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8 BEVEZETÉS

Kérdések és feladatok

Ha a lecke megtanulása után vála-
szolsz a kérdésekre, feladatokra,
ellenõrizheted tudásod. Ha nem sike-
rül a megoldás, megtudhatod, melyik
anyagot kell átnézned.

Tudsz róla?

Itt mindig valamilyen érdekességrõl
olvashatsz. Érdemes tanulmányozni,
hiszen azontúl, hogy érdekesebbé
teszi a tananyagot, segít a megtanu-
landó ismeretek megértésében.

A szövegben vastagon szedett részek
a legfontosabb fogalmak, kifejezé-
sek. Dõlttel a további fontos fogal-
mak olvashatók. A tankönyvben elõ-
forduló „Nézz utána...!” típusú fela-
datok az internet, a szakirodalom
és egyéb információhordozók hasz-
nálatára ösztönöznek.

BEVEZETÉS

Széchenyi Zsigmond (1898–1967), a nagy hírû
magyar vadász és természetkutató, egyik könyvében
azt írja, bevezetést írni kárba veszett fáradság, mert
úgysem olvassa el senki. Vajon igaza van?
Nagyon sokan vagyunk azon a véleményen, hogy
az elmúlt évtizedek leggyorsabban fejlõdõ tudo-
mánya a biológia. Gyakran találkozunk biológiai
problémákkal, akár saját magunkról, testi-lelki
egészségünkrõl, akár a minket körülvevõ élõvilág-
ról van szó, akár korunk nagy kérdéseirõl, a népese-
désrõl, a globális felmelegedésrõl, az esõerdõk pusz-
tulásáról vagy a klónozásról.
A biológia az élet tudománya. De mi is az élet
valójában? Erre a kérdésre egy cseppet sem könnyû
a felelet. Tóth Árpád kiváló költõnk egyik versében
keserûen írt beteg testérõl, amely szerinte „csak
csomó rút vegyi bomlás”... Ennél megrázóbban még
senkinek sem sikerült megfogalmazni az élõ anyag
lényegét. Egy „csomó rút vegyi bomlás”... Igen,
hiszen a mai biológiai ismereteinkkel pontosan meg
lehet határozni, hogy egy élõ szervezet mely kémiai
anyagokból mennyit tartalmaz, és milyen folya-
matok zajlanak le közöttük. A felépítésben részt ve-
võ anyagokat ki lehetne mérni egy laboratóriumban,
össze lehetne keverni egymással, abból azonban
sohasem lehetne élõlény. Ahhoz az szükséges, hogy
a felépítõ vegyületek egészen speciális módon
kapcsolódjanak össze, sajátos mûködésre váljanak
képessé, élõ anyaggá szervezõdjenek. Biológiát
azért tanulunk, hogy megismerjük a minket körülve-
võ élõvilágot. Azért tanulunk, hogy pontosan értsük,
mirõl is beszélünk, ha napjaink izgalmas biológiai
kérdései felmerülnek, és megpróbáljunk válaszolni
azokra. Ebben segít nektek ez a tankönyv. Ered-
ményes tanulást, kellõ kitartást és szorgalmat kíván

a Szerzõ és a Kiadó.
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10 AZ EMBER ÉLETMÛKÖDÉSEI

1. Környezet-egészségtan 
és lelki egészség 

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG

Mielõtt megismerkednénk testünk felépítésével
és az egészséges szervezet mûködésével, célszerû
elõbb tisztázni azt, hogy mit is értünk egészségen.
Mi jellemzõ egy egészséges emberre? Hogyan
tudjuk megõrizni az egészségünket? És vajon mi-
tõl válik valaki egyszer csak beteggé? Mit te-
hetünk a megelõzésért vagy éppen a gyógyulásért? 

Az Egészségügyi Világszervezet az egészséget
így határozta meg: „A teljes testi és lelki, valamint
szociális jó közérzet állapota.” Egészséges az, aki
testileg és lelkileg egyensúlyban van, és szociális
környezetével megfelelõ összhangban él.

A TESTI EGÉSZSÉG

A testi egészség meglétének legfontosabb felté-
telei a következõk: 

káros anyagok nélküli lakó-, munkahelyi és egyéb
környezeti viszonyok;
a túlzott koffein-, az alkohol- és nikotinélvezet,
valamint a túlzott gyógyszerfogyasztás elkerülése;
rendszeres testi igénybevétel mozgás és sport
formájában (10.1. ábra);
kiegyensúlyozott, rostokban és vitaminokban
gazdag táplálkozás;
testápolás és higiéné.

