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KVANTUMBIOLÓGIA 

 

ELMÉLET ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁS 

 

 

A címbeli kifejezés sokak számára zavarba ejtő és értelmezhetetlen fogalmat 

jelent. Gyakran még az sem segít a megértésben, hogy a kvantumfizika, a 

kvantumkémia tudósai bizonyítékok sokaságával teszik megismerhetővé a XX. 

században megalapozott forradalmian új tudományt. Munkáságukkal 

értelmezhetővé teszik, sőt törvényeket ismernek fel az atomoknál is kisebb 

részecskék megfoghatatlanul különös, szubatomi világában. 

A biológia tudománya – talán nem túlzás, ha azt mondjuk – még csak az 

alapértelmezésig sem jutott el abban, hogy mit érthetünk a kvantumbiológia 

tudománya alatt. Talán nem véletlen, mert a mindennapi biológiai és orvosi 

gyakorlatban még nem tudták értelmezni Einstein Speciális és Általános 

Relativitáselméletét, amely a kvantumfizika a természeti világról szerzett 

tudásunk harmadik nagy tartópillére. Tovább menve: nincs napi gyakorlati 

haszna például az orvostudományban a legelső, és a legjobban megértett modern 

kvantumelméletnek, amely nem más, mint a kvantum-elektrodinamika 

kísérletileg igazolt elektron viselkedése mágnes közelében. 

A kvantumbiológiával foglalkozó kutató ezt az érvelést elfogadja, mivel a 

tudományterület alapkutatása a mindennapi orvosi gyakorlatban, esetünkben, a 

gyógyításban, nem használható fel. 

Viszont állíthatjuk, hogy minden biológia folyamat és maga az élet is csak és 

kizárólagosan kvantumfolyamatok sokasága. 

Az orvostudományban ismert, hogy a XXI. századunk technológiai fejlesztései 

mind a modern fizika tudományára épülnek. Kiemelem a képalkotó 

diagnosztikai eljárásokat, amelyek mind az elektromágneses sugárzást, a 

kvantum jelenségeket és rezgéseket használnak fel arra, hogy egy adott 

emberről, a testében lévő elváltozásokról pontos információkat szerezzenek. De, 

érdekesség, hogy nem az emberi testet és az életfolyamatainak 

kvantumjelenségeit vizsgálják, hanem a testben elnyelődő, átvetülő és kisugárzó 

jelek sűrűségeiből következtetnek egészségre, vagy betegségre. 

A kvantumbiológia értelemszerűen magát az embert, mint kvantumfolyamatok 

végtelen folyamatát produkáló organikus rendszert és annak atomi halmazát 

vizsgálja.  

Aki kvantumbiológiával foglalkozik, az a kutató most még laboratóriumba 

zárkózva végzi kutatásait.  
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Nem véletlenül. Jelenlegi ismereteink alapján talán nem túlzás azt állítani, hogy 

a világban kifejezetten kvantumbiológiai kutatóhelyek még nem működnek. 

Kiváló tudósok, elsősorban fizikusok és kémikusok elkalandoznak az 

élettudományokban, de kellő óvatossággal kezelik a kvantumbiológiát, mert 

tisztában vannak vele, hogy végtelenül bonyolult összefüggésekkel állnak 

szemben. Ez riasztó számukra, de egyben nagy kihívást is jelent. 

A világgal kapcsolatos hétköznapi élményeinket sok-sok billió atom egymással 

való kapcsolata dominálja, és badarság lenne megpróbálni a növények, vagy az 

emberek viselkedését közvetlenül az alapelvekből származtatni. Ennek 

beismerése semmit nem vesz el ama kijelentés értékéből, hogy minden jelenség 

mögött a kicsiny részecskék kvantumjelensége húzódik meg. 

Néhány évtizeddel ezelőtt szembetalálkoztam ezzel a riasztó ténnyel, ami nem 

elvette a kedvemet a kutatástól, hanem megerősítette azt. 

