteri{lis szerrel meg lehet szüntetni a tüneteket. A veszély csak abban van, 

hogy a nagydózisú, széles spektrumú antibiotikumok nem képesek szelekt{lni, és 

sok estben a norm{l bélflóra baktériumainak csírasz{m{t is jelentősen csökkentik. 

A patkóbélben (duodenum) – teh{t a vékonybél első szakasz{ban – élő 

bélbaktériumok aktív csírasz{ma igen kevés, mert az epesavak és emésztőenzimek 

nem kedveznek a természetes bélbaktériumoknak. Több teória is létezik, hogy a 

t{pl{lékkal természetes úton bejutó baktériumok hogyan képesek túlélni ezeket az 

anatómiai szakaszokat. Vannak tézisek, melyek azt {llítj{k, hogy nem megfelelő 

közegben a baktériumtest lez{rja a baktériumot, és csak olyan közegben 
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aktiviz{lódik, amelyik sz{m{ra kedvező. M{s teória szerint az sem 

elképzelhetetlen, hogy a péppé őröl, savazott t{pl{lékék között búvik meg, 

miközben minim{lis életfunkciót mutat. Olvasható olyan vélemény, hogy az 

emberi szervezet t{panyagfolyamat{ban csak az erős, mindent kibíró törzsek 

képesek eljutni oda, ahol életfeltételük ide{lisnak mondható. Azt tudhatjuk, hogy 

a bélbaktériumok működését nem az ember szab{lyozza, teh{t csak életközösség 

jön létre a természetes bélbaktériumok és az ember között. Mindkét biológiai lény 

optim{lis körülmények között egym{s életét, anyagcseréjét egészíti ki és 

optimaliz{lja.  

Az újszülöttek t{panyagcsatorn{ja sterilnek és csíramentesnek tekinthető. A 

t{pl{lékon keresztül a környezetből folyamatosan települ be a saj{tos mikroflóra. 

A születést követően az tapasztalható, hogy a bélcsatorn{ban oxigén van jelen, 

ez{ltal az anaerob baktériumok nem képesek szaporodni. Az első időszakban 

jellemzően a E.coli, sterptococcus és a staphylococcus fajok jelennek meg és 

települnek be. A folyamatos t{pl{l{st követően a mikroflóra egyre komplexebbé 

v{lik, a fakultatív anaerob baktériumok kiszorulnak, jellemzően elsőnek az E. 

coli.  

Fontos megjegyezni, hogy az anyatejes t{pl{l{s esetében m{r az első hetekben 

megjelennek a bifidobacteriumok és a laktobacilusok. Ezek a baktériumok hozz{k 

létre és tartj{k fenn a vastagbél kémhat{s{t (pH érték), ezzel mintegy védelmet 

biztosítva az exogén patogén mikrób{k megtelepedésének megakad{lyoz{s{ban. 

Az anyatejes t{pl{l{s esetében ezek a folyamatok természetes úton jönnek létre. 

 Felvetődik a kérdés, hogy mi történik a t{pszeres t{pl{l{s esetében. 

Megfigyelték, hogy a csecsemőknél a mesterséges t{pl{l{s esetében a vastagbél 

oxigéntartalma és a környezete alkalmass{ v{lik arra, hogy megjelenjenek az 

anaerob baktériumok (ezek a baktériumok oxigén hi{nyban képesek szaporodni és 

élettevékenységüket kifejteni). Jellemzően két faj jelenik meg ekkor, amelyek nem 

m{sok, mint a Cacteroides és a Clostridium. Ebben az életperiódusban a jelentős 

és egy életre meghat{rozó természetes bélbaktériumok cserélődése esetében nem 

elkerülhető, hogy a vékony és {tj{rható bélfalon keresztül anaerob baktériumok 

kerüljenek a szervezetbe. Ezzel magyar{zható a könnyen kialakuló csecsemőkori 

anaerob bacteriaemia. Felvetődik a kérdés, hogy főleg a Clostridium difficile 

fertőzés tünet miért nem jelentkezik. Azt valószínűsítik, hogy ebben a korban a 

baktériumok toxin kapcsolód{s{hoz szükséges receptorok még nem fejlődtek ki. 
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A felnőttkori jellemző baktériumflóra a vegyes t{pl{lkoz{s bevezetésével jelenik 

meg. A természetes bélflóra soha nem tekinthető {llandónak – a t{pl{lkoz{ssal, 

az életvitellel, a gyógyszerfogyaszt{ssal ezek az értékek folyamatosan v{ltoznak; 

úgy mennyiségileg, mint minőségileg.  

Természetesen t{pl{lkoz{s, alkat, t{jegység, kor és nem szerint sz{míthatunk 

optim{lis mennyiségeket, de ezek meglétét szinte soha nem lehet kimutatni. 

Ezzel a ténnyel is bizonyítani lehet, hogy egy akut enter{lis érintettség (pl. 

vírusos hasmenéses {llapot) esetében a kiürülő, mennyiségében és minőségében 

bélbaktérium-deficitben lévő t{panyagcsatorna a természetes t{plakoz{s sor{n 

vissza tudja {llítani a norm{l bélflór{t. Természetesen ez az {llít{s megdönti azt 

a hipotézist, miszerint a gyomor savtartalma sterillé teszi a t{panyagot.  