A LELKI EGÉSZSÉG

A lelki egészség meglétének legfontosabb felté-
telei: 

megfelelõ kapcsolatteremtés másokkal;
kiegyensúlyozott érzelmi kapcsolatok, szerelem,
szexualitás (10.2. ábra);

10.1. A rendszeres testmozgás az egész-
ség elengedhetetlen feltétele. Beszél-
jétek meg, hogy ki mennyi idõt tölt test-
edzéssel egy héten!

10.2. A lelki egészséghez kiegyensúlyo-
zott érzelmi kapcsolatok szükségesek
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KÖRNYEZETEGÉSZSÉGTAN ÉS LELKI EGÉSZSÉG 11

kiegyensúlyozott társas kapcsolatok a családban,
a baráti körben, a lakóterületen és a munkahe-
lyen;
a munka és a pihenés egyensúlya (11.1. ábra);
az érzelmek, a bánat, a csalódás, a gyötrõdés,
az öröm és a megelégedettség átélésekor tudjunk
beszélni róla valakivel.

A SZOCIÁLIS EGÉSZSÉG

A szociális egészség meglétének legfontosabb fel-
tételei:

megfelelõ lakó- és munkahelyi környezet, amely
lehetõvé teszi a testi és lelki szükségletek kielé-
gítését;
megfelelõ anyagi háttér és egészségügyi ellátás,
a betegek, öregek, hátrányos helyzetûek és ve-
szélyeztetettek védelme (11.2. ábra);
munkalehetõség, a munkaidõ megfelelõ szabá-
lyozása, megfelelõ munkavédelem;
egyéni és kollektív részvételi lehetõség a társa-
dalmat érintõ fontosabb döntési folyamatokban.

A BETEGSÉGEK

Ha a testi, a lelki vagy a szociális egészség ténye-
zõi tartósan hiányoznak, akkor hosszabb-rövidebb
idõ után betegség alakul ki. Általában betegség
az oka annak, hogy az emberek többsége nem éli
meg a számára öröklötten meghatározott élet-
tartam maximumát. (11.3. ábra)

A testi és lelki betegségeket többféleképpen cso-
portosíthatjuk. A mai orvosi tudás és mûszerezettség
mellett a betegségek többsége gyógyítható, vagy
egy elviselhetõ szinten tartható. Emellett azonban
ma még számos gyógyíthatatlan betegség is van. 

Vannak betegségek amelyek hirtelen lépnek fel.
Ezek a heveny, más néven akut megbetegedések.
Ilyen például az influenza.

11.1. A fizikai és a szellemi munkavég-
zés mellett elengedhetetlen a megfelelõ
ideig tartó pihenés is. Hány óra alvás-
ra van szüksége egy nap egy fiatal, fej-
lõdõ szervetnek?

11.2. Az idõs emberek is igénylik a törõ-
dést. Hogyan változik meg egy ember
napi idõbeosztása a nyugdíjba vonulás
után?
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11.3. A várható élettartam változása Ma-
gyarországon. Hogyan változott ez az
átlagérték az elmúlt három évtizedben?
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12 AZ EMBER ÉLETMÛKÖDÉSEI

Mások viszont ciklusosan vagy idõrõl idõre
visszatérnek, elõfordulhat, hogy sokáig, esetenként
véglegesen megmaradnak. Ilyen a cukorbetegség,
a köszvény, az epilepszia stb. Ezek a krónikus, más
néven idült betegségek. 

Ismerünk öröklött megbetegedéseket, ezeket
a szülõk adták tovább az utódokba. A méhen belüli
élet során különbözõ hatásokra veleszületett beteg-
ségek jöhetnek létre, de ezek nem adódnak tovább. 
A betegségeket élettelen vagy élõ környezeti hatások
okozzák, ezek közül különösen fontosak a fertõzõ
betegségek (például az influenza amelyet vírus okoz,
vagy a tüdõgümõkor, amelyet egy baktérium okoz).

A GYÓGYÍTÁS

A betegségek megszüntetésének a folyamata a gyó-
gyítás. A korszerû orvoslás gyógyításának haté-
kony eszközei a gyógyszerek. Figyelemmel kell
lenni a betegség lelki tényezõinek kezelésére is.

