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EgyEd AlAtti SzErVEződéSi Szint

 SzErVEtlEn éS SzErVES AlKotóElEmEK

Elemek, ionok

az élő rendszereket alkotó anyagokat biogén elemek építik fel. ezeket előfordulá-
si arányaik és szerepeik alapján csoportosítjuk. az elsődleges biogén elemek nagy 
mennyiségben fordulnak elő az élőlényekben. 

a szén minden szerves vegyület alkotórésze.

az oxigén a szerves vegyületek többségében és a vízben található nagy mennyiség-
ben. az aerob anyagcseréjű élőlények egyik életfeltétele. 

a hidrogént a szerves vegyületekben és a vízben találjuk meg nagy mennyiségben. 
a sejtszintű anyagcsere-folyamatokban redukálószer, és a savbázis reakciók központi 
szereplője. 

a nitrogén aminocsoport formájában az aminosavak alkotórésze. a heterociklusos 
vegyületekben heteroatom, ezért megtalálható minden nukleotid típusú vegyület-
ben és a nukleinsavakban.

a szén négy erős kovalens kötést képes kialakítani. a kötés erőssége a kis atomi mé-
rettel és a viszonylag nagy elektronegativitással magyarázható. a kötések tetraéderes 
elrendeződésűek. a szénatomok kettős és hármas kötéseket is képesek egymással ki-
alakítani, ezért a szénvegyületek változatos szerkezetűek, amelyek a különböző izo-
mériákkal jellemezhetők. a szénvegyületek sokfélesége képezi a biológiai sokféleség 
molekuláris alapját. a  szénvegyületek égése során keletkező szén-dioxidot meszes 
vízzel mutatjuk ki. a  szén-dioxid a meszes vízben lévő kalcium-hidroxiddal fehér 
színű csapadékot képez (kalcium-karbonát), amely az oldat zavarosodását okozza.

a másodlagos biogén elemek annak ellenére, hogy az 1%-ot sem éri el az előfor-
dulásuk, nélkülözhetetlenek. a kén a fehérjealkotó eszenciális aminósavak közül a 
metionin és a cisztein alkotórésze. a foszfor mint foszfátion (Po4

3− ) állandó alko-
tója a nukleinsavaknak, nukleoditoknak, melyek részt vesznek az energia szállítá-
sában, nélkülözhetetlenek a biológiai membránokhoz. a nátriumion és a káliu-
mion az ozmózisos jelenségek és az ingerületi folyamatok főszereplői. a vas (+2 és 
+3 töltésű ionjai) oxidoreduktázok (redoxi-reakciókat katalizáló enzimek) összete-
vője, pl. citokrómok alkotórésze. a hemoglobin és a mioglobin is nagy mennyiség-
ben tartalmazza.

a kalciumion (Ca2+) csontokban található meg nagy mennyiségben. a véralvadási 
folyamatok egyik tényezője, valamint az izomműködés és a bioelektromos jelenségek 
nélkülözhetetlen eleme. a magnéziumion (mg2+) az enzimműködésekben fontos, és 
a klorofill központi ionja.
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a szilícium (mikroelem) a szénhez hasonlóan négy vegyértékű, de a nagyobb 
atomi mérete miatt már nem képes olyan stabil molekulák kialakítására, mint 
a  szén, ezért is nem lett az élet alapeleme. Néhány élőlényben viszont nagy 
mennyiségben halmozódhat föl. a  növények sejtfalának növeli a szilárdságát, 
pl.  kovamoszatokban, zsurlókban. egyes szivacsok szilárdításában is kovatűk 
vesznek részt. 

a fluor (mikroelem, fluoridionként) az emlősállatok fogzománcának alkotóré-
sze.

a jód (mikroelem) nagy mennyiségben fordul elő a barnamoszatokban. az em-
ber szervezetében az anyagcserében fontos tiroxin alkotórésze. a tirozin nevű 
aminosavból szintetizálja a pajzsmirigy. a szervezetbe élelemmel, illetve jódo-
zott sóként kerülhet be.

emelt szint

az egyéb mikroelemek (nyomelemek), pl. a cink, a kobalt, a szelén, a réz, a man-
gán nagyon kis mennyiségben szükségesek. Hiányos bevitelük súlyos tüneteket, be-
tegségeket okozhat. 

