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Elektrokémiai jelenségek az élő szervezetben 

 
 XVIII. század második felében L. Galvani olasz természettudós (orvos professzor) 

békacombbal végzett kísérletei adták az indítékot az elektrokémiának, tudományágkénti 
kialakulásához, s azutáni fejlődéséhez. Sokáig az elektrokémiai jelenségeket csak az élette-
len világhoz kötötték, az életjelenségekben szerepüket nem feltételezték. Az anyagi világ 
felépítésének aprólékosabb megismerése, az atomi szerkezetek titkainak megközelítése te-
remtette meg a feltételét annak, hogy az élettani folyamatok titkainak megfejtésére az 
elektrokémiai fogalmakat is segítségül hívják. Ezt az utat járjuk körül a következőkben. 

Biológiai tanulmányaitok során megismertétek, hogy az élet feltétele az anyagnak 
sejtté való szerveződése. A sejteket és a sejteken belüli organellumokat a környezettől 
egy hártyaszerű réteg, a membrán határolja, amelynek az elhatároló funkciója mellett aktív 
kapcsolatteremtő szerepe is van a környezettel. Ezek a membránok jellemző „féligát-
eresztő” jelleggel bírnak, amin az értendő, hogy a kis méretű molekulák (pl. víz, karba-
mid) akadály nélkül áthatolhatnak rajtuk, míg a nagyobb méretű, poláros molekulák csak 
aktív transzport-folyamat során, az ionok viszont csak energia-befektetéssel juthatnak át 
rajtuk. Bizonyos anyagok mozgásának biztosítására a membránokon csatornák is kiala-
kulhatnak, melyeken keresztül hordozó és energia-befektetés nélkül közlekedhetnek az 
illető anyagok. Amikor a csatornákon való áthaladáshoz energiára van szükség, akkor 
azokat „pumpák”-nak nevezik. Ilyenek például az ingerelhetőséghez szükséges egyen-
lőtlen ionelosztás fenntartásához szükséges ionpumpák. 

A biológiai membránok 6 – 10nm vastagságúak, fő alkotóanya-
gaik a lipidek és fehérjék, amelyek aránya az 1:4 és 4:1 határértékek 
között változhat működésüknek megfelelően (a két szélsőértékre 
példa: a mitochondrium membrán, melynek csak 20-25%-a lipid, 
míg az idegsejteket borító membránok 75% lipidet tartalmaznak, s 
csak a többi részük fehérje). A lipidek micellaképző hajlamának kö-
szönhető a membránképző készségük. A fázishatárokon a lipid-
molekulák képezik a kétdimenziós hártyát úgy, hogy két molekula 
poláris részei a vizes közeg felé, a nem poláris részek egymás felé 
fordulnak. Így tudja biztosítani a lipid réteg az elválasztó szerepet, 
mivel a sejtekben levő anyagok nagy része hidrofil  természetű, s 
ezért számukra a lipidréteg mindkét irányból átjárhatatlan. 

 
1.ábra 

Kettős lipidréteg 

A fehérje részek, amelyek 
a membrán aktív funkcióit 
(anyagszállítás és energiaátala-
kítás) biztosítják, a lipid-
rétegbe épülnek be. A fehér-
jék egy része a membrán va-
lamelyik felületén bemélyed a 
lipidrétegbe (ezeket nevezik 
periferiás vagy extrinsic fehér-
jéknek), másrészük keresztül-
hatol a membránon, kapcso-
latot teremtve egyidejűleg a 
sejt belső és külső környeze-
tével (ezek az integráns, vagy 
intrinsic fehérjék). 

 
2. ábra 

Biomembrán: a fehérjék töltéssel rendelkező amino- és savcsoportjai 
a vizes fázis felé, a hidrofób csoportjai a lipidrétegben találhatók 
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A legújabb tudományos eredmények alapján a kutatók azt feltételezik, hogy az élő 
szervezetek hőmérsékletén a membránlipidek nem szilárdak. A fázishatárt képező lipid-
réteg a sejttartalom körül mozog (oldalirányú haladó és arra merőleges forgómozgást is 
végez), ezért rendezett folyadéknak tekinthető. A membrán lipidrétegének fehérjéi szin-
tén mozognak, több nagyságrenddel kisebb  sebességgel, mint a lipidek. Becslés szerint 
megtett útjuk percenként pár mikrométer is lehet. 