Nagy segítséget jelentett az, hogy szinte minden kiemelkedő fizikus a XX. 

században valamilyen mértékben az élet nagy kérdésével is foglalkozni kezdett. 

Erwin Schrödinger egyik könyvének a címe nem más, mint „Mi az Élet?”. 

Felvetődik a kérdés, hogy akkor ez az új tudományterület, a kvantum tudománya 

miért nem kapott nagyobb teret az élettudományi kutatásokban. 

A válasz nagyon egyszerű, mert a szerteágazó ismeretanyag a biológiai 

tudományában nem volt (és jelenleg sincs) egységes rendszerbe foglalva. 

Miközben tudjuk, hogy az élettudományi kutatásokkal foglalkozó tudósok 

biológia rendszerekben gondolkodnak. 

Sajnos a tudományterületet az áltudósok és a szélhámosok káros 

tevékenységeikkel tovább igyekeznek rombolni, hogy önös érdekeiket előtérbe 

helyezzék. „Érzékszervek nélküli érzékelés, misztikus gyógyítások, sugárzások 

ellen védő vibráló karkötők, és még ki tudja, mik próbálják rendszeresen, a 

valóban lehetségesnek tűnő dolgok tárházába becsempészni magukat a 

„kvantum” szó fedőneve alatt”. 

Mint az élettudományok kutatója tudatosan vizsgáltam, hogy a 

kvantummechanika, a fizika, a kémia törvényszerűségei milyen módon vannak 

jelen az élőlényekben. Az adaptáció sikeresnek bizonyult és értelmezhetővé vált 

az, hogy kvantum biokémia és kvantum biofizika természetes úton folyamatosan 

és szakadatlanul jelen van mindennapi életünkben. 

A számos vizsgálat egyértelművé tette, hogy a természetes életfolyamatokba 

való beavatkozás esetében, (szervetlen-szerves-élő-szerves-szervetlen), vagy 

nevezzük karbon ciklusnak) kockáztatjuk magát a vizsgálati eredményt.   
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Tehát a kvantumbiológiai kutatások non-invazív empirikus vizsgálatokra 

korlátozódtak. 

 

 

A szén geokémiai körforgalma 

A kutatás korai szakaszában kétségessé vált, hogy a dinamikus életfolyamatok 

kvantumbiológiai vizsgálatait egyáltalán milyen módon tudjuk objektíven 

szemlélni, dokumentálni. 

Szerencsére, szinte a kutatási program kezdete környékén egy elmélet, amely a 

Hármas Elmélet címet viseli – és nem más, mint a Kvantum biokémia 

rendszerelmélete – biztosította, hogy a diszkrét kvantum biokémiai folyamtok is 

mérhetővé váljanak. 

A Hármas Elmélet egy alapozó (egy lehetséges) elméleti rendszer, amely 

mentén kvantumbiológiai kutatásokat lehet tervezni és végezni. 

Ez az elmélet lehetővé tette, hogy az elméleti kutatások alkalmazott kutatásokba 

menjek át. 

Értelem szerint a hármas elméletnek a három fő tétele (tézisei) lefedi a 

kvantumbiológia – vélelmezhető – teljes körforgását. 

Az elméleti és a laboratóriumi kutatások nem várt eredményének lehet tekinteni 

azt, hogy egy kutatás oldal-ága, akár közvetlenül és nagy hatékonysággal, akár a 

mindennapi egészség fenntartásban és megőrzésben, valamint a betegellátásban 

is azonnal alkalmazható legyen. 
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A Hármas Elmélet és az ahhoz köthető kutatások számos kérdést vetettek fel, 

amelyek nem csak elméleti jellegűek, hanem konstruktív módón 

alkalmazkodnak a kvantumbiológia értelmezéséhez. 

A Hármas Elmélet alapján a jelenlegi biológiai rendszerelvet célszerű lenne 

megváltoztatni. 

