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Olvasmány

A genetika az öröklődés törvényszerűségeit kutató tudomány, amely vizsgá lati 

módszereit tekintve alapvetően három nagy területre osztható. A klasszikus 

genetika azt vizsgálja, miként adódnak át az élőlények tulajdonságai a szülők-

ről az utódokra, egyik nemzedékről a másikra. A molekuláris genetika – mely-

nek alapjait az előző fejezetben tárgyaltuk – az öröklődés biokémiai hátterét 

igyekszik felderíteni. Azoknak a molekuláknak a felépítését és működését 

vizsgálja, amelyeknek szerepük van az öröklődő információk tárolásában, át-

adásában és megnyilvánulásában. A populációgenetika pedig a népességek, 

más szóval populációk genetikai összetételének változását és a változás okait 

kutatja.
Az emberek évezredek óta tudják, tapasztalják, hogy a szülők tulajdonságai 

megjelennek az utódokban, de a tulajdonságok öröklődésének törvényszerű-

ségeit egészen a 20. századig nem sikerült megfejteni. Az öröklődés természe-

tére vonatkozóan két korabeli elgondolást érdemes felidézni. Egy, a 17–19. 

században elterjedt nézet (preformacionizmus) szerint az ivarsejtek valame-

lyikében előre megformált, apró emberke – homunculus – található, amely 

méhen belüli fejlődése során csupán növekszik. A „pángenezis” elméletét el-

sőként ókori görög fi lozófusok fogalmazták meg. Szerintük az ivarsejtekbe 

láthatatlanul apró darabokból álló testrészek áramlanak, és ezekből alakul ki 

az embrió. Érdekes tény, hogy a pángenezis elméletének egyik változata 

Charles Darwin nevéhez fűződik, aki evolúciós elméletét próbálta ily módon 

megmagyarázni. Elképzelése szerint a különböző szervek által létrehozott apró 

részecskék, „csírácskák” (gemmulák) egyesülnek az ivarsejtekben, és keveredé-

sükből alakul ki az embrió teste. Úgy vélte, hogy a csírácskák folyamatosan 

képződnek az egyedek élete során, de nem állandóak, tulajdonságaik változ-

nak. A csírácskák folytonos változásában látta Darwin az egy fajba tartozó 

egyedek sokféleségének magyarázatát.

Az öröklődés törvényszerűségeinek leírása Gregor Mendel (1822–1884) 

osztrák tudós nevéhez fűződik. Korszakalkotó örökléstani felfedezéseiért a 

genetika atyjaként tiszteli az utókor. Ágoston-rendi szerzetesként a csehor szági 

Brnóban szolgált, egy kolostorban végezte híres kísérleteit. A veteményborsó 

hét tulajdonságának öröklődését vizsgálta egymást követő nemzedékekben. 

Különböző tulajdonságokra (pl. virágszín, maghéj, mag alakja, termés alakja 

stb.) eltérő növényeket keresztezett egymással, és írta le a jellegek öröklődését. 

Kísérleteinek eredményeit matematikai-statisztikai módszerekkel elemezte. 

Munkájáról 1865-ben tartott előadást a Brnói Természetvizsgálók Egyesületé-

nek ülésén. Előadásának anyagát 1866-ban meg is jelentette egy tudományos 

folyóiratban „Kísérletek növényhibridekkel” címen. 8 éven át végzett igen 

alapos kutatásából arra következtetett, hogy a tulajdonságok öröklődéséért 

„faktorok” felelősek. A veteményborsó minden egyes tuljadonságra vonatko-

zóan 2-2 faktort tartalmaz, amelyek egy növényben lehetnek egyformák, de 

különbözőek is. A faktorok közül minden jellegre nézve csak 1-1 kerül be az 

ivarsejtekbe. A faktorok szétválása és kombinálódása az utódokban véletlen-

szerű. Mendel feltételezte, hogy a különböző tulajdonságokat kialakító fakto-

rok egymástól függetlenül öröklődnek. (Ez utóbbi következtetéséről később 

kiderült, hogy csak korlátozottan érvényes.)

A Mendel által faktoroknak nevezett egységeket nevezzük ma géneknek, 

utóbbiak változatait pedig alléloknak. Ma már azt is tudjuk, hogy a meiózis 

eredményeként kerül minden faktorból (génből) 1-1 példány az ivarsejtekbe. 

A genetika évszázada
A megtermékenyítést követően az utódokban az apai és az anyai eredetű gének 

kombinálódnak.
Mendel sajnos nem érhette meg azt az időt, amikor a tudomány művelői 

felismerték munkájának jelentőségét. 1868-ban a kolostor apátja lett, felha-

gyott a kutatással, és többé nem számolt be újabb tudományos eredményekről. 

1900-ban három tudós is megismételte kísérleteit, és igazolta megállapításait.

Azt, hogy a mendeli faktorok a kromoszómákon találhatók, Th omas Hunt 

Morgan (1866–1945) fedezte fel 1910-ben. Morgan a New York-i Columbia 

Egyetem állattani tanszékén dolgozott. Ecetmuslicákat (Drosophila melanogaster) 

tenyésztett, próbálta felderíteni a tulajdonságokat meghatározó gének anyagi 

összetételét. Az ecetmuslica szerencsés választásnak bizonyult a genetikai kí-

sérletekhez. Egyetlen muslicapár a párzást követően nagyszámú, akár 100 

utódot is létrehoz, a bábból kikelő rovarok alig 10 nap múlva már ivarérettek. 

Egyetlen év alatt akár 20-30 nemzedék vizsgálatára is lehetőség nyílik, nem kell 

egy egész évet várni az újabb nemzedékekre, mint például a borsó esetén. Az 

ecetmuslica tulajdonságai is változatosak (a szemszín, a testszín, a szem alakja, 

a szárny alakja stb.) és mikroszkópos vizsgálattal könnyen azonosíthatók. Így 

a keresztezési kísérletekben öröklődésük könnyen nyomon követhető. Az ecet-

muslica szöveti sejtjeiben 4 pár jól megkülönböztethető kromoszóma talál ható, 

köztük 1 pár ivari kromoszóma (nőstények XX, hímek XY). 

A tudományos sikert az a fehér szemű hím ecetmuslica hozta, amelyet 

Morgan egyik nap felfedezett tenyészetében. Kíváncsi volt, hogyan öröklődik 

tovább ez a szokatlan tulajdonság a következő nemzedékekre. Kísérletei min-

den kétséget kizáróan arra a meglepő eredményre vezettek, hogy a szemszínt 

kialakító gén az X ivari kromoszómán található. Ez azért is érdekes volt, mert 

Morgan korábban elvetette azt a lehetőséget, hogy az öröklődésért felelős gé-

nek a kromoszómákon lennének. Eredményei alapján Morgan megváltoztatta 

korábbi álláspontját, és megfogalmazta az öröklődés kromoszómaelméletét. 