a nyomelemek többsége az átmeneti fémek csoportjából kerül ki, melyek nagyobb 
mennyiségben fehérjék irreverzibilis koagulációját okozzák. ezzel magyarázható, 
hogy túlzott bevitelük súlyos állapotokat idézhet elő.

az élőlényekben előforduló ionok többsége egyszerű ion, de vannak közöttük össze-
tettek is, mint pl. a  HCo3

−  vagy a Co3
2−  ionok. mindkettő előfordul a vérben, mint 

a szén-dioxid-szállítás formája, vagy a természetes vizekben. a nitrátion (No3
− )  a 

növények elsődleges nitrogénforrása, melyet a nitrifikáló baktériumok állítanak elő. 
a növényekbe a talajoldatból kerül aktív transzporttal.

a nitrition NO2
−  is a talajoldat része, de ez kevésbé jól hasznosul, mivel ebből 

kevesebbet tudnak felvenni a növények. az állatok közvetlenül nem tudják hasz-
nosítani sem a nitrát-, sem a nitritiont. sőt a nitrátionok okozzák a „kék csecse-
mőhalál” nevű súlyos mérgezést. az összetett ionok sorában a foszfátion min-
den élőlény számára ugyanúgy hasznosítható.

emelt szint

Szervetlen molekulák

a víz (H2o) jelentősége az élővilágban:

 az élet az ősóceánokban keletkezett.

 Jelentős százalékban állandó alkotója a sejteknek, szervezeteknek.

 kitűnő poláris oldószer, ezért jól oldja a poláris molekulákat és a sókat, de bizo-
nyos szerves molekulákat és polarizálható molekulákat is (oldattípusok: valódi, kol-
loid és durva diszperz).
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 szállítóközeg.

 Párásítja a levegőt, csapadékképződésben vesz részt.

 rugalmassá teszi a szöveteket (pl. ízületekben).

 Nagy a fajhője – hőkiegyenlítő hatása fontos éghajlati tényező.

 Nagy a párolgáshője, ezért van szerepe az izzadással való lehűtésben.

 reakciók közege.

 reakciópartner: pl. hidrolízis során.

 reakciótermék: pl. kondenzációs reakciókban.

 gázhalmazállapotban üvegházhatású.

 szilárd halmazállapotban fontos édesvízkészlet (gleccserek).

 Jó hőszigetelő szilárd halmazállapotban.

 a leírt fajok kb. 75%-a vízben él, ezért a legnagyobb élettér.

 alkalmas a légkör változásainak kutatására is (jégminták elemzése).

a szén-dioxid (Co2) jelentősége:

 a légkör állandó alkotója.

 Üvegházhatású gáz. mennyisége miatt a legfontosabb (szén-dioxid nélkül Földün-
kön olyan hideg lenne, hogy ki sem alakulhatott volna rajta az élet).

 a fotoszintézis nyersanyaga: az autotróf élőlények többsége Co2-ból és vízből 
készít szerves anyagot, külső energia (pl. fény) segítségével, az alábbi egyenlet sze-
rint: 

6 Co2 + 6 h2o = C6h12o6 + 6 o2.

 a biológiai oxidációban – aerob körülmények között – a szerves vegyületek 
szén-dioxiddá és vízzé égnek el (körforgás).

 mivel nem táplálja az égést, az aerob élőlényekre veszélyes hatású (ezért is kell 
eltávolítani a szervezetünkből).

 Biológiai tartósításra alkalmas gáz.

 az alkoholos erjedés mellékterméke.

 kimutatása: meszes vízbe vezetve a Co2-t, az oldat zavaros lesz a kiváló kalci-
um-karbonáttól: Ca(oH) Co CaCo (sz) H o2 3 22 + = +

az ammónia molekula jelentősége (NH3):

 az élő rendszerek mindegyike tartalmaz nitrogént a fehérjéiben, nukleinsavaiban, 
lecitinben, koenzimekben stb.
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 az élőlények pusztulása után a korhasztó és rothasztó mikroorganizmusok a nit-
rogéntartalmú molekulákból felszabadítják az ammóniát, melynek egy része a talaj-
oldatba kerül.

 ammóniumionként kis mennyiségben felvehető a növények számára, de nagyobb 
mennyiségben nitritté és nitráttá alakul.

 az ammónium-nitrát a pétisó nevű műtrágya fontos összetevője.

