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ismerd meg!

A halogén elemek biológiai jelentősége 

 
A kémiai elemek közül mai ismeretünk szerint 25 tekinthető az élő szervezetek 

számára szükségesnek. Az alapvető fontosságú, nélkülözhetetlen 11 elem közül  csak 
hat (H, C, O, N, P, S) vesz részt a földi életformákban az „élőmolekulák” 
(biomolekulák) felépítésében, a többi egy része  a sejtek elektrokémiai tulajdonságaiért 
felelős, kation formában (K+, Mg2+, Na+, Ca2+), illetve anionként (Cl–, SO2–4, HPO2–4)
biztosítja a szükséges ionegyensúlyt a sejthártya két oldalán. 

Tekintsük az elemek periódusos rendszerének egy kicsit leegyszerűsített alakját: 
 

Látható, hogy a halogének csoportja az, melynek elemeiből a legtöbb, (a stabil ato-
mok mindegyike: F, Cl, Br, I) rendelkezik valamilyen biológiai funkcióval. Ebből a
meggondolásból (és nem élettani szerepük súlyát mérlegelve) foglalkozunk először a ha-
logénelemek élettani jelentőségével. 

 

A fluor élettani szerepe 
A legelektronegatívabb elemnek, a fluornak az élő szervezetek váz és más rendelte-

tésű szilárd szerkezeteiben (csontok, fogzománc) van szerepe. Az ember napi szükség-
lete 1mg F–.

A fluor negatív ion formájában szívódik fel az emberi szervezetben a bélcsatornából 
diffúzió (passzív diffúzió) útján, amit a radioaktív 18F-izotóppal sikerült kimutatni. A 
természetben a fluorid-ion forrásául az ember számára az ivóvíz (ennek optimális értéke 
1mgF–/dm3), a táplálékként használt növények és tengeri állatok szolgálnak. 

A véráramba felszívódott fluorid-ion mennyisége a vérplazmában 0,15-0,20 mg/dm3

koncentrációt biztosít. A fluorid-ionok a plazmából a sejtekbe jutnak. A lágy szövetek 
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fluorid-ion tartalma általában állandó, 0,3-0,5 mg/kg. A kemény szövetek (csont, fog) 
fluorid-ion megkötő képessége nagy. A csontokba való beépülése azok kalcium tartalmá-
nak tulajdonítható, amely apatit, vagy hidroxi-apatit szerkezetű kalcium-foszfát formában 
van jelen. A fluorid-ionok beépülésük során először a hidroxi-apatit felületéhez kötődő
hidrátburok poláris vízmolekuláival cserélődnek, majd a kristályrács kisebb negatív ionjai-
val (OH–). Mivel a hidroxil- és fluorid-ionok méretében nincs nagy különbség, az ioncsere 
következtében az apatit kristály szerkezete nem változik jelentősen, de a kristályrács stabi-
litása és keménysége megnő. Ez a hatás akkor a legkedvezőbb, ha a hidroxil-ionok 8-10%-
át cserélik le a fluorid-ionok. 

 

a.        b. 
A fluorapatit kristályszerkezete 

 
A hexagonális kristályban a különböző síkokban levő kalcium ionokat foszfát tetra-

éderek fogják körül úgy, hogy a töltésük egy részét a hidroxil-, vagy fluorid-ionok sem-
legesítik. Egy kalcium-iont ugyanabban a síkban három fluorid-, illetve hidroxil-ion vesz 
körül (a. ábra). A b. ábra a hexagonális rács felülnézeti képe, melyben az a. ábrán látható 
metszet háromszor ismétlődik. 

A keményszövetekben levő kristályok mérete függ a fluorid tartalomtól és az élet-
kortól. Csecsemőknél a csontokban még nem mutatható ki a kristályos szerkezet. Idős-
korban akár 150⋅50⋅10nm méretűek is lehetnek a kristályok. 

A fogzománc ásványanyag tartalmának 95%-át hidroxi-apatitok alkotják. A fogzománc-
ban ezek a kristályok 1µm hosszú és 0,1µm szélesek is lehetnek. Minél nagyobb a kristály, an-
nál kisebb a tömegegységre jutó felület, s így a kémiai hatások sebessége is kisebb lesz. A fog-
áttörés előtt a fluorid-ion felvétel a perikoronális folyadékból, míg a fogáttörés után a nyálból 
történik. Ezért fontos a megfelelő F– ion koncentráció biztosítása a fogáttöréskor. A fogzo-
mánc kristályos szerkezetének kialakulása után a fluorid felvétel csak a legkülső rétegekre, a fe-
lületre korlátozódik, ahol a mennyisége elérheti az 500-600 mg/kg-ot is. Ez a réteg óvja a fo-
gat a fogszuvasodástól. Ennek érdekében a fluorhiányos vidékeken a vezetékes ivóvíz fluorid-
ion koncentrációját pótolják 1-1,2 mg/dm3-re, vagy  a konyhasót kezelik NaF-al (0,25-0,3 g 
NaF 1kg NaCl-ba). A kívánatos mennyiségnél nagyobb fluorid bevitele káros a szervezetre. 

Enyhe F--ion felesleg (2-4 mgF–-ion/dm3 víz) fogzománc foltosodást okoz, ami az 
apatit kristályszerkezetének megváltozásával magyarázható. Egy része az apatitnak kal-
cium-fluoriddá alakul a fölös fluoriddal a következő reakció eredményeként: 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NaF → 10CaF2 + 6 Na3PO4 + 2 NaOH 
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Magas fluoridtartalmú ivóvíz (8mg F–/dm3) fogyasztása fokozott csontképződést 
eredményez, ami gerinccsatorna beszűkülést is okozhat, ennek eredménye mozgáskorlá-
tozottság, esetleg bénulás lehet. 

A fogkrém reklámok mennyire megbízhatók? A fogpasztában levő fluorid-ionok 
beépülése a fogzománcba vitatott. Valószínűbb, hogy a szájban végbemenő enzimatikus 
bomlási folyamatok gátlását szolgálják. A fluorid ionok a fogpasztában levő krétaporral 
vízben gyakorlatilag nem oldódó CaF2-ot képeznek, s így a kristályszerkezetbe való be-
épülésre alkalmatlanok lesznek. Vannak olyan fogkrémek, melyek nem krétaport, ha-
nem finoman diszpergált kovasavat tartalmaznak tisztítószerként, s ezekbe szerves am-
mónium-fluorid származékot (az alábbi ábrán látható egy ilyen vegyület szerkezete) ada-
golnak. Bizonyított, hogy ebből a F– a fogfelszínen jól kötődik. 
 

3-bisz(2-hidroxietil)-ammónium-propil-2-hidroxietil-oktadecil ammónium-fluorid 
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Máthé Enikő

tudod-e?

Az elektrét 

II. rész 
 

Alkalmazások 
A FIRKA előző számában beszámoltunk az elektrét felfedezéséről, előállítási módjai-

ról, ismertettük a különböző típusait. Rámutattunk arra, hogy az elektrét, a permanens 
mágneses testeknek az elektromos megfelelője, tehát permanens elektromos dipól test. Ez 
a tény már utal az alkalmazási lehetőségeire. Az elektrétek elsősorban az elektrotechnika 
olyan területein nyerhetnek alkalmazást ahol a permanens mágneseket is alkalmazzuk. Egy 
ilyen területet képeznek az elektromos mérések. 