Kimondta, hogy a gének a kromoszómákon helyezkednek el. Azt is megálla-

pította, hogy egy kromoszómán nagyon sok gén található, és azok együttesen 

öröklődnek tovább, vagyis kapcsolódási csoportot alkotnak. Ezért az egy kro-

moszómán található gének nem függetlenül öröklődnek egymástól. Felfedezte, 

hogy a homológ kromoszómák egyes szakaszai az ivarsejtek képződésekor 

kicserélődnek, így a tulajdonságoknak olyan kombinációi jelennek meg az 

utódokban, amelyeket sem az apai, sem az anyai kromoszómák nem hordoz-

tak. Bizonyította, hogy a sajátos apai és anyai jellegeket keverten tartalmazó, 

úgynevezett rekombináns utódok gyakoriságából következtetni lehet a vizsgált 

gének egymáshoz viszonyított helyzetére a kromoszómán, így az adatok fel-

használhatók kromoszómatérképek készítésére. Morgan felfedezéseiért 1933-

ban Nobel-díjban részesült. 

2. Gregor Mendel

3. Mendel emlékszobra Brnóban

4. Thomas Hunt Morgan

5. Fehér szemű ecetmuslica

6. Vörös szemű ecetmuslica
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Hogyan használd a könyvet?

A témákat nyitóoldal és egy olvas-
mány vezeti be, ami áttekintést ad ar-
ról, hogy milyen kérdésekkel, problé-
mákkal foglalkozunk a témához tarto-
zó leckékben. 

A leckék elején megtalálod azoknak a 
korábban már tanult fogalmaknak 
a magyarázatát, amelyek szükségesek 
a tananyag megértéséhez.

A fotók, az ábrák, a grafi konok és a táblázatok sok 
olyan információt tartalmaznak, amelyek segítik a problé-
mák megoldását, az ismeretek elsajátítását.

A szövegben félkövér betű jelzi a fontos fogalmakat.
Az egyes leckék végén megtalálod a korábban még 

nem tanult fogalmak felsorolását.
A leckéket rövid összegzés zárja. A hiányos mondatok 

szóbeli vagy füzetedben történő kiegészítésével ellenőriz-
heted, sikerült-e elsajátítanod az új fogalmakat, és megér-
tened a főbb összefüggéseket.

Az ábrákhoz kapcsolódó és a leckék végén található 
feladatok megoldása segít a problémák megértésében, 
ismereteid ellenőrzésében.

A fejezeteket lezáró összefoglalások a leckéktől eltérő 
megközelítésben, más tematikában dolgozzák fel a témát. 
Ez elősegíti, hogy tudásodat sokféle összefüggésben hasz-
nálhasd. A könyv végén, a Fogalomtárban a tananyag 
legfontosabb szakkifejezéseinek magyarázatát találhatod 
meg.

Az ilyen szövegdobozok-
ban tudománytörténeti vo-
natkozásokat, érdekes kísér-
leteket, megfi gyeléseket, hí-
reket olvashatsz.

Aligha akad olyan észszerűen gondolkodó ember, aki kétségbe vonná a bioló-
giai ismeretek fontosságát mindennapi életünkben. Már egy egyszerű bevásárlás 
is komoly fejtörést okozhat: vajat vegyünk, margarint vagy zsírt? Egészségeseb-
bek-e a biotermékek a hagyományos élelmiszereknél? Valóban az emberi ség 
természetátalakító tevékenysége, környezetszennyezése okozhatja a napjaink-
ban tapasztalható globális felmelegedést, vagy azoknak van igazuk, akik az 
éghajlat visszatérő változásaival indokolják a jelenséget? A médiában nap mint 
nap százával megjelenő hírek, cikkek, ismeretterjesztő fi lmek áradatában fontos, 
hogy tájékozódni tudjunk, képesek legyünk megítélni egy-egy hír valóságtar-
talmát, és ha úgy hozza az élet, tudjunk felelős döntéseket is hozni.

Előző köteteinkhez hasonlóan, most is alapvető kérdésekre keressük a vá-
laszt: mi az élet lényege, mi különbözteti meg az élőlényeket az élettelen anyagi 
világtól? Hogyan alakulhatott ki a mai élővilág, milyen törvényszerűségek ha-
tározzák meg az élőlények, az életközösségek fennmaradását és fejlődését? 
Hogyan, milyen hatásokra változik környezetünk – különös tekintettel az em-
ber, az emberiség szerepére –, és milyen befolyást gyakorolnak ezek a változások 
az élővilágra? Mit jelent és hogyan őrizhető meg testi és lelki egészségünk?

Kedves olvasó! A könyv, amelyet kézben tartasz, első fejezetében színes át-
tekintést ad a genetika sejttani alapjairól, majd megismertet az öröklődés sza-
bályszerűségeivel. Mindezekre építve megértjük majd az evolúció elveit, és be-
pillantunk a földi élet történetébe is. Az emberi magatartás és a közösségek 
működésének felvázolása után az emberiség és földi környezete kölcsönhatá sait 
vesszük górcső alá. Megpróbálunk választ találni közös felelősségünk feszítő 
kérdéseire. A középiskolából rövidesen kilépve, kedves felnőtt olvasóink, arra 
biztatunk mindenkit, folytassa tovább a világ megismerését, a gondolkodást!

Sarlósejtes vérszegénység n Recesszíven öröklődő emberi betegség, hát-
terében hemoglobin génben bekövetkező pontmutáció áll. A hemoglobin 
rendellenes szerkezete miatt a vörösvértestek sarló alakban meggörbülnek.
Malária n A trópusi és szubtrópusi területeken gyakori, magas halálozási 
arányt mutató, fertőző betegség. Időszakosan jelentkező lázrohammal jár. 
Kórokozója egy állati egysejtű, amelyet a foltos maláriaszúnyog terjeszt.

Az Aral-tó és a Holt-tenger története  Közis-
mert és rendkívül tanulságos a közép-ázsiai Aral-tó története. A 20. 
század közepe óta a tavat tápláló Amu-Darja és Szir-Darja folyók vizének 
nagy részét több ezer kilométeres csatornarendszer építésével a száraz 
közép-ázsiai területek ön-
tözésére használják. A tóba 
jutó víz mennyisége roha-
mosan csökkent, nem pó-
tolja a párolgást. Ezért a 
vízszint az elmúlt néhány 
évtizedben métereket süly-
lyedt, felülete az egykori 
töredékére zsugorodott. 
A néhány évtizede még a 
vízparton fekvő települé-
sek egy része ma már több 
száz kilométernyire került a 
tó vizétől. 

Az Aral-tóhoz hasonló a közel-keleti Holt-tenger állapota. Nevével el-
lentétben ez valójában egy lefolyástalan tó, amelynek vizében a só 
koncentrációja rendkívül magas. A történelmi időkben a tóba ömlő 
Jordán folyó a párolgással azonos mennyiségű vizet szállított. Az utóbbi 
évtizedekben azonban folyamatosan csökken a tó szintje, ugyanis a 
Jordán vizének jelentős részét öntözésre használják. A csökkenő vízután-
pótlás miatt a tó sekélyebb déli része fokozatosan kiszárad.