Ha figyelembe vesszük az ismert t{panyagcsatorn{ban lévő baktériumokat, akkor 

a következőket {llapíthatjuk meg. A sz{jüreg és a nyelőcső valószínűsíthetően 

csak azokat a t{panyag lebont{s{ban és az anyagcsere-folyamatokban résztvevő 

baktériumokat tartalmazza, amelyek a t{pl{lékkal kerülnek be (a garatban, 

sz{jüregben igen sokféle egyéb baktériumokat is tal{lhatunk, amelyeknek sajnos 

nagyon nagy sz{ma kórokozó is lehet). A gyomorban elsősorban Helicobacter 

pylori tal{lható, becsült értéken 300-400 millió/milliliter mennyiségben. A 

vékonybélben több baktérium mellett legnagyobb részben Lactobacillusok vannak 

jelen 400–600 millió/ milliliter csírasz{mban. A vastagbélben nyolc 

baktériumtörzs képezi az alapot (Bifidobacterium, Clostridium, 

Peptostreptococcus, Fusobacterium, Lactobacilus, Enterobacterium, 

Enterococcus, Eubacterium) mintegy 1,2 milli{rd/g mennyiségben.  

A mennyiségek ismeretében elgondolkodtató, hogy az emberi szervezetbe bejutó 

természetes nem kórokozó baktériumoknak milyen szerepük lehet az anyagcsere-

folyamatok fenntart{s{ban, és milyen életet és egészséget fenntartó folyamatokat 

képesek biztosítani. Elsősorban azt kell megemlíteni, hogy az emberi szervezet és 

a természetes bélbaktériumok szimbiózisban élnek egym{ssal (szimbiózis, görög-

latin: együttélés, két vagy több különböző szervezet kölcsönösen hasznos 

együttélése). Az együttélés folyam{n ezek a baktériumok jelentős mértékben 

résztvesznek a biokémiai folyamtokban. Életükben hasznos módon bontj{k le a 

meghat{rozható anyagokat az emberi szervezet sz{m{ra.  

Példaként említsük meg az emberi t{pl{lkoz{sban megjelenő, túldozírozott és 

eredendően nem jelenlévő cukrok lebont{s{t. A bifidobacteriumok 
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heterofermentatív tejsavas erjesztése minden m{s tejsavas erjesztéstől eltérő 

típusú egyedi folyamat. Ezek az oblig{lt anareerob baktériumok kedvelik a 10%-

os széndioxidos jelenlétet, teh{t bont{si folyamatukban alapvetően biztosítj{k a 

szén nitrogén, foszfor ciklusait, és ezzel szerves részt v{llalnak a t{pl{lkoz{si 

l{ncolatban, teszik mindezt úgy, hogy a biokémiai folyamataikat az emberi 

szervezeten belül végzik, saj{t maguk és az ember sz{m{ra hasznos módon. 

Nincs aldol{zuk, de nincs glükoz-6foszf{t dehidrogen{zuk sem.  

A baktérium foszfoketol{z enzimje képes a fruktóz-6-foszf{tot acetilfoszf{tra és 

eritroz-4foszf{tra bontani, míg a xilulóz-5 foszf{tot ugyanez az enzim acetil-

foszf{tra és glicerinaldehid-3 foszf{tra v{gja szét. Ez egyszerűen azt jelenti, 

hogy 2 glükóz 2 tejsavat + 3 ecetsavat hoz létre.  

Sz{mos cukorbont{st figyelhetünk meg a t{panyagcsatorn{ban. A 

homofermentatív tejsavas erjedés folyam{n kb. 17 biokémiai folyamaton 

keresztül a glükóz tejsavv{ bomlik. A heterofermentatív tejsavas erjedéses 

folyamatokn{l a glükóz kb. 10 biokémiai folyamat ut{n h{rom {gra oszlik, és 

egyidőben tejsavv{, etanoll{, és ecetsavv{ bomlik. A bifidobacteriumok 

heterofermentatív erjedésénél a glükóz bonyolult biokémiai folyamatokon 

keresztül 2 tejsavat, 2 ecetsavat és egy független ecetsavat hoz létre. A 

folyamatokn{l kiemelkedően fontos megjegyezni, hogy a biokémiai folyamatok 

estében többször keletkeznek ATP, ADP, NAD, NADH molekul{k. A 

folyamatos biokémiai események, azon kívül, hogy az ember részére hasznos 

biokémiai szerves molekul{kat hoznak létre, fontos jelenséggel bírnak, mégpedig 

azzal, hogy a zajló biokémiai folyamatok HŐT is termelnek.  

Természetesen minden bélben előforduló baktériumnak ismerjük az erjedési, 

biokémiai folyamatait. Az Enterobacteriaceae-erjedéseknél 

megkülönböztethetünk vajsavas és hangyasavas erjedéseket. Ezek a baktériumok 

minden esetben elsődlegesen a cukrot, azaz a glükózt bontj{k. A 

Enterobacterriaceae-bont{sokn{l a glükóz folyamatosan bomlik tejsavra, 

pirosszőlősavra, borosty{nkősavra, hangyasavra, acetotejsavra, acetoinra, 

végezetül ecetsav, etanol és but{ndiol keletkezik.  

A Clostridiumok közvetlenül a szénhidr{tokat bontj{k, a vajsavas erjedésük 

sor{n sz{mos biokémiai folyamat zajlik, melyeknél megtal{lható: az etanol, 

ecetsav, ADP, ATP, aceton, butirin, krotonil, vajsav, butanol.  