 a növényekben a N-vegyületek visszaalakulnak ammóniává, és így lesznek újra 
szerves molekulák részeivé.

 az állatokba a N-tartalmú szerves vegyületek a növényekből kerülnek, és a lebon-
tási folyamatok során – többek között – ammóniává alakulnak (az emberi vizelet is 
ezért tartalmazza).

lipidek

lipideknek nevezzük az élő szervezet apoláris oldhatósági tulajdonságú vegyületeit. 
a lipid csoportba tartoznak a neutrális zsírok, a foszfatidok, a viaszok, a szteroidok 
és a karotinoidok. oldhatók például: benzinben, benzolban, éterben, olajban stb. 

a neutrális zsírok a glicerinnek zsírsavakkal alkotott észterei. leggyakoribb zsírsa-
vak a palmitinsav (C16), a sztearinsav (C18), olajsav (C18). Halmazállapotuk szobahő-
mérsékleten attól függ, hogy milyen arányban tartalmaznak telítetlen zsírsavakat, 
pl. olajsavat. a neutrális zsírok szerepe: tartalék tápanyagok, hőszigetelők, fokozzák 
a test mechanikai védelmét, jó oldószerei a zsírban oldódó vitaminoknak (a, D, e, F, 
k), melyek ezért raktározódhatnak.

a neutrális zsírok az emberi testben legnagyobb mennyiségben a bőraljában találha-
tók meg, ez a hőszigetelés és a mechanikai védelem miatt is fontos. 

a foszfatidok esetében a glicerint 2 zsírsav (egy palmitin- és egy olajsav) és egy fosz-
forsav észteresíti. ennek következtében a vegyület kettős oldhatósági tulajdonságú, 
amfipatikus. a foszfatidok a biológiai membránok legfontosabb felépítői. 

A neutrális zsírok keletkezése
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kettős rétegben helyezkednek el. a poláros „feji” részek 
kívül, a sejtet körülvevő poláros tér, illetve legbelül 
a  sejtplazma felé állnak. az elhatárolást gyakorlatilag 
az egymással szembefordult zsírsavláncok végzik, me-
lyek között gyenge másodrendű kölcsönhatás (diszper-
ziós vagy van der Waals) van. a membrán félfolyékony, 
a stabilizálását más vegyületek, pl. a koleszterin végzi. 
a  foszfatidok folyadékban, pl. vízben, kolloid méretű 
micellákat képeznek, vagy kettős rétegű, úgynevezett 
liposzómákat alakíthatnak ki. 

a viaszok a legnagyobb szénatomszámú természetes 
észterek. képezhetnek bevonatot leveleken és termése-
ken, de lehetnek „rovarbölcsők” is. 

a szteroidok szteránvázas molekulák, általában hor-
monok, nagy szerepük van pl. a szabályozásban. a szte-
roidok közös sajátsága a szteránváz, amely három hat-
tagú és egy öttagú gyűrű összeépülése. különböznek a 
vázhoz kapcsolódó funkciós csoportokban és oldallán-
cokban.

Fontosabb képviselőik és szerepük:

koleszterin: a biológiai membránok alkotója, számos 
szteroid szintézisének kiinduló vegyülete (1,7-dehid-
ro-koleszterin) a szervezetben.

D-vitamin: a normális csontosodási folyamatokhoz 
nélkülözhetetlen, katalizálja a Ca2+ felszívódást.

epesav: a termelő szervből, a májból a patkóbélbe ürül, 
ahol a zsírokat emulgeálja, és aktiválja a hasnyálmirigy 
lipáz enzimét.

szteránvázas mellékvesekéreg-hormonok: aldoszteron – Na+-visszaszívás; kor-
tizol – glükózanyagcsere, glükoneogenezis, gyulladáscsökkentés; androgén szte-
roidok – férfi másodlagos nemi jellegek kialakítása, libidó, agresszió kiváltása.

az ivarmirigyek által termelt nemi hormonok: tesztoszteron a férfi nemi hor-
mon – a herék leydig-féle sejtjeiben termelődik; ösztrogén és progeszteron a 
női nemi hormonok – nemi működés fenntartása, libidó és a másodlagos nemi 
jellegek kialakítása, a petefészek hormonjai.