Szerkezetéből adódóan a sejt belseje és külseje közti határfelület két oldalán elektro-
kémiai kettősréteg alakulhat ki, amit a fém/oldat határfelületek analógiájára síkkonden-
zátorként lehet elképzelni. 

 

 
3. ábra 

Fém / oldat határfelület szerkezete (az oldat töltött részei hidratált ionok) 
 
A kettősréteg két fegyverzete között potenciálkülönbség lép fel. A biológiai memb-

ránok viselkedése nem azonosítható a fémekével, mivel bennük a mozgóképes töltéssű-
rűség nem vethető össze azokéval. Talán inkább a félvezetőkhöz hasonlíthatók, amint 
azt már Szent-Györgyi Albert is felvetette a sejtoxidációs folyamatok magyarázatakor. 

Tudott, hogy a félvezetők vezetőképessége nagy mértékben függ a szennyezettségük-
től. A tiszta állapotban vezetők (az ún. intrinsic félvezetők) vegyértéksávjában vannak 
könnyen gerjeszthető elektronok, melyek a vezetési sávba jutva biztosítják a vezetést, 
akárcsak az elmozdult elektronok helyén maradt lyukak is. Vannak félvezetők, melyeknek 
a vezetőképessége jelentősen változik szennyeződések hatására (extinsic félvezetők). 
Amennyiben a szennyeződés elektrondonor (pl. szilícium rácsban foszfor atom) akkor n-
típusú elektronvezetőként, ha elektron akceptor (szilícium rácsban bór atom), p-típusú 
lyukvezetőként viselkedik. Az n-típusú félvezetőknél a vezetési sávban megnő az elektro-
nok száma, míg a p-típusúaknál az elektronok száma nem, hanem a lyukak száma nő. 

A redox elektrokémiai folyamatokban egy n-típusú félvezető hatékony katódként (jól 
tud redukálni), míg a p-típusú hatékony anódként (oxidálni képes) viselkedik. 

A biológiai membránok anyagi összetételének ismeretében tulajdonságaiból nem 
következtethető sem a vezető sem a félvezető jelleg. Szigetelő anyagnak kéne tekinteni 
őket, amint azt a régebbi feltételezéseket megerősítő kísérleti adatok is igazolták. Az 
izolált lipideken és fehérjéken, nem élő rendszerben, szilárd állapotú mintán végzett  
vezetőképességi mérések a szigetelő jelleget erősítették meg.  

A földi körülmények között életjelenségek mindig vizes közegben valósulhatnak 
meg. Vízben a fehérjék poláros csoportjaiknak köszönhetően különböző mértékben 
hidratálódnak. Nedves állapotú fehérjékkel végzett mérések során azt észlelték, hogy 
vezetőképességük a hidratáció mértékével több nagyságrenddel nő. 
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Kimutatták, hogy az élő szövetek logaritmikus áram-potenciál összefüggést mutat-
nak, ami az elektrontranszfer folyamatokra jellemző. 

 

 
4. ábra 

 Fehérjék vezetőképességének változása a hidratáció mértékének növekedésével 
 
A hidratált fehérjékre kapott vezetőképességi értékek nagyon kicsik a jó vezetőék-

hez képest, de mértékük alapján  feltételezhető, hogy a biológiai határrétegben történhet 
heterogén elektronátvitel. 

Az is bebizonyosodott, hogy a redox folyamatok közül egyesek jelentősen befolyá-
solják a membránpotenciál értékét adott sejtekben. Például az ilyen idegsejtek memb-
ránpotenciálja redukálószerek hatására nő, míg oxidálószerek hatására csökken, s 
ugyanakkor ezek az anyagok hatással vannak a membránon keresztüli iontranszportra 
is. Ez a tény sejteti, hogy az iontranszportban is  szerepe lehet  az elektronvándorlásnak 
is. 