 



 

64 
 

 

A citromsavas erjedésnél a glükózbont{sn{l, a sz{mos biokémiai {tmenetnél 

(EMP, NAD, NADH, ADP, ATP, Transzkarboxil{z, Piruv{t, Ox{lacet{t, 

Mal{t, Fumar{t, Szukci{n{t, Popionil) végtermékként Propionsav keletkezik.  

A néh{ny kiemeléssel nem az olvasó kedvét kív{ntam lohasztani, hanem arra 

szerettem volna a figyelmet felhívni, hogy az emberi t{panyagcsatorn{ban 

nagyon nagysz{mú és különféle baktériumok milyen hihetetlen munk{t 

végeznek egyrészről a saj{t életük fenntart{sa, m{srészről az emberi szervezet 

fenntart{s{nak érdekében.  

A kiragadott péld{k azt mutatj{k, ha péld{ul megeszünk egy vajas kenyeret, 

iszunk egy bögre tejet, elfogyasztunk egy jó sültet, amit esetleg egy kellemes 

habos tort{val vagy gyümölccsel l{z{runk, akkor vélelmezhetjük, hogy 

önmag{ban az emberi szervezet steril környezetben ezekkel az élelmiszerekkel 

nem tud kezdeni semmit. A szimbiózisban velünk élő baktériumok saj{t életük 

fenntart{s{val segítik a t{pl{lékok feldolgoz{s{t, lebont{s{t olyan biokémiai 

molekul{kk{, amelyek képesek felszívódni az emberi szervezetben, és biztosítj{k 

az emberi élet fenntart{s{t, energiaszükségleteit.  

Természetesen a biokémiai folyamatok, a baktériumok életének minim{lis 

ismerete is elégséges ahhoz, hogy ne tekintsük megmosolyogtatónak azokat az 

{llít{sokat, amikor valaki azt mondja, hogy egy szépen hangzó t{voli földrész 

növénye vagy {llati készítménye direktben eljuthat egy szervünkhöz vagy 

szervrendszerünkhöz, és csod{latos gyógyul{st idézhet elő. Egyszerűen nem 

elképzelhető, hogy az emberi t{panyagcsatorn{ba bekerülő szerves molekula ne 

érintkezzen az emberi gyomor és béltraktus kémiai anyagaival, 

bélbaktériumokkal, enzimatikus bont{sokkal.  

A bélflóra a vastagbélbe érkező, még nem megemésztett t{pl{lék-összetevőket, 

szénhidr{tokat – mint rezisztens keményítőt, az elemi rostokat, fehérjéket, 

peptideket – ferment{lja. A ferment{lt anyagok rövid szénl{ncú zsírsavakat, 

tejsavakat, hidrogént és széndioxidot eredményeznek.  

Vizsg{ljuk meg, hogy a colon – azaz a vastagbél – különböző szakaszaiban a 

bélbaktériumok milyen biokémiai folyamatokat hoznak létre. A vastagbél 

szakasz{ban a ferment{ciós termékek visszahatnak a vastagbél ny{lkah{rtya-

sejtjeire. A rövid szénl{ncú zsírsavak sói – elsősorban az acet{t, a propion{t, a 
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butir{t – aktiv{lj{k a vastagbél motilit{s{t (hull{mzó mozg{s{t), javítj{k a 

vérell{t{st, és nem utolsó sorban biztosítj{k a saj{t energia meglétét. A komplex 

folyamatok csökkentik a fehérjeferment{cióból sz{rmazó nitrogéntartalmú 

termékek – az ammónia, az aminok – hat{s{t. Hozz{j{rulnak a vastagbél és a 

végbél r{kos megbetegedéseinek megelőzéséhez. Fontos megjegyezni, hogy a 

keményítőkből képződő butir{t is bizonyítottan g{tolja a r{kos sejtek 

növekedését. A bélflóra aktivit{sa a különböző szakaszokon specifikusan eltér 

egym{stól. Ezek jellemzően összefüggést mutatnak a vastagbél betegségeinek 

lokaliz{ciój{val.  

A vastagbél r{kos megbetegedéseinek 60%-a a lesz{lló {gat érinti, a sigma és a 

végbélszakasszal együtt. Nézzük, a felsz{lló {g ferment{cióinak folyamataiban 

mik vesznek részt. Tal{lhatunk sok szénhidr{tot, élelmiszerrostokhoz köthető 

folyadékot, savas pH értéket. A felsz{lló {gban az élelmiszer 6–16 ór{t 

tatózkodik. Eben a szakaszban a baktériumok növekedése gyors. Jellemzően itt 

keletkezik a hidrogén és a széndioxid. A lesz{lló {gban sok fehérje tal{lható, 

egyre kevesebb folyadék, semlegeshez közeli pH érték, miközben a baktériumok 

növekedése lassul. A lebontott és {talakított t{pl{lék össze{ll végtermékké. Ez az 

időtartam 12–36 ór{t is jelenthet. A boml{s utolsó szakasz{ig a lesz{lló {gban 

ammónia, aminok, fenolok keletkeznek. Fontos kiemelni, hogy a bélflóra mikrob{i 

képesek r{kkeltő anyagokat szintetiz{lni, aktiv{lni. Ismert, hogy a vízzel és 

zöldségfélékkel bevitt nitr{tot a bélflóra baktériumai {talakíthatj{k nitritté. A 

grillezett húsok esetében a bélbaktériumok az un. imidazokinint képesek 

{talakítani r{kkeltő hat{sú hidroxi-IQ-v{.  