Olvasmány

A tavon néhány évtizede még jókora 
halászfl ották dolgoztak
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Az élőlények elképesztő változatosságát mindössze 
egy négy betűből álló ábécével le lehet írni. De mit ér 

a legszebb vers is, ha nincs, aki elolvassa? 
Fotó: Bariş Şimşek
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A sejtosztódás n A genetikai állomány megváltozása
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A 20. század egyik legizgalmasabb természettudományos problémája az öröklődé-
sért felelős molekula azonosítása volt. Kiváló fi zikusok, kémikusok, biológusok egész 
sora foglalkozott az élet titkának megfejtésével. A kutatások helyes irányát meglepő 
módon nem egy biológus vagy kémikus, hanem a világhírű fi zikus, Erwin Schrödinger 
(1887–1961) gondolatai határozták meg. Schrödinger, aki egyébként kvantum-
mechanikával foglalkozott, 1944-ben írt egy könyvet Mi az élet? (What is Life?) címmel. 
Írásában kifejtette azt a hipotézisét, hogy az élet minden bizonnyal a biológiai infor-
máció tárolásának és továbbadásának folyamataként értelmezhető. Amellett érvelt, 
hogy meg kell találni az információt tároló molekulát, és meg kell fejteni a benne 
rejlő kódot. Schrödinger gondolatai számos tudós érdeklődését keltették fel az örök-
lődés molekulájának kutatása iránt. Közéjük tartozott James D. Watson, Francis Crick 
és Maurice Wilkins, akiknek kiemelkedő szerepük volt a DNS szerkezetének leírásában 
és a genetikai kód megfejtésében. A DNS kettőshélix-szerkezetének leírásáért 1962-
ben mindhárman Nobel-díjat kaptak.

Fehérje vagy nukleinsav az örökítőanyag?
Az 1940-es években a tudósok egyik tábora a fehérjéket, a másik tábor a nukleinsa-
vakat, pontosabban a DNS-t gondolta az örökítőanyagnak. Sokáig a fehérjéket tar-
tották esélyesebbnek a szerepre, hiszen a 20-féle aminosav és a nagy molekulaméret 
rendkívül változatos szerkezetet biztosít. Kevesen tudták csak elképzelni, hogy a 
mindössze 4-féle nukleotidból felépülő DNS alkalmas lehet az élőlények testfelépíté-
sére és működésére vonatkozó óriási mennyiségű információ tárolására.

Az első olyan kísérletet, amely egyértelműen bizonyította a DNS örökítő szerepét, 
1944-ben végezték az Egyesült Államokban. A tüdőgyulladást okozó baktérium 
(Pneumococcus) két változatát vizsgálták. Az egyik változat sejtjeit szénhidráttartal-
mú tok veszi körül, és egerekbe oltva azok pusztulását okozza (S-változat). A másik 
változat nem kórokozó, ami azzal függ össze, hogy sejtjeit nem védi tok (R-változat). 
Megfi gyelték, hogy ha az S-változatot hővel elölik, és ezzel fertőzőképességét meg-
szüntetik, majd élő R-változattal keverik össze egy kémcsőben, akkor a tokkal rendel-
kező, élő S-változat jelenik meg a kémcsőben. Vagyis a hővel elölt S-változat valamely 
anyaga átalakítja, transzformálja az R-változat sejtjeit. A kutatás a továbbiakban arra 
irányult, hogy azonosítsák a transzformációért felelős anyagot. A hővel elölt S-válto-
zatot különböző emésztő enzimekkel kezelték, majd összekeverték az élő R-változat-
tal (l. ábra). A transzformáció csak abban a kémcsőben maradt el, amelyikhez DNS-
bontó enzimmel kezelt S-változatot adtak. Ezzel egyértelműen igazolták, hogy a 
transzformációért felelős anyag a DNS. Érdekes módon hosszú időn át nem fogadták 
el ennek a kísérletnek a bizonyító erejét. A tudományos világ meghatározó tekintélyű 
kutatói ugyanis változatlanul a fehérjéket tartották az öröklődő információk hordo-
zóinak.

A DNS szerkezete
Tekintsük át, kiknek a kutatási eredményeire támaszkodhatott Watson és Crick a DNS 
szerkezetének leírásakor! Erwin Chargaff  a DNS összetételét vizsgálta. Megállapította, 
hogy az általa vizsgált fajok mindegyikének a DNS-ében megegyezik az adenin és 
a timin, illetve a guanin és a citozin anyagmennyisége. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a nagyobb méretű purinbázisok és a kisebb méretű pirimidinbázisok azonos arány-
ban vannak jelen a molekulában. Chargaff  azt is felfedezte, hogy a különböző fajok-
ban eltérő a bázisok mennyisége, vagyis a DNS összetétele fajra jellemző. 

Az élet titka

A DNS örökítő szerepét iga-
zoló baktériumtranszfor má-
ciós kísérlet. A baktérium-
transzformáció jelenségét 
Frederick Griffi  th írta le elő-
ször 1928-ban, élő állatokkal 
végzett kísérletei nyomán. 
Avery és munkatársai kémcső-
ben mutatták ki a jelenséget. 
Ötletes kísérletükkel sikerült 
igazolniuk, hogy a DNS fele-
lős a transzformációért
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A DNS szerkezetének röntgendiff rakciós vizsgálatával két kutató, Rosalind 
Franklin és Maurice Wilkins foglalkozott. Rávilágítottak, hogy a DNS-molekula a 
röntgendiff rakciós vizsgálatok szerint nagyon egyszerű, szabályos szerkezetet 
mutat, és ezzel jelentősen különbözik a fehérjéktől. Wilkins feltételezte, hogy 
a DNS több polinukleotid-láncból áll, amelyek csigalépcsőszerűen feltekered-
nek, hélixet alkotnak. Eleinte arra gondolt, hogy három lánc alkotja a hélixet, 
a bázisok  kifelé állnak, a molekulák dezoxiribóz-foszfát gerince pedig középen 
helyezkedik el.

Mindezen információk birtokában Watson és Crick elhatározták, hogy meg-
építik a DNS modelljét. Olyan molekulaszerkezetet feltételeztek, amely szabá-
lyos hélixszerkezetű; kémiailag ellenálló, így információtartalmát hosszú időn 
át változatlan formában megőrizheti; felépítése pedig magában hordozza a 
megkettőződés, sokszorozódás lehetőségét. Watson kartonpapírból elkészítet-
te az egyes alkotórészek méretarányos makettjét. A két tudós által feltételezett 
kettőshélix-szerkezet makettje 1953. február 28-án készült el. A molekula ge-
rincét dezoxiribóz-foszfát-lánc alkotta, ehhez kapcsolódtak a hélix belseje felé 
néző szerves bázisok. Feltételezték, hogy a két lánc bázisait hidrogénkötések 
kapcsolják össze, az adenin és a timin között 2, a guanin és a citozin között 
3 kötés létesül. Modelljük összhangban volt a kémiai összetételre vonatkozó 
eredményekkel, és megfelelt a röntgendiff rakciós vizsgálatoknak is. A Nature-
ben megjelent cikkük végén Watson és Crick megjegyezték: „Nem kerülte el a 
fi gyelmünket, hogy az általunk javasolt speciális bázispárosodás közvetlenül 
felveti az örökítőanyag egy lehetséges másolási mechanizmusát is.”