A szervezetben megvalósuló elektrokémiai folyamatoknak, ha azok nem a normális 
életfunkciónak megfelelően történnek, káros következménye, betegség lehet a hatása. 
Példaként tárgyaljuk a szuperoxid képződés esetét. Egy egészséges szervezetben szu-
peroxid-gyökion nem képződik, nem tud elszaporodni, csak az oxigén négy vagy két 
elektronos redukciójakor átmeneti termékként jelenhet meg. Teljes redukciója alapvető 
reakció a szervezetben, minek során vízzé alakul: 

O2- + 4H+ + 3e- = 2H2O 
Ezt a reakciót a peroxidáz enzim katalizálja. A kataláz a peroxid diszpro–

porcionálódását katalizálja. Ezek az enzimek a legaktívabb enzimek csoportjába tartoz-
nak, ez a tény is megerősíti, hogy képződésükkor azonnal eltávolítja őket a szervezet. 
Amennyiben a membránok elektronátvivő rendszere sérül, vagy az enzimrendszer 
elektrokatalitikus hatása gátolt, akkor a peroxid-ionok felhalmozódhatnak. Nagy kémiai 
aktivitásuk következményeként károsítják a sejtanyagot, módosíthatják a DNS-t is, s rá-
kos megbetegedést idézhetnek elő. Már Szent-Györgyi feltételezte, hogy bizonyos rák-
keltő (karcinogén) anyagok gátolják az egészséges szervezetben az oxigén négyelektro-
nos redukcióját, megállítják a szuperoxid képződés szintjén, s ezek szabálytalan sejtsza-
porodást generálnak. 

Napjainkban a kisintenzitású sugárzások károsító hatásaként a szuperoxid-ion kép-
ződést tekintik. Ezeknek a sejtfelületen való felhalmozódása súlyos betegségokozó té-
nyező lehet. 

Elektrokémiai magyarázata lehet a fogszuvasodásnak is. Tanulmányozva  a folyama-
tot, azt észlelték, hogy amíg az egészséges szájban, (amelyben a pH érték 6,8) a fogak 
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negatívan töltöttek, a savasság erősödésével (pH csökken) a töltés mértéke változik és 
pH = 3,8-nál előjelet vált, a fogak pozitív töltésűek lesznek (ez történik Coca-Cola ital 
fogyasztásakor. Ilyenkor erős kalcium-ion kiáramlás történik a fogból. 

Az elektrokémiai jelenségek lehetnek hasznosak is egy sérült szervezetben. Megálla-
pították, hogy az elektromos áram hatással van a csontösszeforrás sebességére. Kimu-
tatták, hogy az elektromos impulzusra meginduló ionvezetés serkenti a csontnöveke-
dést. A DNS szintézis sebessége is változhat áram hatására. 

A jelenség jótékony hatását bizonyítja, hogy a  gerinctörést szenvedők drótnélküli, 
induktív áramstimulálásával kórházi kezelésüket fél évről három hétre csökkentethet-
ték. 

A trombózis-veszély csökkentésére alkalmazott gyógyszerek (heparin, aszpirin) ha-
tásmechanizmusa is elektrokémiai magyarázattal indokolható. 

A vérerek fala és a vértestek is negatívan töltöttek egészséges szervezetben. Érelme-
szesedés során ellentétes töltésűekké válhatnak, ami a vértestek agregációjához, az erek 
falára való adszorpcióhoz vezethet. Azok az anyagok (az antikoaguláns szerek), amelyek 
ezt a folyamatot gátolják, erősen savas jellegűek, a negatív töltésmennyiségét növelik a 
részecskéknek. Feltételezhető, hogy ezáltal meggátolják a vértestecskék összecsapódá-
sát, a vérrögképződést. Aszpirin fogyasztás során megnő a vértestek mozgékonysága a 
vérplazmában. A vértestek felületi töltésének növekedésével megnő a koagulálási idő, ez 
a vérzési idő növekedését eredményezi. 
 

Forrásanyag 
 Szűcs Árpád: Bioelektrokémia, SzTE, Szeged, 2007 
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tudod-e?
 

 
 

A determinisztikus világképtől a kvantumhipotézisig  

Tudománytörténeti áttekintés 
 
A tudományos elméletek, mindenekelőtt Newton gravitációs 

elméletének sikere alapján a francia tudós, Pierre-Simon Laplace 
(1749-1827) márki a tizenkilencedik század elején a Világegyete-
met teljesen determinisztikusnak tartotta. Laplace véleménye sze-
rint léteznie kell a tudományos törvények rendszerének, amely le-
hetővé teszi számunkra, hogy bármit megjósoljunk a Világegye-
temben, ha egy időpontban tökéletesen ismerjük az állapotát. Ha 
például ismerjük a Nap és az összes bolygó helyzetét és sebessé-
gét valamely időpontban, akkor Newton törvényei segítségével 
kiszámíthatjuk a Naprendszer állapotát bármely más időpontban. A determinizmus eb-
ben az esetben eléggé nyilvánvalónak látszik. Laplace azonban továbbment ennél, és 


