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A halogén elemek biológiai jelentősége 

II. rész 
 

Az élő sejtekben előforduló elemeket biogén elemeknek nevezik a biológusok. Ezek 
közé tartozik a F, Cl, Br, I is. A kémiai elemek egy részét: P, S, Na, K, Mg, Cl, Fe, ame-
lyek  az élő szervezet 1,5 – 2%-át teszik ki, másodlagos biogén elemeknek, amelyek en-
nél sokkal kisebb mennyiségben fordulnak elő, azokat nyomelemeknek, vagy mikroele-
meknek nevezik. A klór másodlagos biogén elem, míg a F, Br, I nyomelemek. 

Az előző FIRKA számban tárgyaltuk a fluor biológiai szerepét, most kövessük a 
többi biogén halogén elemét. 

A bróm a növények számára nyomelem, serkenti azok növekedését. Adott koncent-
rációhatáron túl (1g/1t talaj) azonban sok faj számára már mérgező. A bróm kovalen-
sen kötve bizonyos fehérje molekulákhoz a barna és vörös moszatokban a sejtek 
permeabilitásának szabályozásában játszik szerepet. Az emberi szervezetben viszont 
génmódosítást okozhat. Pl. az 5-brómuracil a timint (5-metiluracil) helyettesítheti, ami a 
sejtmagban található dezoxiribonukleinsav komponense.  

 

Timin     5-brómuracil 
 
A jód az alacsonyabb rendű növények közül a barnamoszatok légzését fokozza, a 

magasabb rendű növények számára növekedést serkentő hatású. A vörös és a kovamo-
szatok, a barnamoszatok a jódot a tengervízből vonják ki, általában hipojódsav (HOI) 
formájában, amely szervezetükbe jodidok, illetve jódaminosavak, jódproteidek formájá-
ban épül be. Az ilyen formában megkötött jód a sejtekben a jodidoxidáz nevű enzim 
hatására általában jóddá oxidálódik és a sejtek felületén, a sejtfalon lerakódik. Ezért al-
kalmasak a tengeri moszatok viszonylag egyszerű eljárások alkalmazásával az elemi jód 
nyerésére. 

Az emlősök és az ember szervezetében a pajzsmirigy által termelt hormonok egyik 
csoportja jódot tartalmaz, ezért ezen szervezetek számára a jód nélkülözhetetlen. A 
szükséges jód mennyiséget a táplálékkal veszi fel a szervezet. A Föld felszínén a jód el-
oszlása nagyon egyenlőtlen. Tengeri állatokban, növényekben viszonylag sok jód van, a 
tengerektől távoli hegyes vidékek jódszegények. Mivel a jódhiány növekedésbeli és szel-
lemi visszamaradottsághoz vezet, ezért pótolni kell a táplálékban. Ezt általában a kony-
hasó jódozásával oldják meg 10mg nátrium-jodidot keverve minden kg nátrium-
kloridhoz. 

A táplálékkal jodidion formájában felvett jód a vérárammal a pajzsmirigybe jut, 
amelynek hámsejtjeiben a peroxidáz enzim segítségével jóddá oxidálódik. A 
tireoglobulin fehérje képes ezt a jódot a tirozil oldalláncaiba beépíteni C–I kovalens kö-
téssel. A monojód-tirozil oldalláncból a trijód-tironin (T3), a dijód-tirozil oldalláncból a 
tiroxin (T4) alakul ki:   
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Trjód-tironin      Tiroxin 
 
A T3 és T4 vegyületek hormonhatásúak. Ezeknek a hormonoknak hatásmechaniz-

musa tisztázásakor az tűnik bizonyítottnak, hogy a jódatom nagy mérete biztosítja a ha-
tást. Feltételezhető, hogy a pajzsmirigy hormonakceptorán egy különösen nagyméretű
„üreg” van, ami köti a –OH csoporthoz α-helyzetben levő szubsztituenst. Ha az ebben 
a helyzetben levő jód atomot metil, vagy izopropil gyökkel cserélték le, hasonló hor-
monhatást észleltek. 

 

T3-származék illeszkedése a hormonreceptorba  T3 illeszkedése a hormonreceptorba 

 

A véráramba került T3 és T4 eljut a máj, a vese, az agy és más pajzsmirigy-hormon 
receptorokat tartalmazó szövetekbe. Ezekben anyagcsere szabályozó szerepük van. A 
T3 gyorsítja a lebontó folyamatokat, így fokozza az energiatermelést és emeli a testhő-
mérsékletet. 

A T3 sokkal erősebben (~ tízszer) kötődik, mint a T4. A hormonreceptorhoz kötő-
dött T3 a mRNS-szintézist és  meghatározott fehérjék átírását serkenti, amelyek közvetí-
tik a pajzsmirigy-hormonok sokféle hatását. 