Szóra bírni az örökítőanyagot
A DNS szerkezetének leírása után felgyorsultak az események, a cél a genetikai 
kód megfejtése, annak felderítése volt, hogy a DNS bázissorrendjében tárolt 
információ miként fordítódik le a fehérjék aminosavsorrendjére. Crick feltéte-
lezte, hogy a DNS és a fehérje között lennie kell egy közvetítő molekulának, 
hiszen a DNS a sejtmagban található, míg a fehérjék a sejtplazmában, a ribo-
szómákon képződnek. Hamarosan kiderült, hogy sejtése helyes volt, és a 
közvetítő szerepet az RNS játssza. Crick megfogalmazta azt a feltételezését, 
hogy a DNS bázissorrendje először RNS-re íródik át (transzkripció), majd ezt 
köve tően az RNS bázissorrendje fordí-
tódik le aminosavsorrendre (transzlá-
ció). A DNS bázissorrendjét közvetítő 
hírvivő RNS-t (messenger RNS, mRNS) 
1961-ben fedezték fel, és 1966-ra már 
meg is fejtették a genetikai kódot. 
Megállapították, hogy a genetikai kód 
bázishármasokból áll, azonosították a 
20-féle aminosavat kódoló egysége-
ket, majd elkészítették a kódszótárat.

A molekuláris genetika a techni-
kai fejlődésnek köszönhetően nap-
jaink egyik leggyorsabban fejlődő 
tudományterülete. Eredményei egé-
szen új távlatokat nyitottak az orvos-
tudományban, a mezőgazdaságban, 
az evolúciókutatásban, a bűnüldö-
zésben.

Watson és Crick az általuk készí-
tett DNS-modellel

Röntgendiff rakciós felvétel a DNS 
szerkezetéről 
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1. A kód átírása és fordítása

Megtudhatod 
Mi bizonyítja az élőlények közös származását?

n A közvetítők
n Az átírás
n A genetikai kód
n A fehérjeszintézis
n Gének, tulajdonságok

Riboszóma n Két alegységből álló sejtalkotó, RNS és fehérje építi fel. A fe-
hérjeszintézisben játszik szerepet.
Nukleotidok n Összetett szerves molekulák, a nukleinsavak felépítő egysé-
gei. Egy öt szénatomos cukor (ribóz vagy dezoxiribóz), egy nitrogéntartalmú 
szerves bázis (adenin, guanin, citozin, timin, uracil) és egy foszforsav-moleku-
la összekapcsolódásával jönnek létre.
Kettős hélix n A DNS-re jellemző szerkezet. A molekulában a két poli nuk leo-
tid-lánc csigalépcsőszerűen feltekeredik. A két láncot a bázispárok közötti 
hidrogénkötések kapcsolják össze (A-T, G-C).

A DNS (dezoxiribonukleinsav) az élő szervezetek, a sejtek információtároló 
vegyülete. Bázissorrendje egyrészt meghatározza a biokémiai átalakulásokat 
irányító fehérjék, az enzimek aminosavsorrendjét, és ezen keresztül a sejt, a 
szervezet tulajdonságait. Másrészt kettőshélix-szerkezete magában hordozza 
a megkettőződés lehetőségét, és ezzel azt, hogy a sejtműködésre vonatkozó 
információk a sejtosztódás során átkerülhessenek az utódsejtekbe. Az egyetlen 
polinukleotid-láncból felépülő RNS-molekulák közvetítő szerepet töltenek be 
a sejten belüli információátadásban a DNS és a fehérjék között (1. ábra). 

A közvetítők
A sejten belüli információátadás során a DNS bázissorrendje először RNS-re 
íródik át. A fehérjeszintézisben szerepet játszó RNS-molekuláknak három tí-
pusuk van. A riboszomális RNS (röviden rRNS) fehérjékkel kapcsolódva 
a riboszómákat építi föl. A hírvivő RNS (messenger RNS, röviden mRNS) a 
szintézisre kerülő fehérje aminosavsorrendjére vonatkozó információt tartal-
mazza. A szállító RNS (transzfer RNS, röviden tRNS) az aminosavakat köti 
meg és juttatja el a riboszómákra, ahol a fehérjeszintézis történik. Mindhárom 
típusú RNS-molekulát egyetlen polinukleotid-lánc alkotja. Az rRNS- és 
a tRNS-molekulák jellemző térszerkezetét az önmaga mellett visszakanyarodó 
lánc bázisai között létrejövő hidrogénkötések rögzítik. A hidrogénkötések a 
bázispárképzés szabályai szerint alakulnak ki: adeninnel szemben uracil, gua-
ninnal szemben citozin áll (A=U; G≡C). Az mRNS-molekulákban nincsenek 
bázispárok a láncon belül (2. ábra).

A DNS bázissorrendjének átírásával képződő RNS-molekulák lehetővé 
teszik, hogy a DNS szerkezete hosszú időn keresztül változatlan formában 
fennmaradjon. Az átírás során a DNS védett a kémiai módosításoktól. A re-
akcióképes RNS-molekulák információtartalma a riboszómákon fordítódik le 
fehérjékre. A riboszómákon zajló fehérjeszintézis során az mRNS bázissor-
rendje szabja meg a képződő polipeptid aminosavsorrendjét. 

Géneknek nevezzük a DNS-molekulák azon szakaszait, amelyek az RNS-
molekulák bázissorrendjét, azokon keresztül pedig egy-egy fehérje 
aminosavsorrendjét határozzák meg.