A BETEGSÉGEK MEGELÕZÉSE

Élete során nap mint nap érik az embert gyengébb
vagy erõsebb megerõltetõ, vagy akár veszélyeztetõ
fizikai és lelki hatások. Ezek a szervezetünkben
vészreakciós állapotot idéznek elõ. Ezt stressz-
állapotnak nevezik. Ilyenkor megváltoznak az
anyagcsere-folyamatok, és a szervezet alkalmas
lesz az esetleges veszély elhárítására. A stressz
önmagában nem betegség, de beteggé tud tenni, ha
túlságosan gyakran kerülünk ilyen helyzetbe, vagy
hosszú ideig tart. 

A modern orvoslás alapelve a megelõzés, vala-
mint a betegségek kezdeti állapotban való felisme-
rése, a megfelelõ diagnosztika. A megelõzés arra
irányul, hogy az egészség megmaradjon, a beteg-
ség folyamata visszaforduljon, vagy legalábbis ne
súlyosbodjon. Hazánkban mind a megelõzésben,

12.1. Az ajakherpesz fertõzõ betegség.
Milyen kórokozó okozza?

12.2. A gyógyszerek a korszerû orvoslás
hatékony eszközei. Mit nevezünk mel-
lékhatásnak?

12.3. A hosszú ideig tartó, gyakori
stresszállapot beteggé tehet
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KÖRNYEZETEGÉSZSÉGTAN ÉS LELKI EGÉSZSÉG 13

mind pedig a betegségek korai felismerésében lé-
nyegesen rosszabb a helyzet, mint a fejlett orszá-
gokban. A lakosság helytelen életmódja, a megelõ-
zés és a diagnosztika hiányossága okozza azt, hogy
a magyar férfiak várható élettartama fokozatosan
csökken, de a magyar nõk életkilátásai is elmarad-
nak fejlett országokban élõ társaikétól.

A betegségek megelõzésének három lehetséges
és szükséges szintje van. Az elsõ szint maga a tár-
sadalom, hiszen a különbözõ szabályozók, törvé-
nyek és a hatalom által betartatott kívánalmak
alapvetõen befolyásolják az emberek életkilátásait.
A második szint az egészségügyi intézmények fel-
szereltsége, az ott dolgozók felkészültsége, mun-
kájuk helyes szemlélete. A megelõzés harmadik
szintjét mindaz alkotja, amit az ember maga is be-
folyásolhat, és amit mindenki saját döntése alapján
tud megváltoztatni.

A betegségek kialakulásának megelõzésében
alapvetõ jelentõségük van a szûrõvizsgálatoknak.
Ezek a bajok felkutatásának olyan aktív módjait je-
lentik, amikor egészségesnek tartott emberekben
a rejtetten, lappangva már kialakuló betegségeket,
vagy az azt megelõzõ állapotot megfelelõ vizsgá-
latokkal felderítik. A szûrés nemcsak a betegségek
idõben történõ felismerését befolyásolja, hanem
a gyógyító munkát is. Különösen nagy jelentõsé-
gük van a légzési, keringési, egyes anyagcsere-
betegségek (pl. cukorbetegség), de leginkább a da-
ganatos megbetegedések esetében.

Kérdések és feladatok

1. Határozd meg az egészség és a betegség fogalmát!
2. Mondj példát fertõzõ betegségekre, és nevezd meg a kórokozójukat is!
3. Sorolj fel olyan okokat, amelyek gyakran hoznak stresszállapotba!
4. Nézz utána, hogy milyen megbetegedések felderítésére vannak hazánkban

rendszeres szûrõvizsgálatok!

13.1. A betegségek korai felismerése
elõsegítheti a gyógyulást

13.2. A megfelelõ kórházi ellátás be-
folyásolja a betegek életkilátásait

13.3. A daganatos betegségek megelõ-
zésében fontosak a szûrõvizsgálatok
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100 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE, MÛKÖDÉSE; AZ ÖRÖKLÕDÉS ALAPJAI

100.3. A biogén elemek táblázata. Milyen kötéstípus jellemzõ a négy legnagyobb mennyiségben
elõforduló biogén elemre? 

100.2. A gyümölcsök természetes forrá-
sai a biogén elemeknek

100.1. Az emberi testben elõforduló leg-
gyakoribb elemek

24. A biogén elemek és a sejtet
felépítõ szervetlen vegyületek

A BIOGÉN ELEMEK

A sejtek felépítésében és mûködésében részt vevõ
kémiai elemeket biogén elemeknek nevezzük
(100.1. ábra).