emelt szint

A foszfatid molekula

hidro�l foszfátrész

hidrofób 
zsírsav-
oldalláncok

C OC O

H
CC

O

C

O

H

H H H
O P O

O–

O
H

A biológiai membrán modellje

víz

víz

hidro�l fej

hidrofób vég
a fehérje hidrofób 

része

a fehérje hidro�l 
része

Szteránváz

2

3

4

5

10
1

6

7

8
9

14

13
12

11

15

16
17

A B

C D

MX1125_Biologia_erettsegi_temakorvazlatok_2017.indb   21 2017.05.18.   12:04:32



EgyEd alatti szErvEződési szint

22

anabolikus szteroidok a felépítő anyagcserét serkentő hormonok, mint pl. az izom-
hormonnak is nevezett tesztoszteron. ezek szedése káros mellékhatásokkal jár, mint 
pl. a szívbetegségek fokozódó kockázata, magas vérnyomás, kopaszodás, mellékvese- 
és heresorvadás, impotencia, a mozgásszervek fokozódó sérülékenysége stb. 

a karotinoidok molekuláiban sok konjugált kettőskötés található, melyek 
p-elektronjai delokalizálódnak, ezért a látható fény fotonjai is képesek gerjeszteni.

emelt szint

a fényelnyelés miatt ezek a 
molekulák színesek. a  ka-
rotinoidok közül a fotoszin-
tézisben játszik szerepet 
a karotin és oxidált szár-
mazéka, a xantofill. színt 
adó növényi karotinoidok: 
a karotin – pl. a sárgarépá-
ban, likopin – pl. a paradi-
csomban.

az állati és az emberi szervezet számára fontos karotinoid az a-vitamin, mely a 
látóbíbor előanyaga. karotinoid még pl. a k-vitamin (a véralvadáshoz nélkülöz-
hetetlen) és az e-vitamin is, amely antioxidáns, a nemi működésekhez is nélkü-
lözhetetlen.

a látás folyamátában az a-vitaminból származó retinal molekulája a gerjesztő 
fény hatására izomer átalakulást szenved. 

emelt szint

11-cisz-retinal 11-transz-retinal

O

O

11
11

12

12

A retinal izomer átalakulása

Szénhidrátok

a fotoszintézis során elsődlegesen felépülő vegyületek. a sejt egyéb szerves mole-
kulái ezekből a szénhidrát-molekulákból épülnek fel a különböző sejtszintű bioké-
miai folyamatokban. összegképletük általában: Cn(h2o)n. többségük vízoldható, a 

Különböző karotinoidvázas színanyagok

transz-ß-karotin

transz-likopin

lutein (xanto�ll)

cisz-likopin

HO

OH
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bennük nagy mennyiségben előforduló hidroxilcsoport miatt, továbbá ezért is édes 
ízűek. a  lipidekkel összehasonlítva oxidáltabbak, ezért tömegükhöz képest kisebb 
energiatartalmúak, viszont könnyebben mobilizálhatóak. a nagyszámú hidroxilcso-
porton kívül oxocsoportot is találunk bennük. Utóbbi helyzete alapján lehetnek alde-
hidek, illetve ketonok. a szénhidrátok kémiailag polihidroxialdehidek vagy -ketonok. 

Szénhidrátok

Csoportosítás egyszerű szén-
hidrátok, melyek 
hidrolízissel nem 
bonthatók tovább

összetett szénhidrátok, melyek teljes 
hidrolízissel monoszacharidokra bontha-
tók

név monoszacharidok diszacharidok poliszacharidok

aldózok ketózok
redu- 
káló

nem re-
dukáló

keményítő cellulóz

Felépítésük C3-7, triózok, tet-
rózok, pentózok, 
hexózok és heptó-
zok lehetnek a széna-
tomszám szerint

két monosza-
charid egységből 
épülnek fel

több száz több ezer 
monosza-
charidból 
képződ-
nek

tulajdonságok vízben oldódnak, 
édes ízűek és kristá-
lyos, fehér anyagok

vízben oldódnak 
és általában édes 
ízűek

makromo-
lekulák, 
kolloid 
rendszert 
alkotnak a 
vízben

egyálta-
lán nem 
oldódnak

Jelentőségük az intermedier 
anyagcsere köztes 
termékei, nukle-
insavak felépítői, 
energiaszolgáltatók 
(a sejt „üzemanya-
gai”)

