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A Bio „csodája”

• A kvantumfizika tudománya már rég felismerte, hogy minden élő
szervezet rendszerbe foglalt rezgésekből áll. Biológiánkat ezen rezgések
hálózata szabályozza, minden élőlénynél egyedi rendszert alkotva. Fizikai
testünk rendezett információk halmaza, mely egy állandó energiamezőt
(aurát) képez körülöttünk. Az auránk tehát egy rezgésekkel telített
energiamező, melynek információit a biorezonancia fordítja le számunkra
érthető nyelvre. (http://so-klimabarlang.hu/biorezonancia-quantum-
klinika/a-biorezonancia-titka)

• A holisztikus gondolkodású tudósok szerint a szervezet önregenerációs
képességének serkentése a betegségek gyógyításának, és végső soron az
egészség megőrzésének is a kulcsa egyben

• A megbetegedések a test sejtjeinek kisebb-nagyobb energiahiányával
járnak. (http://www.biotunder.info/Nelson-SCIO-biorezonancia-Mitosan-
Vitalis-Ter-Terapia-Magnevit-akupunktura)

http://so-klimabarlang.hu/biorezonancia-quantum-klinika/a-biorezonancia-titka
http://www.biotunder.info/Nelson-SCIO-biorezonancia-Mitosan-Vitalis-Ter-Terapia-Magnevit-akupunktura


• A csakrák a test életenergiáit áramoltató energiakerekek, illetve tölcsérek.
Minden csakra más színben rezeg, attól függően, hogy lassan, vagy
gyorsan mozog-e. (http://www.noiportalszepsegverseny.hu/main/npnews-
2442.html)

• Geort Ernst Stahl (1660-1737) 1707- az élő szervezetekre nem érvényesek
a fizikai törvények, hanem azok teljesen más törvényeknek vannak
alávetve

• Mit mondanak ezekről a biológiai ismereteink,
hogyan fejlődött a tudásunk az életről?

http://www.noiportalszepsegverseny.hu/main/npnews-2442.html


Az életről alkotott képünk változása
(a középkortól)

• Sokáig tilos volt a boncolás

• Biológiai ismeretek teljes hiánya

• A fizika is gyerekcipőben járt

• Boncolás sokáig tiltott



Az első lépések a tudományos 
megközelítés felé

• Kétféle tudományos állápont

• Vitalista: az élet egészen más, mint az élettelen
anyag, az élettelen tanulmányozása ezért teljesen
felesleges, úgysem érthetjük meg azéletre
vonatkozó szabályokat. Kétfajta természeti
törvény. Egyik az élőre, másik az élettelenre.

• Mechanikus: az élet eléggé érdekes jelendég, de
alapvetően nem különbözik az élettelen
egyszerűbb rendszerektől



A vérkeringés

• Galénosz (Pergamon, Kr. u. 129. – Róma, Kr. u. 
201.)

• Nincs összeköttetés az artériák és vénák között

• Szív falában apró lyukak

• Több, mint 1000 évig fennmaradt



• Hieronymusz Fabriciusz (1537–1619)

• Billentyűket talált a vénákban

• Galénosznak nem lehet igaza

• A vér nem áramolhat oda-vissza

• A billentyű csak lassítja a visszafelé áramlást.

A vérkeringés



Egy szentségtörő gondolat

• Willam Harvey (1578-1657)
• Szív billentyűk           vér csak egy 

irányba áramolhat
• Az artériák és vénák között összekötő 

erek
• Ezt nem hitték el, mert nem látták ezeket az 

ereket
• A szív egy pumpa
• Ki lehet számolni mennyi vért

pumpál



Az emberi szervezet egy gépezet?

• René Descartes ( 1596-1650)

• Igen az emberi test egy gépezet, de 
nincs benne a lélek és az értelem

• A lélek és a test között a kapcsolat 
a tobozmirigy

• Kár, hogy nem csak embernek van
ilyen mirigye

• Giovanni Alfonso Borelli (1608-
1679 izom-csont emelő rendszer)



Az első igazi áttörés, a mikroszkóp

• Kitágítjuk az érzékelésünk határait

• Marcello Malphigi (1628-1694)

• Békatüdőt vizsgált

• Megtalálta az artériákat vénákkal 
összekötő ereket



Élet a pocsolyában

• Anton van Leeuwenhoek (1632-1723)

• Vörösvérsejt

• Csatorna lében megtalálta az egysejtű életet

• Megszületett a mikrobiológia



Ősnemzés

• Az élet keletkezése ősnemzéssel történik az 
élettelenből

• Rothadó húson megjelennek rovarok, férgek

• Érdemes kísérletet végezni



Bizonyíték az ősnemzésre?