L{tható teh{t, hogy egy emberben felfoghatatlan létsz{mú baktériumsereg végzi 

szakadatlanul a munk{j{t. E mikroorganizmusok nélkül az élet elképzelhetetlen. 

Azon kívül, hogy mint baktériumok élő anyagként viselkednek, nem szabad 

elfeledkezni arról sem, hogy ezek a baktériumok a folyamatos t{panyagell{t{sért 

is felelősek úgy, hogy közben biokémiai laboratóriumként működnek. 

A bélbaktériumok hi{nya esetében az emberi élet súlyos k{rokat szenvedhet. 

Hi{nyuk vagy csökkent mennyiségük miatt a mindennapi folyamatos 

anyagcsere oly mértékben sérülhet, hogy különféle betegségeknek is a forr{sa 

lehet.  
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A bélbaktériumokat két nagy csoportba sorolhatjuk.  

1. Probiotikumok:  

A porbiotikumok élő mikroorganizmusok. A mindennapi {ltal{nos t{pl{lkoz{s 

esetében a sz{jon {t való bevitelük célja a bél mikroflór{j{nak stabiliz{l{sa, a 

bélflóra működésének serkentése. A probiotikus baktériumok anyagcsere-

folyamatukkal elsősorban tejcukorból tejsavat termelnek.(A tejcukor = laktóz 

C12H22O11, emlősök tejében előforduló reduk{ló disuacharid. A csecsemők 

t{pl{l{s{n{l fontos, mert az anyatej laktóz-tartalma magas, 5,5–8,4%. A 

tejmirigyben uridin-difoszf{t-glükózból keletkezik. Elő{llít{sa tejsavó 

bep{rl{s{val történik. Színtelen, krist{lyos vegyület.) Lehetséges, hogy a 

porbiotikumok hi{nya okozza péld{ul a laktóz intoleranci{t (azaz tejcukor 

érzékenységet)?  

Az egyetemi szomatológiai kutat{sok sor{n bizonyítható volt, hogy a 

mikrobiológiai programban azokn{l az embereknél, akiknél a laktóz intoleranci{t 

lehetett kimutatni, megfelelő élelmiszer-dozíroz{ssal, melyekben megfelelő élő 

probiotikomok voltak, a mellékhat{s elmúlt! A kereskedelemben elméletileg 

kaphatóak laktobacilusok, bifidobacteriumok, enterococusok. Megvizsg{lva az 

élelmiszerek természetes probiotikus tartalm{t az volt tapasztalható, hogy az 

élelmiszer-technológi{k szigorú szab{lyoz{sa révén csírasz{mot minim{lisan, 

vagy nem lehetett tal{lni. A lactobacilusok esetében a kiszerelés és a t{rol{s alatt 

a nem megfelelő koncentr{tumok életképtelenné v{lnak. Teh{t egy probiotikus 

terméket, amiben deklar{ltan élő törzsek vannak, 3–6 hónapn{l nem lehet tov{bb 

eltartani. A szavatolt élőflóra az idő múl{s{val egyre csökkenő csírasz{mot 

mutat. Igaz probiotikus hat{súnak tekinthetők még a Lactococcus, Pediococcus, 

Steptococcus és a Leuconostoc törzsek is.  

Az emberi fogyaszt{sra kerülő porbiotikumokkal szemben nagyon szigorú 

előír{sok vannak. Csak ellenőrzött form{ban {llíthatók elő, emberi eredetűeknek 

kell lenniük, nem hordozhatnak kórokozó törzset. Előír{s szerint az elő{llít{s 

folyam{n a technológiai folyamat nem k{rosíthatja. (A hűtést jól bírj{k, sőt 

mélyfagyaszt{sban sok{ig eltarthatók, viszont a magasabb hőmérsékletet nem 

tűrik). Fontos, hogy az élelmiszer természetes ízét ne befoly{solj{k. Képesek 

legyenek ellen{llni a gyomor- és az epesavaknak, és megfelelő mennyiségnek kell 

jutnia a vastagbélbe. Tal{n a legfontosabb, hogy képesek legyenek tapadni a 

bélh{mhoz, és tudjanak szaporodni. Az élelmiszerrel bevitt probiotikumok 
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(megfelelő törzs, megfelelő élő csírasz{mban) a bélrendszerben elszaporodnak, 

t{mogatj{k a norm{lis bélflóra stabilit{s{t, g{tolj{k a kórokozók koloniz{ciój{t 

(megtapad{s{t és szigetszerű szaporod{sukat). A bélfalhoz tapadnak, ezzel 

megakad{lyozz{k a kórokozók adhéziój{t. Jótékony, azaz norm{l működésük 

megmutatkozik a székletürítésben, a fentiekben említett tejcukor-emésztésben, a 

gyomorfekélyes panaszok megszüntetésében, sőt gyógyít{s{ban. Csökkentik a 

vastagbél r{kos megbetegedéseinek rizikój{t.  

Itt érdemes megjegyezni, hogy a prevenciós szűrővizsg{lati programok nem a 

megelőzésre, hanem a m{r meglévő tumoros megbetegedések felismerésére 

koncentr{lódnak, miközben nem ismerik fel egy esetleges élelmiszer-

kereskedelemben lévő, természetes élelmiszer-összetevő hi{ny{t.  

