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LONDON, NEW YORK,  
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Elgondolkodtál már azon, miért utálod a kelbimbót, miért más  
az arcod, mint a többieké vagy miért mondtál valamit pont úgy, 

ahogy édesapád szokta? A tested, az agyad, a gondolataid, a tetteid  
és a viselkedésed mind-mind összefüggésben állnak egymással  

– és mind hozzájárulnak ahhoz, hogy más legyél,  
mint a többiek.

 
Ez a könyv arról szól, ami egyedivé tesz téged, a füled formájától  

a hangodon át egészen azokig a dolgokig, amelyek megijesztenek vagy 
megnevettetnek. A génjeid, a személyiséged, a képességeid mind részei  

a történetnek, és ha végigcsinálod a könyvben található teszteket, többet 
is megtudhatsz róluk. Ami azonban a legfontosabb, a 

Miért vagyok olyan, amilyen? 

egy izgalmas kaland, amelynek során megismerheted önmagad.

RobeRt Winston
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MIBŐL VAGYOK?

A tested 5 milliárd milliárd milliárd
atomból álló, csodálatosan összetett gépezet.

Az emberek legalább 4000 éve próbálják 
megfejteni, hogyan működik az emberi test, 
de még mindig rengeteg a kérdés: például 

hogyan jár az agyunk, vagy miért csuklunk?

Azt viszont pontosan tudjuk, miből vagyunk 
összerakva. Víz, szén és egy maroknyi 

egyszerű kémiai elem alkot minket, amiket 
bárhol megtalálsz. Ami azt illeti, az emberi 

testet felépítő atomokat nyugodtan 
kiáshatnád a földből, odakint a kertben.
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65% oxigén 
Az oxigén testünknek mintegy kétharmadát 
teszi ki, jórészt víz (H2O) formájában. Ezen 
kívül minden egyes lélegzetvételnél szívunk be 
oxigént a levegővel.

18% szén
Testünk majd egyötöde szén – ugyanaz 
az anyag, mint amiből a gyémánt, a ceruzabél 
vagy a grillre rakott tüzelő 
van. A szénatomok 
hosszú láncokká állnak 
össze, s ezek alkotják 
a vázát tested bonyolult 
felépítésű molekuláinak.

10% hidrogén
Hidrogénből van a legtöbb 
a világegyetemben, és egyben 
ennek vannak a legkisebb atomjai. 
A hidrogéngáz képes áthatolni 
a falakon és lebeg a levegőben. 
Lufi töltésre is használták egészen addig, 
amíg ki nem derült, milyen robbanékony.

3% nitrogén
Egy zsák műtrágyában körülbelül annyi 
nitrogént találsz, mint egy átlagos emberi 
testben. A nitrogén izomzatunk egyik fő 
alkotóeleme… csakúgy, mint a levegőé.

1% foszfor
A foszfor az az elem, amitől a gyufaszál feje 
lángra lobban. Ez teszi erőssé a fogaidat 
és a csontjaidat, megtalálható a sejthártyáidban, 
és részt vesz a szervezet energiaszállításában is.

Tegyük fel, hogy a lehető legegyszerűbb alkotóelemeiből 
akarjuk felépíteni az emberi testet. Ehhez nem kell más, 
mint 13 hozzávaló, úgynevezett kémiai elem. Mi is 
pont ugyanazokból az anyagokból vagyunk, mint más 
élőlények, a bolhától a bálnáig.

HOZZÁVALÓK

0,35% kálium
A drága szappanokat káliummal 
készítik, mert a kálium segít fenntartani 
testnedveink kémiai egyensúlyát.

0,15% klór
A klór mérgező, zöld színű gáz, amit 
például a hypo készítéséhez használnak. 
A testünkben nátriumhoz kötött for-
májában sót (nátrium-kloridot) alkot.

0,15% nátrium
A nátrium a só másik fele (nátrium-
klorid). Ettől válnak testnedveink 
a tengervízhez hasonlóan sóssá.

0,05% magnézium
A tűzijáték vakító fehér fényeit az égő 
magnézium adja. Testedben az immun-
rendszer megerősítésében, az izmaid 
összehúzásában és az idegműködésben 
játszik szerepet.