• John Turbeville Needham (1713-1781)

• Húslevest forral

• Megjelennek az egysejtű élőlények



Ismételjük meg a kísérletet

• Lazzaro Spallanzani (1729 -1799)

• Tovább forralta a húslevest és nem jelentek 
meg a mikroorganizmusok



Kémiai ismeretek bővülése

• Antoine Laurent de 
Lavoisier (1743-1794)

• Kidolgozza az égés 
elméletét

• Gyertya és egér 
üvegbúra alatt

• Légzés az égés egyik 
formája



Az élőlények más anyagból álnak(?)

• Ok, a fizika törvényei érvényesek az élőre, de...

• Az élő szervezet is anyagból van, csak ez más...

• Az elő anyag sérülékeny és elenyészik

• Jöns Jakob Berzelius (1779-1848), szerves-
szervetlen

• Vis Vitalis, életerő kell az élet működéséhez, a
szerves anyag előállításához



Vis Vitalis bukása

• Friedrich Wöhler (1800-1882)

• Ammónium cianátot hevít, urea keletkezik



Az élőlények alap építőköve

• Theodor 
Schwann (1810-
1882)

• Minden élőlényt
sejtek alkotnak

• Különböző 
szöveteket 
különböző sejtek 
alkotnak



A sejtek feltérképezése

• Walter Flemming (1843-1905)

• Sejtfestés

• Kromatin

• Sejtosztódás

• von Benden 
folytatta

• Kromoszóma szám

• Ivasejtek



Az anyagcsere

• Justus von Liebig (1803-1873)

• Műtrágya kikisérletezése

• Szénhidrátok és lipidek a test számára tüzelő 
anyagok. Feltételezte, hogy annyi energiát 
adnak, mintha elégetnénk őket.



Karoliméter

• Max Rubner (1854-1932)

• Ürülék összetételét elemzi

• Bebizonyítja, hogy pontosan annyi energiát 
termel az előlény, amennyit a táplálék 
elégetésével nyernénk

• Az energiamegmaradás érvényes az 
élőlényekre is igaz



Az égés

• A természetben az égés intenzív fényjelenség 
kíséretében történik és érezzük a melegét

• A szereveztben viszont nincs se fény jelenség, 
se 37 Celsius-nál melegebb

• Kell lennie valami trükknek



Katalizátorok az élő szervezetben

• Gottlib Kirhgof: keményítő főzése híg savval
• A sav nem vesz részt a reakcióban
• Humphry Davy: platina drót elősegíti alkoholok 

egyesülését oxigénnel
• Az erjedést élesztő sejtek okozzák
• Az emésztés, erjedés élet nélkül nem következik 

be...
• Vagy mégis?
• Anselme Payen: csíráztatott magvak kivonata 

mégjobban botnja a keményítőt



Emésztés

• William Prout (1785-1850) a
gyomornedvből elkülöníti a
sósavat, ami ráadásul még
szervetlen is

• Schwann izolálja a pepszint

• Az emésztés a gyomron kívül
is végbemehet



Erjedés élet nélkül

• Eduard Buchner (1860-1917)

• Élesztőt dörzsölt szét, sejtek 
szétestek

• Tömény cukor oldatban akarta 
csíramentesíteni 

• Mégis tapasztalt erjedést…

• Az erjedéshez sem kell élet

• Nyilvánvaló, hogy az enzimek 
az élő szervezet katalizátorai



Betegség?

• Louis Pasteur (1822-1895)

• Mikroszkópnak köszönhetően sok igazolást 
nyert, hogy a betegségeknek nagyon is 
földhözragadt okai vannak

• Megfelelő higiénia 
elengedhetetlen



Az immunrendszer

• Ilja Iljics Mecsnyikov (1845-1916)

• Fehérvérsejtek a fertőzés helyére gyűlnek

• Átjárhatnak az érfalon

• Megtámadják a baktériumokat

• A szervezet valahogy emlékezni is képes 
betegségekre

• Pasteur védőoltása lépfene ellen



Táplálkozás

• James Lind (1716-1794)

• A skorbut nem csak a hajósoknál fordul elő

• Börtönökben, ostromlott városokban

• Skorbutosokkal kísérletezett és azt tapasztalta, 
hogy a citrom gyógyulást eredményez



Az idegrendszer

• Albrecht von Haller (1708-1777)
• Az izom gyenge ingerek hatására 

összehúzódik
• Ha az izomba vezető ideget 

ingerelte az egész izom 
összehúzódott

• A szövetek nem érzékelnek, csak az 
idegek

• Valamennyi ideg az agyba vagy a 
gerincvelőbe vezet, ezek az 
érzékelés központjai