energiatároló mo-
lekulák, tápanya-
gok

tartalék- 
tápanya- 
gok

vázanya-
gok lehet-
nek

Példavegyüle-
tek

glicerinaldehid-fosz-
fát, ribóz, ribulóz, 
dezoxiribóz, glükóz, 
galaktóz, fruktóz

maltóz, cellobióz, 
laktóz, szacharóz

glikogén, 
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cellulóz
kitin
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a szénhidrátok változatosságukat többek között a nagyszámú királis szén atom-
nak köszönhetik. a királis szénatom feltétele, hogy a szénatomhoz négy külön-
böző ligandum (atom vagy atomcsoport) kapcsolódjon. amennyiben ez teljesül, 
két tükörképi molekula létezik, amelynek a konfigurációja, azaz térbeli elrende-
ződése különbözik. az ilyen tükörképi párokat, amelyek kémiai és fizikai tulaj-
donságaikban megegyeznek, csak optikai sajátosságokban (a poláris fény síkját 
elforgatják) térnek el egymástól, enantiomereknek nevezzük. 

a pentózok és hexózok első szénatomja a gyűrűvé záródás miatt válik királissá. 
a d-glükózból a királissá vált szénatom miatt két új konfigurációjú molekula 
jöhet létre. az egyik izomert a-d-glükóznak, míg a másikat b-d-glükóznak 
nevezzük. a szerkezetbeli különbség a belőlük képződő szénhidrátok tulajdon-
ságát, biológiai jelentőségét alapvetően meghatározza.

emelt szint

a glükóz (C6H12o6) háromféle 
szerkezete közül a b-D-glükózé 
a leg sta bilabb, mert abban min-
den oH-csoport ekvatoriális 
állású, így azok a lehető legtávo-
labb helyezkednek el egymástól.

a monoszacharidok és a redukáló diszacharidok adják az ezüsttükörpróbát. 
 ammóniás ezüst-nitrát-oldatból fémezüst válik ki a kémcső falára. a redukció 
során az ezüstionok elemi ezüstté redukálódnak. a reakciót a fruktóz is adja an-
nak ellenére, hogy láncközi oxocsoportot tartalmaz (a reakció közben izomeri-
záció történik).

a Fehling-próba során a réz-ii-ionok réz-i-ionokká redukálódnak, miközben vö-
rös színű csapadék keletkezik.

emelt szint

a triózok csak a sejtekben előfor-
duló vegyületek. a  glicerinalde-
hid-3-foszfát, a dihidroxi-aceton a 
sejtplazmában a szénhidrát anyag-
csere során keletkező átmeneti ter-
mékek. a pentózok közül a ribóz 
és a dezoxiribóz aldopentózok, 
amelyek nukleotid típusú vegyüle-
tekben és a nukleinsavakban fordul-
nak elő. a  hexózok közül az alde-
hidcsoportot tartalmazó glükóz, 
vagyis szőlőcukor a fotoszintézis 
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terméke, a sejt e vegyület lebontása során nyer energiát a biológiai oxidáció folya-
matában. a  legnagyobb mennyiségben előforduló szénhidrátok, a poliszacharidok 
is szőlőcukorból épülnek fel. a  glükóz a sejtek közötti térben, pl. a  vérplazmában 
is megtalálható. a gyümölcscukor, vagyis fruktóz, amely ketohexóz, a legédesebb 
cukor. gyümölcsökben, mézben szabadon is előfordul. a  répacukorban kötött for-
mában találjuk meg. túlzott fogyasztása káros az emberi szervezetre! szerepe több 
betegség kialakításában is beigazolódott!

a diszacharidok vízkilépéssel jöhetnek létre monoszacharidokból, vagy polisza-
charidok részleges hidrolízise során képződhetnek. a diszacharidok olyan összetett 
szénhidrátok, amelyek hidrolízissel monoszacharidokra bonthatók. a  képződött 
molekulában két hidroxilcsoport kapcsolódik össze éterkötéssel. amennyiben marad 
szabad glikozidos oH-csoport a diszacharidban, abban az esetben a vegyület redu-
káló tulajdonságú lesz, mivel vizes oldatban a gyűrű felnyílik, és aldehidcsoport jön 
létre.