1. A DNS a sejtek információtároló 
vegyülete. Bázissorrendje 
meghatározza az RNS bázis sorrendjét, 
az pedig megszabja a fehérjék 
aminosavsorrendjét. Kettőshélix-
szerkezete lehetővé teszi a molekula 
megkettőződését, így a genetikai 
információ átadását az utódsejtekbe 
a sejtosztódás során

nukleotidok

aminosavak

átírás

RNS

fehérje

fordítás

DNS



11

M
eg

fe
jth

et
ő 

 ü
ze

ne
te

k 
– 

m
ol

ek
ul

ár
is

  g
en

et
ik

a

GA

GC

GG

GU

CA

CC

CG

CU

UA

UC

UG

UU

AA

AC

AG

AU

C

G

U

A

G  U  C  A  G  U  C  A  G  U
 C

 A
 G

 U
 C

 A
 G

 U
 C

 A
 G

 U
 C A G U C A G U C A G U C A G U C

 A

 G
 U

 C
 A

 G
 U

 C
 A

 G
 U

 C
 A

 G
 U

 C
 A

 G
 U

 C  A  G  U  C  A  

C

U G

A
C

C

C
A

A

UG

G

G G

G

U

U

U

A

A

C

2. Az RNS-molekulák két típusa.
Felül egy tRNS, alatta egy mRNS 
sematikus rajza

Az átírás
Az RNS-szintézis, az átírás során a DNS-molekula kettős hélixe egy megha-
tározott ponton felnyílik, és bázispárjai enzimek közreműködésével átmeneti-
leg eltávolodnak egymástól. Az RNS-szintézist végző enzim (RNS-polimeráz) 
a DNS egyik szála mellett megkezdi a DNS-minta átírását. Az RNS-szálba a 
bázispárképzés szabályainak megfelelően sorra építi be a nukleo-
tidegységeket. A DNS guaninjával szemben citozin, adeninjával szemben 
uracil-, citozinjával szemben guanin-, timinjével szemben pedig 
adenintartalmú nukleotid kerül a képződő RNS-be (3. ábra). Tehát a 
DNS bázissorrendje egyértelműen meghatározza a róla átíródó RNS-
molekula bázissorrendjét. A szintézis végén a kész polinukleotid-lánc 
leválik a DNS-ről, és helyreáll a kettőshélix-szerkezet. Egy átírási egység-
ben a DNS-nek mindig csak az egyik, az úgynevezett aktív, más szóval ér-
telmes szála íródik át. A DNS másik szála a néma szál. Az RNS-szintézis 
energiaigényes folyamat, minden egyes nukleotid beépülése ATP felhasználá-
sával jár.

Az eukarióta sejtekben mindhárom RNS a sejtmagban képződik, és a mag-
hártya pórusain keresztül jut ki a citoplazmába, a fehérjeszintézis helyére.

3. Az RNS-szintézis folyamata. Az enzim felismeri az 
átírásra kerülő gén kezdőpontját. Azonosítja a DNS aktív 
szálát, és a bázis párképzés szabályai nak megfelelően 
nukleotid egységenként felépíti az RNS-molekulát. Végül 
felismeri a szintézis végét jelző bázissorrendet, és a képző-
dött RNS-sel együtt leválik a DNS-ről

A genetikai kód
De hogyan határozza meg a nukleinsavak bázissorrendje a 
fehérjék aminosavsorrendjét? Mi jellemző a genetikai kód-
ra, vagyis arra a jelrendszerre, amely megfelelteti egymásnak 
a nukleinsavak bázisait és a fehérjék aminosavait? Tudjuk, 
hogy a fehérjeszintézis során 20-féle aminosav épülhet be a 
polipeptidláncba, de a nukleinsavak molekuláiban csak négy 
különböző bázis található. Ha a genetikai kódban egy bázis 
jelentene egy aminosavat, akkor mindössze 4-féle aminosav 
beépítésére lenne lehetőség. Ha két bázis jelölne egy amino-
savat, a kódolható aminosavak száma csak 16 lenne. A há-
rom bázisból álló jel már 64-féle lehetőséget kínál (4. ábra). 
A kutatóknak fáradságos munkával sikerült megfejteniük 
a genetikai kódot. Kiderítették, hogy a jel háromtagú, vagyis 4. A genetikai kód három bázisból áll
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Az mRNS bázishármasa (kodon)
1. bázis 2. bázis 3. bázis

u C A G

u

fenilalanin szerin tirozin cisztein u
fenilalanin szerin tirozin cisztein C
leucin szerin STOP STOP A
leucin szerin STOP triptofán G

C

leucin prolin hisztidin arginin u
leucin prolin hisztidin arginin C
leucin prolin glutamin arginin A
leucin prolin glutamin arginin G

A

izoleucin treonin aszparagin szerin u
izoleucin treonin aszparagin szerin C
izoleucin treonin lizin arginin A
metionin  
lánckezdő treonin lizin arginin G

G

valin alanin aszparaginsav glicin u
valin alanin aszparaginsav glicin C
valin alanin glutaminsav glicin A
valin alanin glutaminsav glicin G

három egymás melletti bázis határoz meg egy 
aminosavat. A bázishármasok között vannak 
olyanok, amelyek a fehérjeszintézis kezdetét 
(lánckezdő jel), és olyanok is, amelyek a szin-
tézis végét (stopjel) jelzik. A bázis hármasok 
jelentését a kódszótár tartalmazza (5. ábra). 
A kódszótárban egyezmé nyesen nem a DNS, 
hanem a fehérjeszintézisben közvetlenül részt 
vevő mRNS bázishármasai szerepelnek. Az 
mRNS bázishármasait kodonoknak nevez-
zük. A kódszótárból ki olvasható, hogy az 
aminosavak jelentős részét nem egy, hanem 
több bázishármas is kódolja. A genetikai kód 
csaknem az egész élővilágban egységes, vagy-
is néhány ritka kivételtől (egyes egysejtűektől 
és a mitokondrium genetikai kódjától) elte-
kintve, a különböző élőlényekben ugyanaz a 
bázishármas ugyanazt az aminosavat jelenti. 
Ez döntő bizonyítéka az élőlények egységes 
származásának.

5. Kódszótár. A genetikai kód egyértelmű, vagyis ugyanannak a bázis -
hármasnak csak egyféle jelentése van

A fehérjeszintézis
A fehérjeszintézis – vagyis az mRNS bázissorrendjének lefordítása a polipeptid 
aminosavsorrendjére a citoplazmában – a riboszómákon történik. Ezt megelő-
zően a citoplazmában az aminosavak aktiválódnak, és a megfelelő tRNS-hez 
kötődnek (6. ábra). A tRNS-molekulákon van egy olyan bázishármas, amely a 
bázispárképzés szabályai szerint hidrogénkötést létesíthet az mRNS megfelelő 
kodonjával. A tRNS-nek ezt a bázishármasát antikodonnak nevezzük.

A riboszóma két alegysége a hírvivő RNS jelenlétében összekapcsolódik. 
A fehérjeszintézis a lánckezdő jellel indul. Ehhez kapcsolódik antikodonjával a 
lánckezdő tRNS (7. ábra). Az mRNS következő bázishármasához is kötődik a 
megfelelő antikodonú tRNS. Ezután enzimek közreműködésével a tRNS-ek két 
aminosava között peptidkötés alakul ki. A kéttagú peptid a második tRNS-re 
kerül. A lánckezdő tRNS leválik, a riboszóma pedig „tovább lép” az mRNS-en. 
Az mRNS következő kodonjához egy újabb aminosavat szállító tRNS kötődik. 
A peptidkötés kialakulásakor a lánc a harmadikként kötődő tRNS-re kerül.  