A jótékony hat{sok, amelyeket ezek a baktériumok kifejtenek, szinte 

meghökkentők. Több esetben, amikor orvosoknak prób{lom értelmezni ezeket a 

biokémiai, mikrobiológiai folyamatokat, azt hiszik, hogy tréf{lkozom. Vegyünk 

tov{bb a hat{smechanizmusokat. A szérum koleszterinszintjének csökkentésével 

hozz{j{rulhatnak a szív és érrendszeri megbetegedések megelőzéséhez. Ez nem 

egy csod{latos felfedezés vagy tal{lm{ny fellengzős kijelentése. Ezt gyakorlatilag 

és elméletileg minden biológus, t{pl{lkoz{studom{nnyal foglakozó szakember 

ismeri és tudja. A Lactobacilus GG péld{ul csökkenti a bélfal permeabilit{s{t 

vírusfertőzéskor. M{s fertőzésekben segíti az immunv{laszt azzal, hogy növeli 

az antitesttermelést. A Lactobacilus acidophylus és a Bifidobacterium bifidum 

serkenti a phagocyt{k működését, fokozza az ellenanyag-termelését.  

2. Prebiotikumok  

A prebiotikumok élelmiszerkomponensek, amelyek zöldségekben, 

zöldségtermékekben természetesen fordulnak elő, vagy adalékanyagként kerülnek 

az élelemiszerbe. A prebiotikumok nem emészthető oligoszacharidok, amelyek 

szelektíven fokozz{k a bifidobacteriumok és a lactobacilusok szaporod{s{t, és 

egyidejűleg elnyomj{k a bélflór{ban jelenlevő kórokozó clostridiumok, 

veilonell{k, klebsiell{k és az E. colí szaporod{s{t.  

A prebiotikumok hat{s{ra rendeződik a székletürités, és javul a fertőzéses 

enterietis elleni védelem. Serkentik a kalcium és a magnézium felszívód{s{t. 

Ismert és kutatott téma szerint kimutatott, hogy a prebiotikumok feltételezetten 

r{kmegelőző hat{ssal vannak. A m{j és az immunrendszer működését javítj{k, a 

szív és érrendszeri megbetegedések és a diabetes javul{s{t elősegítik. Itt érdemes 
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meg{llni, és elgondolkodni azon, hogy a földi {tfogó biológiai rendszerek hogyan 

reag{lnak arra, ha egy növényt génkezelnek azzal a céllal, hogy kifejezetten 

toxinokat {llítson elő, pl. egy baktérium vagy egy lepke vagy egy gombafaj ellen. 

Mi történik ilyen esetben pl. a zöldségekben a természetes prebiotikumokkal? 

Képesek ezek is mut{lódni? Vagy egyszerűen elpusztulnak?  

 

A m{r említett egyetemi mikrobiológiai kutat{sokn{l felfigyeltünk arra, hogy 

bizonyítottan természetes pro- és prebiotikus anyagok emeltszintű csírasz{m 

bevitele esetében az anyagcsere-folyamatok optimaliz{lódtak és stabiliz{lódtak, és 

ami a legmeglepőbb volt, hogy optimaliz{lódott a vércukorszint. A magyar{zatot 

a fenti elemzésben tal{lhatjuk meg.  

A természetes bélbaktériumokról szerezhettünk néh{ny alapinform{ciót. 

Tudhatjuk azt, hogy ezek a mikroorganizmusok jelen vannak életünkben, 

nélkülük kétséges volna néh{ny életfunkció fenntart{sa. Sajn{latos módon a 

természetes biológiai t{pl{lékok termesztése, tenyésztése nem a biológiai 

körforg{soknak megfelelő módon zajlik. A nagyipari „ennivaló gy{rt{s”, a 

gyorsétkezdék steril élelmiszerei, a genetikai módosít{sok, az {llom{nyjavítók, 

ízfokozók, a sok cukor mind-mind rontja anyagcserénket.  

A szomatológiai kutat{sokn{l a szomato-diagnosztikai felméréseknek volt egy 

nagyon szomorú tapasztalata. Azt tudni kell, hogy a szomatológiai 

vizsg{latoknak nem az a feladatuk, hogy betegséget keressenek, hanem az, hogy 

egy adott ember anatómiai és életfolyamatait komplex módon felt{rjuk és 

elemezzük. A szomatológia csak és kiz{rólagosan leíró (descriptiv) tudom{nynak 

tekinthető.  

A kellő körülír{st azért végeztem el, mert azt tapasztaltuk a statisztikai 

feldolgoz{sokn{l, hogy 30 000 fő esetében 65%-ban az anyagcsere-folyamatok 

zavarai okozt{k az egészségfenntart{s instabilit{s{t. Ez minden elképzelést és 

v{rható rossz eredményt felülmúlt.  

Az okokat keresve elsőnek azt hat{roztuk meg, hogy az esetek legnagyobb 

részében a katasztrof{lis globaliz{lt élelmiszerkereskedelem volt okolható. Nem 

kis mértékben okozott problém{t az élelmiszerekkel való manipul{l{s, és tal{n 

tém{nkhoz csatlakoztathatóan mértéktelen steriliz{l{s is gondokat jelenthet. 