• Elkezdte feltérképezni az agy egyes 
részeit



• Franz Joseph Gall (1758-1828)

• Fehér és szürke állomány

• Paul Broca (1824-1880)

• A beszédkészség elvesztése egy bizonyos 
agyterület sérüléséhez köthető

Az idegrendszer



• Gustav Theodor Fritsch (1838-1891) és Eduard 
Hitzig (1838-1904)

• Élő kutya agyát tárták fel

• Elektródákkal ingerelték 

• Feltérképezték az egyes agyterületekhez tartozó 
testi területeket

• Jobb félteke a bal odalt, bal félteke a jobbot 
irányítja

• Az agy a vezérlő központ

Az idegrendszer



Nyúlványok

• Wilhelm Gottfried Waldeyer-Hartz (1836-
1921)

• Az idegrost az idegsejtek nyúlványaiból áll

• Felfedezte a szinapszisokat is



Az EEG

• Hans Berger (1873-1941)

• Megalkotja az EEG-t

• Agyi aktivitást lehet vele 
mérni

• Akciós potenciál 

• Idegsejtek összegzett 
elektromos jele



A személyiség és az agy

• Phineas Gage robbantómunkás
• 1848 09. 13. egy vascső átfúródik a fején
• 12 évet még élt a baleset után
• A precíz, vicces, kedves emberből 

egy trágár, agresszív, perverz alak
lett

• Lobotómia az epilepszia és az „engedetlen”
nők, és idegbetegek „kezelésére”

• Nobel-díj António Egas Moniz 1949



Se nem élő se nem holt

• Baktériumoknál is kisebb kórokozók

• Wendell Meredith Stanley (1904-1971)

• Dohány mozaik vírust kikristályosítja

• Miért fertőz a vírus? Mi hordozza az információt?



Egy érdekes anyag a sejtmagban

• Friedrich Miescher (1844-
1895)

• 1869-ben felfedezi a 
nukleinsavakat a sejtmagban

• Albrecht Kossel (1853-1927)

• Leírja a nukleinsavak 
összetételét

• Spermiumokban nagy a 
nukleinsavak aránya



A nukleinsavak

• Ha a vírus a sejtbe kerül, el 
kezd szaporodni, pedig 
csak nukleinsav és fehérje 
található benne

• A sejtbe csak a vírus 
nukleinsav része jut

• Az információ igazi 
hordozói a nukleinsavak



Mit csinál a nukleinsav

• Oswald Theodore Avery (1877-1955)

• Pneumococcus (tüdőgyulladás) baktériummal 
dolgozott

• 2 féle törzs

• Egyik tulajdonsága átkerült a másikba

• Csak a nukleinsav lehetett



A DNS szerkezete

• Erwin Chargaff (1905-2002)

• A-T, G-C minden esetben egyező a 
számuk

• Maurice Wilkins (1916-2004)

• Röntgen diffrakcióval vizsgálja a 
DNS-t

• Francis Crick (1916-2004) és James 
Watson (1928-) meghatározzák a 
kettős hélix szerkezetet



Humán Genom Projekt

• 1990-2006

• Az emberi génállomány teljes feltérképezése 

• A bázissorrend meghatározás 2001 körül



A klónozás, génmódosítás

• Stanley Norman Cohen 
(1935-)

• Az első genetikailag 
módosított élőlény egy 
baktérium

• (Paul Berg korábban 
létrehozott egy 
módosított vírust, de a 
vírus az nem feltétlenül 
tekinthető élőnek)

• Növényt könnyű klónozni
• Első emlős Dolly 1996. 

július 5-én született 
Edinburghben



Szerves anyag az űrben

• Spitzer űrtávcső, ALMA teleszkóp rendszer, 

Max Planck Rádiócsillagászati Intézet, 

National Radio Astronomy Observatory

Arizóna

• „Tele” van aminosavakkal, szénhidrogénnel, 

cukrokkal az univerzum



Élet kreálás

• Craig Venter (1946-)

• Mesterséges DNS beültetése 
egy baktériumba

• Mycoplasma myocides DNS-t 
szintetizáltak

• Mycoplasma capricolum
baktériumba ültették be 
(előtte eltávolították ennek a 
DNS-t)



Megismerhető-e az élet kísérletekkel?

• Egyértelműen igen

• Az élőlényekre ugyan azok a törvények 
érvényesek, mint az élettelen tárgyakra

• Az élőlények tulajdonságai megismerhetőek

• A betegségeknek nagyon is kézzelfogható okai 
vannak 

• Az biorezonancia által taglalt jelenségek nem 
egyeztethetőek össze természettudományos 
ismereteinkkel



Köszönöm a figyelmet!