A szervezet jódfelvételének kóros módosulása (pl. jódhiány) hormonkiválasztás csök-
kenést, s ezzel alapanyagcsere csökkenést okozhat. A pajzsmirigy hiperfunkciója  fokozott 
alapanyagcserét eredményez, ami szívfrekvencia növekedést, pajzsmirigy nagyobbodást 
(golyva), neuromuszkuláris ingerlékenység fokozódását eredményezi. Ezért fontos a 
pajzsmirigy jódfelvételének követése a gyógyítási folyamatokban. A vizsgálatot radioaktív-
jódizotóp segítségével végzik. Régebb a 131I-izotópot használták, amely β és γ-sugárzó, ma 
már a kisebb sugárterhelést okozó 123I-izotópot használják, amely korpuszkuláris sugárzást 
nem bocsát ki valamint röntgen- és γ-sugárzása is gyengébb, mint a 131-es tömegszámú 
izotópé. A vizsgálathoz az egyénnel nátrium-jodid formájában itatják meg a jód izotópot, s 
mérik 2, 6, 24, 48 óra múlva a pajzsmirigy felett a sugárzást. Az idő függvényében ábrá-
zolva a sugáraktivitást, a jódtárolási görbe nyerhető, amely információt szolgáltat a jódfel-
vétel sebességéről, mértékéről és a hormonleadás sebességéről. 



54 2006-2007/2 

1. pajzsmirigy hiperfunkció 
2. pajzsmirigy normálfunkció 
3. pajzsmirigy hipofunkció 

 

A klór másodlagos biogén elem, jelentősége elsősorban az állatvilágban és az emberi 
szervezet számára van. A növények annak ellenére, hogy sokszor jelentős mennyiségű
kloridiont vesznek fel és kötött formában is sok klórt tartalmaznak, anyagcsere folyama-
taikban csak nagyon kis mennyiségben hasznosítják. A növény vízháztartásában és nö-
vekedésében van szerepe. Kimondott klórigénye csak pár növényfajnak van (a termesz-
tett növények közül a répának, a spenótnak, a reteknek). 

Az állati szervezetekben a sejteken kívüli és sejteken belüli térben található klórklo-
rid-ion formájában. 

A gerincesek szervezetében a klorid-ion az egyik legjelentősebb szabad anion. Az 
emberi szervezetben található megoszlását a következő táblázat mutatja: 

 

Előfordulás Kloridion koncentráció (mmol/dm3)
Vérplazma 115 - 120 
Izomszövet 3,8 
Vörösvértest 77 
Gyomorfedősejtekből
kiválasztott sósav 

150 

A gyomornyálkahártya fedősejtjeiből bonyolult mechanizmussal hidrogénionok és 
kloridionok kerülnek a gyomornedvbe, a gyomor sósavtartalmát képezve, melynek je-
lentős szerepe van az emésztési folyamatban. 

Az extracelluláris térrészben található kloridionoknak az élettani ozmotikus nyo-
más kialakításában és fenntartásában van fontos szerepe. A sejthártyák a kloridionok 
számára  gyakorlatilag áthatolhatatlanok (a sejtmembránok passzív permeabilitása na-
gyon kis mértékű), ezt csak a rajtuk keresztül lebonyolódó transzportmechanizmusok 
képesek biztosítani. Ezek közül a folyamatok közül legjelentősebb a CO2- transzport, 
ami a Cl-/HCO3--anion cserét biztosítja. 
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Az eritrociták membránjában található transzporter biztosítja a klorid-hidrokarbonát 
anion csere transzportot a koncentráció-viszonyok által meghatározott irányba. A szer-
vekből a katabolizmus során keletkező CO2 a kapillárisokba kerül és az eritrocitákba 
diffundál. Itt a vízzel való reakció során, majd az ezt követő ionizáció eredményeként 
HCO3–, hidrokarbonát ionná alakul. A hidrokarbonát ion a klorid-ionnal való csere-
transzport eredményeként visszakerül a plazmába és a vér a tüdőbe szállítódik.  

A HCO3– a plazmában jobban oldódik, mint a CO2, ezért az eritrociták segítségével 
a Cl– /HCO3– transzport során megnő a vérplazma szén-dioxid szállító kapacitása. 

A klórnak ion formájában fontos szerepe van az ingerlékenységi folyamatokban is. 
Míg az ionos állapotú klór atomok az emberi életfolyamatok fenntartásában nélkü-

lözhetetlenek, addig a szénatomokhoz kovalensen kötődő klórtartalmú vegyületek 
nagyrésze erősen mérgező anyag. 
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Mottó:  
Első anyánk és Páris almája által a pokol  
darabontjává lett a föld, Newton almája az 
ég csillagai társaságába emelte planétánkat.  

Bolyai Farkas Jelentése alapján 
 

2006. november 20-án Bolyai Farkasra emlékezünk. Ez a nap ugyanis halálának 150-
edik évfordulója. 

Nagy matematikusunk nemcsak matematikát tanított 47 éven át a marosvásárhelyi 
református kollégiumban, hanem fizikát, kémiát és csillagászattant is. Bolyai Farkas ta-
nári tevékenységének időszaka (1804 – 1851) két szempontból is különösen fontos a 