6. Az aminosav és a tRNS kapcsoló-
dása. Az aminosav megkötődik az 
aktiváló enzim felületén. Az enzim 
ezt követően kölcsönhatásba léphet 
a megfelelő tRNS-sel, és rákapcsolja 
az aminosavat. Az aminosav-aktiválás 
mechanizmusa biztosítja, hogy 
a tRNS-re az antikodon  jelentésének 
megfelelő aminosav kerüljön.  
A folyamat energiaigényét  
az ATP hidrolízise fedezi

7. Fehérjeszintézis a riboszómán
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A riboszóma ismét „továbblép”, a soron következő kodonhoz pedig újra a meg-
felelő tRNS kapcsolódik és így tovább. 

Az mRNS bázishármasainak leolvasása folyamatosan, átfedés és kihagyás 
nélkül történik. A fehérjelánc szintézise mindaddig folytatódik, amíg az mRNS-
molekulán egy stopjel nem következik. Ennél a helynél megszakad a szintézis, 
mivel nincs olyan antikodonú tRNS, amely a stopjelhez kötődhetne. A kész 
polipeptid ezt követően leválik a tRNS-ről.

A riboszómákon egyszerű fehérjék, polipeptidek képződnek. Az eukarióta 
sejtekben az összetett fehérjékre a nem fehérjetermészetű alkotórész többnyire 
az endoplazmatikus hálózat belsejében és a Golgi-készülékben épül rá. A kész 
fehérjék meghatározott úton, membránnal határolt hólyagocskák belsejében 
kerülnek az átalakulás és a felhasználás helyére.

A prokarióta sejtekben az átírás és a fehérjeszintézis folyamata térben és 
időben sem különül el egymástól. A kétféle sejttípus anyagcsere-folyamatai, azok 
szabályozása emiatt lényeges eltéréseket mutat (8. ábra).

Gének, tulajdonságok
Láttuk, hogy a fehérjék aminosavsorrendjét végső soron a DNS egyes szaka-
szainak, a géneknek a bázissorrendje határozza meg. A fehérjék jó része enzim, 
vagyis valamilyen anyagcsere-folyamatot katalizál. A sziromlevelek sejtjeiben 
enzimek közreműködésével például festékanyag képződik, ami kialakítja a 
virág színét, vagyis a növény egyik tulajdonságát. Az emberi szem vagy haj 
színét, a testmagasságot, a vörösvérsejtek hemoglobinjának szerkezetét ugyan-
csak gének határozzák meg az általuk kódolt fehérjéken, enzimeken keresztül. 
Példáinkat általánosítva azt mondhatjuk, hogy végső soron a gének meghatá-
rozzák az élőlények tulajdonságait.

8. Az átírás és a fehérjeszintézis váz-
lata a prokarióta és az eukarióta sej-
tekben

képződő 
polipeptidlánc

mRNS

mRNS

DNS

DNS

maghártya

magplazma

c i t o p l a z m a

Új fogalmak n gén n ribo szo-
mális RNS n szállító RNS n hír-
vivő RNS n aktív szál n néma szál 
n kódszótár n kodon n antiko-
don

Megtanultam?

A sejtek anyagcseréjét, tulajdonságait a(z) (1.)  határozza meg, mivel kódolja 
a biokémiai átalakulásokat katalizáló enzimek (2.)  . A fehérjék (2.)  megha-
tározó DNS-szakaszok a(z) (3.)  . A bennük tárolt információt a(z) (4.)  RNS 
közvetíti a fehérjeszintézis során. Az RNS-molekulák bázissorrendje a DNS 
egyik száláról, a(z) (5.)  szálról íródik át. A szintézist irányító enzim a(z)  (6.)  
szabályainak megfelelően építi be az RNS-szálba a nukleotidokat. A genetikai 
kód (7.)  áll. A(z) (4.)  bázishármasainak, a(z) (8.)  a jelentését a kódszótár 
foglalja össze. A genetikai kód az egész élővilágban (9.)  , ami az élőlények 
közös származását bizonyítja. A fehérjeszintézis a(z)  (10.)  felületén történik. 
A(z) (4.)  RNS bázissorrendjét az enzimek közreműködésével az aminosavakat 
szállító tRNS-molekulák fordítják le aminosavsorrendre. A riboszómákon csak 
(11.)  fehérjék képződnek. Az összetett fehérjék szintézisében az endo plaz-
matikus hálózat és a(z) (12.)  is részt vesz. 

Keress rá! n poszttranszlációs 
módosítás n dajkafehérjék n 
stressz fehérjék

Kérdések, feladatok

1. Mit nevezünk génnek?
2. Magyarázd meg, mit értünk az alatt, hogy a gének ala-

kítják ki az élőlények tulajdonságait!
3. Röviden ismertesd az RNS-szintézis folyamatát!
4. Milyen bázissorrendű RNS képződik a következő bázis-

sorrendű DNS-szál mellett: TACGGGCTTAAAATC? Ma-
gyarázd válaszodat!

5. Milyen típusai vannak a ribonukleinsavaknak? Mi jel-

lemző térszerkezetükre, és milyen szerepet játszanak a 
fehérjeszintézisben? Készíts felelettervet!

6. A 4. feladatban szereplő DNS-szálról mRNS szintetizáló-
dik. Milyen aminosavsorrendű peptidet kódol ez az 
mRNS-molekula? Használd a kódszótárt!

7. A 7. ábra segítségével ismertesd a fehérjeszintézis folya-
matát!

8. Hol történik az összetett fehérjék szintézise a sejtben?
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A génműködés szabályozása 
KIEGÉSZÍTŐ ANYAG2.
Megtudhatod 
Szöveti sejtjeink genetikai állománya azonos. Miért nem termel 
minden sejtünk inzulint?

A génkifejeződés (génexpresszió) a DNS-ben tárolt genetikai információ meg-
jelenése az élő szervezet, a sejt tulajdonságaiban. Egy baktériumsejtben vagy az 
emberi szervezet sejtjeiben a géneknek csak egy része nyilvánul meg, azaz íródik 
át RNS-re, majd fordítódik le az RNS fehérjére.

Enzimindukció
A gének információtartalmának átírása a legegyszerűbb élőlényekben is szabá-
lyozott folyamat. A baktériumokban termelődő enzimek egy része állandóan 
termelődik. Ezek az enzimek alapvető anyagcsere-folyamatokban vesznek részt 
(pl. glükolízis, citromsavciklus). Az enzimek másik csoportja a táptalaj összeté-
telétől függően termelődik vagy nem. Ilyenek az indukálható enzimek, amelyek 
szintézisét az a molekula serkenti (indukálja), amelyen az enzim hatást fejt ki. 
Ezek az enzimek tehát csak az enzim kiindulási anyagának jelenlétében terme-
lődnek. Az enzimindukció jelensége azt eredményezi, hogy a sejtben, az állan-
dóan termelődő enzimeken kívül, csak azok a gének íródnak át, amelyek enzim-
termékei szükségesek az anyagcseréhez. Ha közönséges bélbaktériumot olyan 
táptalajon nevelünk, amely nem tartalmaz tejcukrot, akkor a sejtekben alig 
íródnak át azok a gének, amelyek a tejcukor hasznosításáért felelős enzimeket 
kódolják. Ha tejcukrot adunk a táptalajhoz, akkor rövid időn belül ugrásszerűen 
megnő sejtjeikben a tejcukrot bontó enzimek koncentrációja (1. ábra). 