Tal{n emlékeznek néh{nyan arra, hogy gyerekkorukban a frissen fejt (igaz néha 

gümőkoros tehenekből) tejből a poh{rban vagy a köcsögben eltett aludttejnek 
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milyen fenséges íze volt egy szelet zsíros kenyérrel és frissen szedett 

paradicsommal. Ki merne manaps{g prób{lkozni a tehenet nem l{tott tejből 

aludttejet készíteni? De sorolhatn{nk a kov{szos ubork{t, a joghurtokat, a 

sajtokat is, amelyek formailag, technológiailag megfelelnek az előír{soknak, de 

sem ízük, az illatukról nem is beszélve<  

A természetes, jó baktériumok fejezetet célszerű azzal z{rni, hogy a legfontosabb 

baktériumokat megismerjük, illetve azt is, hogy mit termelnek az ember 

t{pcsatorn{j{ban.  

A baktérium neve - Ferment{ciós termék:  

Bacteroides - acet{t, propion{t, szukcin{t  

Eubacteria - acet{t, butir{t,lakt{t  

Bifidobacteria - acet{t, lakt{t,form{t, etanol  

Costridia - acet{t, propion{t, butir{t  

Lactobacilli - lakt{t  

Ruminococci - acet{t  

Peptostreptococci - acet{t, lakt{t  

Methanobrevibacter - met{n  

Desulphovibrók - acet{t  

Propioni baktérium - acet{t, propion{t  

Actinomyces - acet{t, lakt{t, szukcin{t  

Steptococcusok - acet{t,butir{t, lakt{t  

Escherichia - savak  

(értelmezések:  

Acet{t – a latin ecet szóból sz{rmazik, CH3COO összetételű anion, az 

acet{tecetsav savmaradéka.  

Propion{t – propionsav, CH3CH2COOH. Gyenge egyb{zisú karbonsav, a 

zsírsavakban fellelhető.  
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Szukcin{t – borosty{nkősav, HOOC-CH2-CH2-COO. Hszíntelen prizm{kban 

krist{lyosodó dikarbonsav. A biológiai oxid{ció sor{n a citr{t ciklusban α-keto-

glut{rsavból keletkezik, és a szervezetben gyorsan oxid{lódik fum{rsavv{.  

A természetes hum{n bélbaktériumok szerepe tal{n mindennél fontosabb. 

Fontos, hogy megismerjük a probiotikus baktériumok hat{s{t az egészségre.  

A probiotikus baktériumok - Hat{suk:  

 

Lactobacilus acidophylus,  

L casei, L planatum, L. delbrucki,  

L. rhamnus - Immunműködés erősítése  

L. acidophylus, L. casei,  

Bifidobacterium bifidum - A bélflóra fenntart{sa  

L. acidophylus, L. casei, L.gasseri,  

L.delbruecki, L.planatum, B.bifidum,  

B.infantis, B adolescentis, B.longum -R{kmegelőző hat{s  

L. acidophylus, B.bifidum.  

Streptococcus thermophylus, L. bulgaricus,  

Saccharomyces spp. - Utazók hasmenés-csillapít{sa  

L.rhamnosus, B. bifidum - Rotavírus-enteritis megelőzése  

L. rhamnosus, sacharomyces spp. - Closrtidium diffecile-enteris megelőzése  

L.acidophylus, L. rhamnosus, B bifidum - Enteritisek megelőzése.  

A fenti elemzés elolvas{sa ut{n természetes jó étv{gyat kív{nok a vegyes 

szélsőségektől mentes, ar{nyos vacsor{hoz, ami ak{r lehet egy jól elkészített 

varg{nyagomba leves, kellemes sült, vegyes körettel, savanyús{ggal vagy p{rolt 

zöldségekkel, jófajta sz{raz testes vörösborral.  
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Az anyagcsere, a t{panyagok felhaszn{l{sa és a biokémiai folyamatok 

összességének m{sik fő jellemzője az, hogy minden esetben hő keletkezik. A 

folytat{sban: az anyagcsere-folyamatok és az emberi szervezet hőh{ztart{sa. 

Az alapvető anyagcsere-folyamatok megismerésével lehetőségünk nyílt arra, 

hogy betekintsünk a biokémiai folyamatok bonyolult rendszerébe. A 

szomatológus az embert – annak testét és életfolyamatait – minden esetben 

összefüggéseiben vizsg{lja, miközben azt elemzi, hogy a vizsg{lt személy kornak-

nemnek megfelelően milyen egészségi {llapotnak örvend.  

Természetesen fontos feladat{nak tekinti ez a tudom{nyterület azt is, hogy 

felt{rja a leír{sokon túl, melyek azok a körülmények, tényezők, amelyek az 

egészséget képesek befoly{solni, valamint visszafordítható vagy 

visszafordíthatatlan betegségeket idéznek elő.  

Az ember anyagcsere-folyamatainak vizsg{lata azt veti fel, hogy az élet 

fenntart{sa és fennmarad{sa csak úgy lehetséges, ha t{panyagainkat – az 

élelmiszereket, vizet, levegőt – optim{lis ar{nyos módon juttatjuk a 

szervezetünkbe. Teh{t a lét alapja a folyamatos és szakadatlan anyagcsere.  

A néha misztikusnak tűnő bélbaktériumokról tal{n minden túlz{s nélkül azt 

mondhatjuk, hogy az emberiség leghűségesebb és nélkülözhetetlen élőlényei.  

A kételkedők azt is mondhatj{k, hogy sok ellentmond{soss{g is lehet ezekben az 

{llít{sokban. Felvetődik az a kérdés is, hogy az immunrendszer miért nem 

pusztítja el a bélbaktériumokat. Miért csak egyes bélbaktériumfajokat t{mogat 

immunrendszerünk, és hogyan tudja kiv{lasztani azokat a törzseket, amelyek 

t{mogatj{k az emberben zajló biokémiai, enzimatikus folyamatokat?  