Néhány kiemelés: 

Carl von Linné (1707-1778): Megalkotta a modern tudományos rendszerezés 

alapelveit, a rendszerezés kategóriáit (a taxonokat) és kidolgozta a modern 

tudományos nevezéktant, az élőlényekre alkalmazta a kettős elnevezést 

tudományos névként. Alapjaiban ma is az ő elveit és eljárását használják a 

biológiában. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése: „L.”. Zoológiai 

szakmunkákban nevének rövidítése: „Linnaeus”. 

Charles Darwin: A természetes szelekció gondolatát Charles Darwinnak 

köszönhetjük. 1859-ben jelent meg könyve, mely egyszerűen A fajok eredete 

természetes szelekció útján a létért folyó küzdelemben a rátermettebbek életben 

maradásával címet viselte. Valamiért az utókor csak A fajok eredete címen 

hivatkozik rá. Ebben fejtette ki elméletét, miszerint az élővilág állandó 

változásban van és folyamatosan alkalmazkodik a környezetéhez. Ebben a 

könyvében is hangsúlyozza, hogy a természetes szelekció nem az egyetlen módja 

a fajok változásának. Később egy másik folyamatot is leírt, a szexuális 

szelekciót. Ez a párosodás jogáért és a nőstények választásával valósul meg. 

Ismerve a biológiai rendszerezés e két géniuszának munkásságát úgy 

gondolhatjuk, hogy a baktériumoktól az elefántig, a moszatoktól a fákig mindent 

rendszerbe tudunk foglalni, nem beszélve az emberiség evolúciós folyamatán 

keresztül a (homo sapiens) rasszok kialakulásáig. 
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Frissítsük fel emlékezetünket és röviden értelmezzük a kvantumbiológia 

tudományát: 

A biológiának az az irányzata, amely a biológiai jelenségek értelmezésére a 

kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. A biológiai energia változásokat 

az energia kvantumtermészetével összefüggésben értelmezi. Az élő 

szervezetekben lejátszódó fotokémiai és fotobiológiai reakciók során a 

molekulák fénykvantumok elnyelése révén aktiválódnak, így ezeknek a 

folyamatoknak a sebességét elsősorban a fény intenzitása és nem a molekulák 

termikus (kinetikus) energiája szabja meg. 

 A folyamatos és töretlen kutatás számos eredményt hozott. A terjedelmes 

dokumentációk minden részletre igyekszenek pontos és tudományos 

rendszerelmélet jellegű magyarázatot adni. 

Abban az esetben, amikor a kutatási eredmények és a napjainkban elfogadott 

tudományos irányelvek kismértékű ellentmondásokat tartalmaznak akkor a 

kutató feladata, hogy érveit és eredményeit bemutassa. Sajnos sok esetben 

ezeket a dolgozatokat senki, még csak el sem olvassa.  

Ezek a felvetések, vagy érvelések „tudományos vitára” sajnos nem alkalmasak, 

mert minden állítást, megfigyelés, értelmezés előzi meg. Nem képezheti például 

vita tárgyát az, hogy minden ember egy sajátos egyedi és soha meg nem 

ismétlődő atomi halmaz. Hogy milyen módon és milyen természeti 

törvényszerűség produkálja az atomi halmazokat képező élőlényeket, az lehet 

gondolatébresztő felvetés. 

A Hármas Elmélet és az ahhoz köthető kutatások alapján a linnéi és darwini 

tézisek megváltoztatására javaslatot lehet tenni. 

A kvantum biológiai rendszer elmélet (Hármas Elmélet) alapján az élőlényeket 

célszerű lenne három új rendszerbe foglalni. 

1) Kvantum befogó élőlények (kvantumalapú élőlények) 

2) Átmeneti Kvantum befogó és metabolikus folyamatok élőlényei 

3) Elsősorban kvantum leadó és kismértékben befogadó élőlények. 

 

A fenti felvetések alapján számos kutatási programot lehetne indítani a 

kvantumbiológia tudomány területén, amelyek jelentős hatással volnának az 

élővilágra, az emberi életre, orvostudományra stb. vonatkozó ismereteinkre. 

Szacsky Mihály 