Diff erenciálódás
Az eukarióta, szövetes szerveződésű élőlények sejtjeiben a génműködés szabá-
lyozása sokkal összetettebb. A többsejtű szervezetekben a sejtek genetikai állo-
mányának információtartalma alapvetően megegyezik. Az egyedfejlődés során 
a kezdetben egyforma sejtek fokozatosan különböző alakú és működésű szöveti 
sejtekké alakulnak. Ez a folyamat a diff erenciálódás. 

Az eukarióták sejtjeiben is aktívak maradnak azok a gének, amelyek nélkü-
lözhetetlenek az alapvető anyag csere-folyamatokhoz, ezek az ún. „háztartási 
gének”. Ilyenek például a riboszómákat felépítő fehérjéket vagy az aminosav-
aktiváló enzimeket kódoló gének. Ezek információtartalma a szükségleteknek 
megfelelően a sejt egész élete során átíródik mRNS-re. Ezzel szemben az egyes 
szövetek működéséhez kapcsolódó, ún. szövetspecifi kus gének csak bizonyos 
sejtekben őrzik meg aktivitásukat. Minden sejtben megtalálhatók például a kö-
zépbélben ható emésztőenzimeket (pl. lipáz, hasnyálamiláz, tripszin) kódoló 
gének, de csak a hasnyálmirigy külső elválasztású mirigysejtjeiben íródnak át 
mRNS-re, más sejtekben nem. A szövetspecifi kus diff erenciálódásban, a gének 
aktivitásának szabályozásában többek között a kromoszómák szerkezeti fehérjéi 
játszanak szerepet (2. ábra). 

A szövetspecifi kus diff erenciálódás és a már diff erenciálódott szöveti sejtek 
működésének irányítása fehérjék közvetítésével történik. Ezeknek a fehérjéknek a 
sejten belüli mennyisége és aktivitása döntő szerepet játszik a biokémiai folyamatok 

1. Az enzimindukció

tejcukor 
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Keress rá! n regulátor gén 
n trp-operon n korepresszor

n Enzimindukció
n Diff erenciálódás
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szabályozásában. Amint azt korábban említettük, a fehérjék aminosavsorrendjét a 
DNS bázisai kódolják, és ez a kód az RNS bázisainak közvetítésével fordítódik le 
a fehérjék szerkezetére. Az átírás és a fordítás folyamatában azonban nemcsak a 
fehérjék aminosavsorrendje, hanem az előállított fehérjék mennyisége is szabályo-
zott. Sok fehérje esetében a termelődés ütemét az átírás mértéke, azaz a képződő 
mRNS mennyisége határozza meg. Az átírás sebességének szabályozása pedig 
legtöbbször valamilyen külső hatás – hormon, a belső környezet valamely össze-
tevőjének változása, idegsejtekről érkező  ingerület stb. – következménye. Gondol-
junk csak a pajzsmirigy tiroxin hormonjának vagy az ivarmirigyek tesztoszteron, 
illetve ösztrogén hormonjainak hatására!

2. A kromoszómák szerkezeti 
fehérjéinek szerepe a génműködés 
szabályozásában 

sejtmag

átírás

átírható 
DNS-szakasz
(a szerkezeti
fehérjék nem
akadályozzák

az átírást)

mRNS

mRNS

fehérjelánc

működő
fehérje

riboszóma

sejtplazma

fehérjeszintézis

kromatin
(DNS és fehérje)

Az enzimindukció magyarázata n Az enzimindukció jelenségéből arra lehet következtetni, hogy 
a prokarióta sejtekben a gének nem működnek folyamatosan. Azok a gének íródnak át mRNS-re, amelyek enzimterméke éppen 
szükséges a sejt anyagcsere-folyamataihoz. Ez energetikai szempontból kedvező, hiszen a felesleges fehérjék szintézise nagy 
energiaveszteséget jelentene a sejtek számára. De hogyan valósul meg a szabályozás? Az 1960-as években François Jacob és 
Jacques Monod találták meg a választ a kérdésre. Közönséges bélbaktériumsejtekben vizsgálták a tejcukor hasznosításához 
nélkülözhetetlen enzimek szintézisét. Megállapították, hogy a baktériumsejtben három olyan enzim van, amelyek közvetlenül 
szükségesek a tejcukor hasznosításához. Kísérletekkel igazolták, hogy ezek a gének sorban egymás után helyezkednek el a 
baktériumkromoszómán, előttük pedig egy két részből álló szabályozó régió  található. Az egyik az indító régió, ide kapcsolódik 
a gén átírását végző RNS-polimeráz. A másik az operátor régió, amelyhez tejcukor hiányában egy gátlófehérje kapcsolódik. 
A gátlófehérje térbeli akadályt jelent az RNS-polimeráz számára, a gének információtartalma ezért nem íródik át. Ha a baktéri-
umsejtek táptalajához tejcukrot adnak, akkor a sejtekbe jutó tejcukor kapcsolódik a gátlófehérjéhez. A kötődés következtében 
a gátlófehérje térszerkezete módosul, emiatt leválik az operátor régióról. Így az RNS-polimeráz már átírhatja a gének informá-
ciótartalmát. Az mRNS-ről pedig a riboszómán megindulhat a tejcukor hasznosításához szükséges enzimek szintézise.

A baktériumkromoszómában a szabályozó régió – indító- és operátor régió – és a hozzá tartozó gének együttese az operon.

Olvasmány

OPERON

indító
régió

a) Tejcukor hiányában

b) Tejcukor jelenlétében

operátor
régió

gátlófehérje

átírás iránya

RNS-polimeráz

RNS-polimeráz

tejcukor hasznosításában szereplő 3 gén

operátor
régió

mRNS
fehérjeszintézis

enzim enzim enzim

tejcukor

a tejcukor kötődése után
a gátlófehérje leválik

OPERON

indító
régió

a) Tejcukor hiányában

b) Tejcukor jelenlétében

operátor
régió

gátlófehérje

átírás iránya

RNS-polimeráz

RNS-polimeráz

tejcukor hasznosításában szereplő 3 gén

operátor
régió

mRNS
fehérjeszintézis

enzim enzim enzim

tejcukor

a tejcukor kötődése után
a gátlófehérje leválik

a)
b)

Megtanultam?
A sejtekben a gének információtartalmának átírása szigorúan szabályozott 
folyamat. A sejtekben azok az enzimek képződnek, amelyek szükségesek az 
anyagcseréhez. Ezt bizonyítja a(z) (1.)  jelensége. A magasabb rendű élőlé-
nyekben a szöveti sejtek kialakulása, a(z) (2.)  a génműködés szabályozásán 
keresztül valósul meg. 