név malátacukor, 
krumplicukor

cellobióz répacukor, 
nádcukor

tejcukor

tudományos 
név

maltóz cellobióz szacharóz laktóz
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az emlősök 
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a legtöbbet a szacharózból fogyasztunk, ezt ismerjük kristálycukorként. túlzott be-
vitele súlyos betegségek forrása lehet! a laktóz az anyatejben megtalálható szénhid-
rát, fontos tápláléka a csecsemőknek.

a kettőnél több, de tíznél kevesebb szénhidrátegységből felépülő szénhidrátokat 
oligoszacharidoknak (oligo = kevés) nevezzük. ilyen vegyületek a vörösvérsejt 
membránján a vércsoportantigének.

emelt szint
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donságaikban megegyeznek, csak optikai sajátosságokban (a poláris fény síkját 
elforgatják) térnek el egymástól, enantiomereknek nevezzük. 

a pentózok és hexózok első szénatomja a gyűrűvé záródás miatt válik királissá. 
a d-glükózból a királissá vált szénatom miatt két új konfigurációjú molekula 
jöhet létre. az egyik izomert a-d-glükóznak, míg a másikat b-d-glükóznak 
nevezzük. a szerkezetbeli különbség a belőlük képződő szénhidrátok tulajdon-
ságát, biológiai jelentőségét alapvetően meghatározza.

emelt szint

a glükóz (C6H12o6) háromféle 
szerkezete közül a b-D-glükózé 
a leg sta bilabb, mert abban min-
den oH-csoport ekvatoriális 
állású, így azok a lehető legtávo-
labb helyezkednek el egymástól.

a monoszacharidok és a redukáló diszacharidok adják az ezüsttükörpróbát. 
 ammóniás ezüst-nitrát-oldatból fémezüst válik ki a kémcső falára. a redukció 
során az ezüstionok elemi ezüstté redukálódnak. a reakciót a fruktóz is adja an-
nak ellenére, hogy láncközi oxocsoportot tartalmaz (a reakció közben izomeri-
záció történik).

a Fehling-próba során a réz-ii-ionok réz-i-ionokká redukálódnak, miközben vö-
rös színű csapadék keletkezik.

emelt szint

a triózok csak a sejtekben előfor-
duló vegyületek. a  glicerinalde-
hid-3-foszfát, a dihidroxi-aceton a 
sejtplazmában a szénhidrát anyag-
csere során keletkező átmeneti ter-
mékek. a pentózok közül a ribóz 
és a dezoxiribóz aldopentózok, 
amelyek nukleotid típusú vegyüle-
tekben és a nukleinsavakban fordul-
nak elő. a  hexózok közül az alde-
hidcsoportot tartalmazó glükóz, 
vagyis szőlőcukor a fotoszintézis 
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 enzimek, vagyis biokatalizátorok (pl. endonukleáz, maltáz);

 szállító molekulák (pl. albuminok);

 hormonok (pl. inzulin, gH/stH – növekedési hormon);

 immunitásban ellenanyagok (immunglobulinok);

 mozgást biztosítók vagy összhúzékony fehérjék (pl. aktin, miozin);

 membránfehérjék;

 receptorok, azaz jelfogó molekulák;

 véralvadási tényezők (pl. fibrinogén) stb.

a fehérjék a-aminosavakból (as) épülnek fel, melyekből 20-féle különböző oldal-
láncú van. az a-aminosavak alapszerkezete azonos: aminokarbonsavak, tehát egy 
szén atomhoz kapcsolódik egy amino- és egy karboxilcsoport is.

az aminosavak az oldalláncok (r) tulajdonságai alapján lehetnek: 
savas, bázikus vagy semleges, az utóbbin belül poláros vagy apolá-
ros csoportba sorolhatóak. kiralitásuk alapján a glicin akirális, a 
többi királis. a fehérjéket l-aminosavak építik fel. megkülönböz-
tetünk esszenciális és nem esszenciális aminosavakat is. az előbbi-
eket szervezetünk nem tudja előállítani, ezért a táplálékainkkal 
kell felvennünk őket. az olyan fehérjeforrásokat nevezzük teljes értékűnek, melyek 
tartalmazzák az összes esszenciális aminosavat. ezek: met, trp, lys, ile, Thr, val, 
Phe, His, leu. (Főként az állati eredetű táplálékok teljes értékű aminosav források.)

a fehérjék elsődleges szerkezete az aminosavak kapcsolódási sorrendje, a szek vencia. 
az aminosavak peptidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz, mely kötés kondenzációval 
jön létre.

a szekvenciában akár egy aminosav eltérése is súlyos problémákat okozhat, pl. mű-
ködésképtelenné válhat az enzim vagy a hormon. ilyen probléma okozza a sarlósejtes 
vérszegénység kialakulását.