Ha megvizsgáljuk, hogy mely elemek építik fel
a sejteket, és azt is, hogy azok milyen arányban
fordulnak elõ bennük, meglepõ eredményt kapunk.
Kiderül ugyanis, hogy egy sejt anyagainak túlnyo-
mó többségét, mintegy 98%-át, mindössze négy
kémiai elem képezi. Ezek a szén (C), a hidro-
gén (H), az oxigén (O) és a nitrogén (N). 

A maradék mennyiséget többek között a foszfor
(P), a kén (S), illetve egyes elemek ionos formában
például a nátrium (Na+), a kálium (K+), a kalcium
(Ca2+), a magnézium (Mg2+), a klór (Cl–), a vas
(Fe2+) alkotja.
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101.2. A szénatom térbeli szerkezete.
Miért mondhatjuk, hogy egy szénatom-

nak háromdimenziós szerkezete van?

101.1. A fogzománc is tartalmaz fluor-
tartalmú vegyületet

109,5º

tetraéderes szerkezet

C     C H C C H

H

H

H

H

etén etin

101.4. Többszörös kötést is tartalmazó
szénvegyületek. Hány kötés lehet két
szénatom között egy molekulában?

101.3. Különbözõ szénatomszámú nyílt
szénláncú és gyûrûs szénvegyületek.

Mi a különbség a nyílt szénláncú és
a zárt szénláncú vegyületek között? 

H H C3HC CH

H

H

C CH3

CH3H

H

H C2

H C2

CH2

CH2

CH2

CH2

egy alkán
(etán)

nyílt láncú

„egyenes” elágazó

nyílt láncú gyûrûs

egy alkán ciklohexán

Léteznek azonban olyan elemek is, amelyek
mindössze néhány ezrelékben fordulnak elõ a sej-
tekben. Ezeken kívül még olyan elemek is vannak,
amelyek csupán nyomokban fordulnak elõ a szer-
vezetben. Ezek a nyomelemek (mikroelemek). Kis
számuk ellenére nélkülözhetetlenek, hiszen az élet-
folyamatokhoz szükséges molekulák alkotói. Hiá-
nyuk esetén a sejt képtelen felépíteni néhány
fontos vegyületét, és ez mûködési zavarokhoz,
betegségek kialakulásához vezethet. Ilyenek pél-
dául ionos formában a kobalt (Co2+) a jód (I–),
a fluor (F–). A kobalt az ember számára fontos
B12-vitamin építõeleme. A jód a pajzsmirigy hor-
monjához szükséges, a fluor pedig a fogzománc
alkotója. Azért fontos a változatos táplálkozás,
mert a gyümölcsökkel és fõzelékfélékkel a szerve-
zetünk a szükséges nyomelemekhez is hozzájut. 

A SZÉN SZEREPE

Valamennyi biológiailag fontos szerves vegyület
felépítésében részt vesz a szén. A szén azért jutott
nélkülözhetetlen szerephez az élõ anyag kiala-
kulása során, mert kémiai szerkezete következté-
ben olyan tulajdonságokkal is rendelkezik, ame-
lyekkel más elemek nem. A szénatomok négy
kovalens kötést tudnak kialakítani. Ezek a térben
egy képzeletbeli tetraéder csúcsai felé mutatnak
(101.2. ábra). A szénatomok más szénatomokhoz
kapcsolódva hosszú láncokat képesek létrehozni,
amelyek elágazhatnak, illetve önmagukba vissza-
térve gyûrûkké záródhatnak (101.3. ábra). A szén-
atomok között kettõs vagy hármas kötés is kiala-
kulhat (101.4. ábra). Mindezek a sajátosságok rend-
kívül sokfélék, stabil szénvegyület kialakulását
eredményezték.

A szén oxidjai gázok, és közülük a szén-dioxid
(CO2) vízben részben oldódik.
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A FÉMEK SZEREPE

A fémek a szervezetben ionokként vannak jelen.
Közülük egyrészt azok váltak biológiailag fontos
elemmé, amelyek gyakoriak voltak és könnyen
léptek kölcsönhatásokba az egyszerû szerves ve-
gyületekkel. Ilyen például a kálium (K+), a nát-
rium (Na+), a kalcium (Ca2+). Másrészt pedig
azok, amelyek maguk körül „elrendezték” az egy-
szerûbb molekulákat, és elõsegítették összekap-
csolódásukat. Ilyen például a vas (Fe2+) vagy
a mangán (Mn2+). 