A kutatókat természetesen foglalkoztatja ez a kérdés, és több esetben is sikerült 

igazolni a természet törvényei alapj{n zajló folyamatokat. Célszerű elemezni ezt 

a kérdést, mert megismerésével teljesebb képet kaphatunk mindennapi saj{t 

életünkről is.  

Összefoglalva: azt {llíthatjuk, hogy az ember bélrendszerében sz{mos baktérium 

él, melyek életfolyamataikkal mindenben segítik és t{mogatj{k az ember 

anyagcsere-folyamatit. Azt is tudjuk, hogy ezeknek a bélbaktériumoknak a sz{ma 

a székletben grammonként ak{r trillió is lehet, és a széklet kb. 30%-{t teszik ki. 

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy fogyaszt-e az ember naponta annyi 

baktériumot, mint amennyi a székletben fellelhető. A v{lasz természetesen az, 
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hogy nem. Az {llít{s nem természetfeletti csoda, hanem csak arról van szó, hogy 

ezek a bektériumok folyamatosan szaporítj{k magukat az emberi szervezet 

t{panyagcsatorn{j{ban. De csak ott, ahol erre megfelelő a környezet. Azt is 

tudjuk, hogy ezek a baktériumok még abban is segédkeznek, hogy az ember 

sz{m{ra egyébként emészthetetlen főleg növényi t{pl{lékokat is lebonts{k.  

A biológusokat és a szomatológusokat is régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy 

miként védik ki ezek a baktériumok az immunrendszer t{mad{s{t, hiszen az a 

szervezet sz{m{ra idegen anyag elpusztít{s{ra törekszik.  

Saj{t kutat{saimra hivatkozva azt tapasztaltam, hogy azokn{l a betegeknél, ahol 

az immunrendszer működésének csökkentésével igyekeznek kórfolyamatokat 

gyógyítani – vagy autoimmun betegségeknél –, a t{panyagcsatorna 

bélbaktériumainak mennyiségi és minőségi közege jelentős mértékben 

megv{ltozik, sőt bizonyos biokémiai és enzimatikus folyamatok egyszerűen 

lelassulnak vagy ideiglenesen kiiktatódnak. Ilyenkor tapasztalhatjuk azt, hogy 

arról panaszkodnak az emberek, hogy egyes kor{bban kedvelt ételeiktől 

„undorodnak”, és képtelenek azokat megemészteni. A természetes 

bélbaktériumok visszapótl{s{val ezek a tünetek megszűnhetnek. Sajnos sok 

esetben bizonyos gyógyszeres kezelések esetében ez nem végezhető el, mivel az az 

egyértelmű cél, hogy az immunh{ztart{st kiiktass{k (steroidok, transzplant{ció). 

Azzal nem lehet vit{ba sz{llni, hogy pl. egy transzplant{lt beteg esetében miért 

nem biztosítj{k az immunerősítést, ezzel ugyanis veszélyeztetnék a 

transzplant{lt szerv befogad{s{t, de nincs semmi ok arra, hogy az anyagcsere 

folyamatot a z{rt t{panyagcsatorn{ba ne lehessen optimaliz{lni.  

De térjünk vissza az immunh{ztart{s és a baktériumok vizsg{lat{hoz. Az 

amerikai Harvard Egyetem mikrobiológusai egy baktériumtörzset vizsg{ltak, s 

ez nem volt m{s, mint egy bacteriodes fajba tartozó törzs. Kutat{si eredményeik 

azt mutatt{k, hogy ezek az egysejtűek olyan anyagokat termelnek, amelyek a 

környezetükben lévő sejteket egy fukóz nevű cukor fokozott elő{llít{s{ra 

serkentik. (Fukóz = egyes bonyolult poliszacharidokban előforduló molekula, 

mint pl. a vércsoport specifikus poliszacharidj{ban előforduló szénhidr{t 

sz{rmazék.) A baktériumok ezt a cukrot bekebelezik, majd némi {talakít{s ut{n 

saj{t felszínükre helyezik. Fukóz természetesen nagy mennyiségben tal{lható a 

bélh{msejtek felszínén, így a bacteriodes baktériumok ezzel az akcióval 

tulajdonképpen bélh{msejtnek {lc{zz{k magukat ({llítj{k az amerikai tudósok). 
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A kísérletek azt bizonyított{k, hogy olyan egereknél, amelyek béltraktus{ból 

elvont{k a fukózt, a baktériumok rövid időn belül elpusztultak.  