Az aminosavak 
általános képlete
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a poliszacharidok több száz vagy akár több ezer cukormolekulából polikondenzá-
ció (vízkilépés) során képződő óriásmolekulák. Nem édes ízűek, és vízben nem ol-
dódnak, vagy esetleg kolloid rendszereket képezve oldódhatnak. 

a cellulóz a Földön legnagyobb mennyiségben előforduló természetes szerves ve-
gyület. több ezer b-D-glükózból felépülő makromolekula. a hosszú cellulózmoleku-
lák kötegekbe rendeződnek, melyeket láncok közötti hidrogénkötések kapcsolnak 
össze. vízben nem oldódik és kémiailag stabil. a növények sejtfalának alkotórésze. 
Bontására csak egyes mikroorganizmusok képesek, ezért a növényeket fogyasztó ál-
latok szimbiózisban élnek ezekkel a baktériumokkal. 

a keményítő több száz a-D-glükózmolekula kondenzációjakor jön létre. Balmene-
tes spirális szerkezetű óriásmolekula. a hidrogénkötések a molekulán belül jönnek 
létre. a növényekben amilóz és amilopektin formájában fordul elő. Utóbbi az 1-4 kö-
téseken kívül 1-6 éterkötéseket is tartalmaz, ami elágazóvá teszi a molekulát. az álla-
ti szervezetekben és a gombákban előforduló glikogén az amilopektinhez hasonlóan 
elágazásos, csak még nagyobb mértékben. az „ágas-bogas” szerkezete miatt hormo-
nális hatásokra gyorsan mobilizálható tartalék tápanyag. 

kétféle keményítőmolekula építi fel a keményítőszemcséket, amelyek zárványként, 
főként a fénytől elzárt növényi szervekben, gumókban, gyökerekben, magvakban 
fordulnak elő. 

Jóddal kékeslilás színű komplexet ad (az amilóz-lugol-próba). a kálium-jodid vízben 
való oldásakor a jodidionok segítik, hogy az apoláris jódmolekula oldódjon a vízben. 
a keletkezett i–

3-iont tartalmazó oldat sárgásbarna színű. a keményítő hozzáadása-
kor ezek az ionok a keményítőmolekula spirális szerkezetének belsejébe kerülnek. a 
megváltozott molekuláris környezetben módosul a jód elektronjainak fényelnyelése, 
így a színe is, ez magyarázza az oldat lilás-kékes színváltozását.

a kitin nitrogéntartalmú poliszacharid, amely a gombák sejtfalának fő komponense, 
valamint az ízeltlábúak (rákok, rovarok) külső vázának alkotója. a kitin kémiailag 
nagyon ellenálló. 

a heparint a máj állítja elő, és fontos természetes véralvadásgátló. különleges szerke-
zetű poliszacharid alkotja a baktériumok sejtfalát is.

Fehérjék

a fehérjék sokféle szerepet tölthetnek be az élő szervezetben. 
a biológia centrális dogmája azt sugallja, hogy a fehérjék rend-
kívül összetett és változatos térszerkezete teszi lehetővé a sok 
szerepnek való megfelelés képességét. 

a fehérjék jelentősége:

 struktúrfehérjék, melyek az élőlények szerkezeti fehérjéi (pl. 
elasztin, szaru);

A centrális dogma
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 enzimek, vagyis biokatalizátorok (pl. endonukleáz, maltáz);

 szállító molekulák (pl. albuminok);

 hormonok (pl. inzulin, gH/stH – növekedési hormon);

 immunitásban ellenanyagok (immunglobulinok);

 mozgást biztosítók vagy összhúzékony fehérjék (pl. aktin, miozin);

 membránfehérjék;

 receptorok, azaz jelfogó molekulák;

 véralvadási tényezők (pl. fibrinogén) stb.

a fehérjék a-aminosavakból (as) épülnek fel, melyekből 20-féle különböző oldal-
láncú van. az a-aminosavak alapszerkezete azonos: aminokarbonsavak, tehát egy 
szén atomhoz kapcsolódik egy amino- és egy karboxilcsoport is.