A BIOGÉN VEGYÜLETEK

Biogén vegyületek azok a vegyületek, amelyek
részt vesznek az élõ szervezetek felépítésében és mû-
ködésében. Ezek lehetnek a sejtekben állandóan
jelenlévõ anyagok, vagy lehetnek az anyagcsere-fo-
lyamatok olyan végtermékei, amelyektõl késõbb
a sejt megszabadul. Például a sejtekben állandóan je-
len van a víz, és a sejtet felépítõ szerves vegyületek.
Biogén vegyület a szén-dioxid is, amely a légzés
során keletkezik és a sejt leadja azt a környezetébe.

A VÍZ SZEREPE

A víz az élõ szervezetek legnagyobb mennyi-
ségben elõforduló anyaga. A felnõtt ember szerve-
zetének átlagosan 65 tömegszázaléka víz. Ez azt
jelenti, hogy egy 100 kg-os ember testében mint-
egy 65 kg víz található, amely a szövetekben
raktározódik. A víz jelentõsége kémiai és fizikai
tulajdonságaiból adódik. 

A víz kémiai szerkezete következtében dipólus-
molekula (102.3. ábra), azaz a molekula egyik fe-
lének kismértékben pozitív, a másik felének kis-
mértékben negatív töltése van. Emiatt jól oldódnak
benne a hasonlóan poláris szerves molekulák, pél-
dául a szõlõcukor, a karbamid és az aminosavak.102.3. A vízmolekula térbeli alakja

a) gáz (gõz)

H

O

H

b) folyékony

c) szilárd (jég)+

_

+

102.1. Kalciumiont és vasiont tartalmazó
élelmiszerek. Mennyi a napi szüksé-
ges kalcium-(ion)-bevitel serdülõkorban?

102.2. A víz az élõ szervezetek legna-
gyobb mennyiségben elõforduló anyaga.

Mennyi vizet kell fogyasztania egy
egészséges felnõttnek naponta?
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Az ionokból álló vegyületek egy része a vízben
feloldódik, mert ionjaira esik szét. A víz sok bio-
kémiai folyamat reakciópartnere. Például a foto-
szintézis során a víz bontása történik. Fizikai tu-
lajdonságai közül fontos, hogy nagy a fajhõje, ami
azt jelenti, hogy sok hõt tud elnyelni anélkül, hogy
a hõmérséklete jelentõsen megemelkedne. Ezáltal
megakadályozza a sejtek erõs hõingadozását. Pá-
rolgásakor a környezetébõl jelentõs mennyiségû
hõt von el, ezért fontos szerepet játszik a szerveze-
tek hõszabályozásában, vagyis a hõleadásban.
Például az ember verejtékezéssel, a növények víz
párologtatásával könnyen meg tudnak szabadulni
a felesleges hõtõl.

Tudsz róla?

A vízben elkeveredett anyagok a részecskék mérete alapján három tartományba tartozhatnak. Ha
a feloldott részecskék kisebbek mint 1 nanométer (a nanométer a milliméter egymilliomod része),
akkor valódi oldatról beszélünk.

Ha 1 és 500 nanométer közé esnek, kolloid oldatról van szó. Ha a részecskék mérete 500 nanométer
felett van, az már nem oldat, hanem durva diszperz rendszer. A biológiai szempontból fontos nagy
molekulák többsége pedig eléri a kolloid mérethatárt, 1 és 500 nanométer közé esik.

A kolloidok egyik legfontosabb sajátossága, hogy a fajlagos felületük rendkívül nagy. A vízben
lévõ   kolloidok stabilitásukat éppen a nagy felületüknek köszönhetik. Ugyanis valamennyi felü-
lettel rendelkezõ anyag megköti a felületével érintkezõ gázokat vagy folyékony anyagokat, tehát
adszorbeálja õket. Ezzel magyarázható, hogy egy dohányfüstös szobából kilépve a bõrödön és a
ruhádon is érzed a füst szagát.

103.1. Verejtékezéssel nagy mennyiségû
vizet adunk le

Kérdések és feladatok

1. Magyarázd meg, miért jutott a szén nélkülözhetetlen szerephez a sejtek felépíté-
sében! 

2. Melyek a sejtek felépítésében legnagyobb mennyiségben elõforduló biogén ele-
mek közös kémiai tulajdonságai?

3. Igazold, hogy a víz kémiai szerkezete meghatározza biológiai szerepét is!
4. Mondj példát néhány nyomelemre! Magyarázd meg, mi a jelentõségük a szervezet

felépítésében vagy mûködtetésében!
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