Nem kell meglepődni azon, hogy az amerikai kutatók ismét feltal{lt{k a csőben a 

lyukat, mert azt kommunik{lt{k: „A felismerésnek komoly szerepe lehet a 

későbbiekben a szervezet sz{m{ra jótékony baktériumokat tartalmazó, 

úgynevezett probiotikus gyógyszerek elő{llít{s{ban.” A fontos kutatómunka – 

mint l{tható – egyből egy gyógyszergy{r újabb profitj{t jelentheti. Azt kell 

mondanom, hogy a pro-és prebiotikumok – meggyőződésem szerint – soha nem 

képezhetik gyógyszer alapanyag{t, m{r csak azért sem, mert az élő baktériumok 

vegyszeres, szintetikus közegben rendkívül gyorsan pusztulnak, és 

életképtelenekké v{lnak. A bélbaktériumok életeleme a cukor, de vizsg{latokkal 

bizonyítottuk, hogy egyes probiotikumok 32 féle iont építettek be cső alakú 

testükbe. Ezeket a „jós{gos” baktériumokat mint élelmiszert kell fogyasztani, 

óvni és félteni kell őket. Ezeknek az ember anyagcsere-folyamatait segítő, 

t{mogató, biztosító, velünk szimbiózisban élőlények a létét is a természet 

egyensúlya képes fenntartani. Minden olyan esetben, mint pl. (kor{bbi 

anyagban) amikor az űrben a kozmikus sug{rz{sok hat{s{ra mut{lódtak a 

baktériumok, azonnal megjelentek az emberre vagy a földi életre veszélyes 

mut{ciók.  

A bélbaktériumok életének megismerését követően tulajdons{gaik ismeretéből 

milyen következtetéseket vonhatunk le? Leegyszerűsítve: a természet igyekszik 

egyensúlyi {llapotot fenntartani.  A t{jegységre jellemző t{pl{lkoz{si szok{s és 

az adott t{jegységben kialakult biológiai egyensúlyi {llapot felborít{s{val 

minden résztvevő élőlény (beleértve az embert is) kénytelen adapt{lódni és 

anyagcsere-folyamatait korrig{lni. Felborulhatnak a biokémiai folyamatok, 

feldolgozhatatlan molekul{k jelennek meg az emberi szervezetben (vércukor, 

koleszterin, triglicerid, sőt toxinok stb.), ezzel az életminőséget és az élettartamot 

is súlyosan befoly{solva, lerontva. A szomatológus nem orvos, nem gyógyít, de 

vizsg{latain{l – észrevéve az anyagcsere-folyamatok bizonyított felborul{s{t – 

kísérletet tehet arra, hogy optimaliz{lja az adott ember kor{nak, nemének, 

testsúly{nak megfelelő anyagcsere-folyamat helyre{llít{s{t. Az eredmény 

{ltal{ban nem marad el. A sort minden esetben a t{panyagcsatorn{ban élő, 

nélkülözhetetlen hum{n bélbaktériumok helyre{llít{s{val kell kezdeni, és nem 

mint gyógyszert kell alkalmazni, hanem mint élelmiszert. Így fordulhat elő az is, 

hogy az emelkedett cukorszintet a bélbaktériumok saj{t életfenntart{sukkal 

csökkenteni, optimaliz{lni tudj{k.  
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A klaszterben végzendő kutat{sok koncentr{lódnak a biológiai 

t{pl{lkoz{s természetes rendjéhez. Az emberi szervezetben 

végbemenő összetett és végtelen folyamatokn{l bizonyított, ha nem 

természetes, hanem szintetikus anyagokat, vegyszereket, 

gyógyszereket adagolunk akkor a szervezet hibajavító mechanizmusa 

igyekszi korrig{lni a biokémiai folyamatok hib{it, de csak egy ideig 

képes azokat módosított kémiai form{cióban fenntartani. Nem 

megfelelőnek kell tekinteni azt az élelmiszert, amelyben az elv{rható 

elem-ion koncentr{ció mérsékelten, vagy túldozírozottan van jelen. 

Kutat{saink folyam{n a természetes hum{n bélflór{t haszn{ltuk fel 

arra, hogy összetételükkel pótolni lehessen az életfolyamatok 

rendeltetésszerű működését. Az alkalmazott biotechnológia egyedi és 

kutat{si titokként kezeljük.  

A folyadékh{ztart{s esetében a vízfogyaszt{s fontoss{g{t emeltük ki. 

Az egyoldalú {sv{nyvízfogyaszt{st és főleg a lúgos vizek 

fogyaszt{s{nak kock{zat{ra minden esetben felhívjuk a figyelmet. Az 

emberi szervezeten belül szinten minden szervnek és 

szervrendszernek az elv{rható biokémiai folyamatoknak megfelelőn 

megvan a természetes Ph értéke. Az a leegyszerűsített tudom{nytalan 

és veszélyes gondolat, hogy a szervezet „savass{g{t” lúgos vízzel 

semlegesítjük az rendkívül nagy veszélyt jelent a fogyasztóra nézve. A 

kutat{sok korai szakasz{ban az ide{lis „fiziológi{s víz” elő{llít{s{t 

{sv{nyvizek keverésével un. „{sv{nyvíz küvé” oldottuk meg. A 

természetes hum{n bélbaktériumok és az ide{lis fiziológi{s folyadék 

fogyaszt{sa esetében minden esetben rendeződött a biokémiai, 

metabolikus folyamatok egysége, ezzel szinte minden esetben meg 

lehetett {llítani, természetesen a reverzibilis anyagcserezavarokat.  

Fő célkitűzés, hogy a t{pl{lékok természetes összetételéhez 

igyekezzünk visszatérni úgy, hogy az elem és ionpótl{sokat a H{rmas 

Elmélet BIR tételének megfelelőn kornak-nemnek megfelelőn 

optimaliz{ljuk és ezzel a bioelektromos amorf (aperiodikus) ion 

térszerkezeti krist{lyform{ció bioelektromos töltöttségét 

optimaliz{ljuk. Ezt praktikusan a „Hum{n Radi{ció” leképezésével 

tudjuk nyomon követni.  
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