az aminosavak az oldalláncok (r) tulajdonságai alapján lehetnek: 
savas, bázikus vagy semleges, az utóbbin belül poláros vagy apolá-
ros csoportba sorolhatóak. kiralitásuk alapján a glicin akirális, a 
többi királis. a fehérjéket l-aminosavak építik fel. megkülönböz-
tetünk esszenciális és nem esszenciális aminosavakat is. az előbbi-
eket szervezetünk nem tudja előállítani, ezért a táplálékainkkal 
kell felvennünk őket. az olyan fehérjeforrásokat nevezzük teljes értékűnek, melyek 
tartalmazzák az összes esszenciális aminosavat. ezek: met, trp, lys, ile, Thr, val, 
Phe, His, leu. (Főként az állati eredetű táplálékok teljes értékű aminosav források.)

a fehérjék elsődleges szerkezete az aminosavak kapcsolódási sorrendje, a szek vencia. 
az aminosavak peptidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz, mely kötés kondenzációval 
jön létre.

a szekvenciában akár egy aminosav eltérése is súlyos problémákat okozhat, pl. mű-
ködésképtelenné válhat az enzim vagy a hormon. ilyen probléma okozza a sarlósejtes 
vérszegénység kialakulását.

Az aminosavak 
általános képlete

R

C
αα

COOH

NH2H

A peptidkötés kialakulása

CC

R1 R1R2 R2

H

H

H

H

H

H

H

H

HHH

N NNN C C C CC CCC

O O

O

OH OH

HOOH

H2O+ +

MX1125_Biologia_erettsegi_temakorvazlatok_2017.indb   27 2017.05.18.   12:04:38



TarTalomjegyzék

254

ElőSzó ............................................................................................................... 5

tanácSoK a Könyv haSználatához .......................................................... 6

BEvEzEtéS a BiolóGiáBa  .............................................................................. 7

a BiolóGia tUDoMánya ................................................................................. 7

az élEt JEllEMzői ........................................................................................ 10

FiziKai, KéMiai alaPiSMErEtEK ................................................................. 13

EGyED alatti SzErvEzőDéSi Szint ............................................................17

SzErvEtlEn éS SzErvES alKotó ElEMEK ..................................................17

az anyaGcSErE FolyaMatai.........................................................................33

SEJtalKotóK ...................................................................................................39

az EGyED SzErvEzőDéSi SzintJE  ................................................................50

nEM SEJtES rEnDSzErEK ..............................................................................50

önálló SEJtEK ...............................................................................................52

töBBSEJtŰSéG .................................................................................................57

SzövEtEK, SzErvEK, SzErvrEnDSzErEK, tESttáJaK ..............................62

az EMBEri SzErvEzEt ....................................................................................86

hoMEoSztáziS ................................................................................................86

KÜltaKaró .......................................................................................................88

a MozGáS .........................................................................................................93

a táPlálKozáS ............................................................................................. 104

a léGzéS ........................................................................................................ 114

az anyaGSzállÍtáS ..................................................................................... 121

KiválaSztáS ................................................................................................. 132

a SzaBályozáS ............................................................................................. 138

SzaPoroDáS éS EGyEDFEJlőDéS............................................................... 181

EGyED FElEtti SzErvEzőDéSi SzintEK ................................................... 191

PoPUláció .................................................................................................... 191

élEtKözöSSéGEK (élőhElytÍPUSoK) ...................................................... 200

BioSzFéra ..................................................................................................... 206

MX1125_Biologia_erettsegi_temakorvazlatok_2017.indb   254 2017.05.18.   12:07:33



TarTalomjegyzék

255

öKoSziSztéMa ............................................................................................. 209

KörnyEzEt- éS tErMéSzEtvéDElEM ....................................................... 216

öröKlőDéS, változéKonySáG, EvolÚció ............................................. 221

MolEKUláriS GEnEtiKa ............................................................................. 221

MEnDEli GEnEtiKa ...................................................................................... 229

PoPUlációGEnEtiKa éS EvolÚcióS FolyaMatoK ................................ 235

a BioSzFéra EvolÚcióJa ........................................................................... 244

tartaloMJEGyzéK ...................................................................................... 254

MX1125_Biologia_erettsegi_temakorvazlatok_2017.indb   255 2017.05.18.   12:07:33