0,25% kén
A kén a fehérjék létfontosságú alkotó-
eleme, és elősegíti a véralvadást. Ugyan-
akkor a szellentés, a záptojás és a poshadt 
víz rossz szagáért is a kén felelős.

1,6% kalcium
Kagylóhéj, kréta és márvány mind 
a kalciumnak köszönheti szilárdságát 
ugyanúgy, ahogy a csontjaid és a fogaid 
is. Ezenkívül szerepe van még az izmok 
és a szív működtetésében is.

0,008% vas
A véredben lévő vas épphogy csak elég 
lenne egy szöghöz. Ha oxigénnel kötődik, 
a vas piros színűre vált – ezért vörös a vér 
és a rozsda is.

0,00004% jód
Alig egy csipetnyi jód van a 
szervezetünkben, de ha nem lenne, abba 
belehalnánk. Adj egy kis jódot 
az ebihalaknak, és béka lesz belőlük!

Még valami?
A tökéletes testhez szükség 
van még egy kevés cinkre, 

mangánra, kobaltra, lítiumra, 
stronciumra, alumíniumra, ólomra és 

arzénra. Szervezetünk mindezeken felül körülbelül 
90 mikrogrammnyi urániumot is tartalmaz.

HozzávalókMiből vagyok?

eMbeRi test       (ReCePt 1 FŐRe)
 

33 kg oxigén + 9 kg szén + 5 kg hidrogén + 1,5 kg nitrogén

 
+ 800 g kalcium + 500 g  foszfor + 180 g kálium 

 
+ 130 g kén + 80 g klór  + 25 g magnézium 

 
+ 4 g vas + 0,02 g jód  = te!

K
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SEJTEK
A kémiai elemek puszta összekeveréséből azonban sose lenne emberi test – legalábbis annyi 
esélye van, mint hogy a roncstelepen kavargó vihar összerakjon egy repülőgépet. Többre 
megyünk a megfelelő építőkockákkal, amelyek közül a legapróbbak a mikroszkopikus sejtek. 
Először is kell vagy 100 billió sejt, amelyekből egy elképzelhetetlenül bonyolult kirakót kell 
összeügyeskednünk… Nézzünk csak egypárat belőlük!

A szem sejtjei
Szemgolyód hátulján 
fényérzékelő sejtek 
sorakoznak, ezeknek 
köszönheted a látásod.

Kehelysejtek
Az orrodban és a 
beleidben található 
nyálkát kehelysejtek 
termelik.

Spermiumok
Amikor egy férfi  
spermiuma találkozik 
egy nő petesejtjével, 
megfogan egy kisbaba.

Hámsejtek
Sérülékeny szervezetedet 
a bőr lapos sejtjei védel-
mezik a külvilágtól.

Fehérvérsejtek
Ezek a sejtek járőröző 
katonák. Felkutatják 
a fertőző baktériumo kat, 
és elpusztítják őket.

ZSÍRSEJTEK

A zsírsejtek apró buborékok, 
amikben egy-egy olajcseppecske van. 

Ezek raktározzák az energiát. 
Ha hízol, nem szaporodnak, hanem 

kikerekednek, mint egy lufi.

VÉR-
TESTEK
Sejtjeidnek csaknem fele 

vörösvértest. Ezek szállítják 
szervezetedben az éltető oxigént. 
Szervezeted másodpercenként 

2 millió új vörösvértestet termel.

IDEG-
SEJTEK

Az idegsejtek úgy hálózzák be 
a tested, mint a falat a villanyvezeték. 
Elektromos jelek száguldanak rajtuk 

több száz km/órás sebességgel. 
Csak az agyadban 100 milliárd 

idegsejt tömörül.

CSONT-
SEJTEK

SejtekMiből vagyok?

Bár a csont élettelennek tűnik 
és kemény, mint a kő, valójában 
élő sejtek alkotják. Ezek ásványi 

anyagokkal veszik körbe magukat, 
hogy a csontod szilárd legyen.