Kérdések, feladatok

 1. Értelmezd az enzimindukció jelenségét az 1. ábra se-
gítségével!

 2.  Mit jelent a diff erenciálódás?

 3.  Mi a különbség a háztartási és a szövetspecifi kus gé-
nek között?

 4. Nézz utána az ivari hormonok és a tiroxin hatásmecha-
nizmusának!

A tejcukor operon (a) tejcukor hiányában 
és (b) tejcukor jelenlétében

Új fogalmak n enzimindukció n diff erenciálódás n háztartási gének 
n szövetspecifi kus gének
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3. Az élet titka, a DNS

Megtudhatod 
Milyen hatással lehet bőröd hámsejtjeire a túlzásba vitt napo-
zás vagy szoláriumozás?

n A DNS megkettőződése
n Javító mechanizmus
n A génmutáció
n A DNS örökítő szerepének 

bizonyítása

A DNS nemcsak tárolja a sejt, a szervezet tulajdonságaira vonatkozó informá-
ciót, de kettőshélix-szerkezete azt is lehetővé teszi, hogy a sejtosztódás során 
információtartalma átkerüljön az utódsejtekbe. Ennek magyarázata, hogy 
mindkét szála mintaként szolgálhat egy-egy új polinukleotid-lánc képződé-
séhez. A DNS szintézise, megkettőződése a sejtosztódást előzi meg. A másolás 
rendkívül nagy pontossággal, szinte hibátlanul játszódik le.

A DNS megkettőződése
A DNS-szintézis kezdetén a két polinukleotid-lánc enzimek közreműködésével 
felnyílik, és a két lánc eltávolodik egymástól (1. ábra). Ezt követően a szintézist 
irányító enzim mindkét szál mellett megkezdi egy-egy új polinukleotid-lánc 
felépítését. Az enzim a bázispárképzés szabályainak megfelelően dezoxiribóz-
tartalmú nukleotidegységeket épít be az épülő láncba: adeninnel szemben timint, 
guaninnal szemben citozint és fordítva. A két DNS-molekula egyik szála régi, a 
másik új. Könnyű belátni: amennyiben a másolás közben nem történik hiba, két 
teljesen megegyező bázissorrendű kettős hélix képződik.

Javító mechanizmus
A megkettőződést irányító enzimek pontosan dolgoznak, ennek ellenére elő-
fordulnak másolási hibák. Ilyenkor az épülő új láncba nem a megfelelő 
nukleotidot építi be a szintézist irányító enzim (2. ábra). A leggyakoribb má-

1. A DNS megkettőződése

2. A DNS-szintézis javító mechanizmusa.
A javítás során az enzim felismeri a hibás 
beépülést. Másolási hiba esetén ugyanis 
a két lánc azon a ponton eltávolodik 
egymástól, hiszen a bázisok között nem 
alakulhat ki szabályos hidrogénkötés

G
G

G

G

G

G

C

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

A

T

T
T

T

T

T

C G C

G C
G C

G CG C

C

T A

A

A TA T

A TA

A A

T
T T

C

G
A

T
T

T

A
G C

G C
C

T

G

G

G

C

solási hiba az, amikor hasonló méretű 
bázist tartalmazó nukleotid kerül az új 
szálba (A↔G, C↔T). A másolási hibák 
jelentős részét vagy maga a szintézist 
irányító enzim, vagy kifejezetten ezt a 
feladatot ellátó javító enzimek állítják 
helyre. Kivágják a hibásan beépült 
nukleotidot, és pótolják a megfelelővel. 
A javító mechanizmusnak köszönhetően 
a DNS-szintézis végeredménye egy 
rendkívül pontos megkettőződés.

új szál
hibás beépülés

régi szál

nukleotid kivágása

megfelelő bázis 
beépítése
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új szál

régi szál

T A C A A A G T G

T A C A A A G T G

A T G T T T C A C

T A C A A A G T G

régi szál

új szál

A T G T T T C A C

A T G T T T C A C

T A C A G A G T G

A T G T T T C A C

első megkettőződés

másolási
hiba

második megkettőződés

eredeti bázissorrend

T A C A G A G T G

A T G T C T C A C

bázispárcsere
(A–T    G–C)

A génmutáció
A javító mechanizmus ellenére is maradhatnak, bár nagyon kis számban, hibásan 
beépült nukleotidok az új szálban. (Átlagosan minden 108 beépülésre esik egy-egy 
hiba. Ez azt jelenti, hogy 100 millió bázispár között egy-egy hibásan beépült akad.) 
Ez a következő megkettőződésekben báziscserét eredményez, amely az egyik utód-
sejtben jelentkezik (3. ábra). Ha egy gén bázissorrendje módosul, az maga után von-
hatja az általa kódolt fehérje aminosavsorrendjének, ezzel együtt térszerkezetének és 
működésének változását. A DNS bázissorrendjének egy ponton történő megváltozását 
génmutációnak (pontmutáció) nevezzük. A génmutáció következménye a tulajdon-
ságok megváltozása lehet (4. ábra). Pontmutációval egy génnek többféle változata 
alakulhat ki. Egy gén különböző bázissorrendű változatai az allélok. Javarészt az allé-
lok sokféleségével magyarázható az élőlények változatossága és genetikai sokszínűsége, 
vagyis az, hogy egy fajon belül az egyes egyedek különböző tulajdonságúak.

A gén bázissorrendjének megváltozása nem mindig jár együtt a kódolt fehérje 
aminosavsorrendjének megváltozásával, hiszen egy aminosavat több bázishármas is 
jelölhet. Előfordul, hogy a mutációval létrejött bázishármas ugyanazt az aminosavat 
kódolja, így a pontmutáció rejtve marad.

 Génmutáció nem csak a DNS megkettőződése során történhet. A sejteket folya-
matosan érik olyan hatások, amelyek megváltoztatják a DNS bázissorrendjét. Ilyen, 
úgynevezett mutagén hatás az erős ultraibolya és röntgensugárzás, de számos kémiai 
anyag is előidézhet mutációt. A mutagének hatására a mutációk gyakorisága az átlag-
érték sokszorosára növekedhet. Az UV-sugárzás leggyakrabban a bőr hámsejtjeiben 
idéz elő mutációt, aminek következtében a bőrrák kialakulásának kockázata sokkal 
nagyobb lesz. Ez az oka annak, hogy kerülni kell az erős napfényt, és a szolárium 
túlzott használatát.

3. A génmutáció hatása az utódsejtek 
DNS-ének bázissorrendjében

mutáció

DNS
aktív szál

fehérje5 6 7

5 6 7

glutaminsav az 
egészséges emberek

hemoglobinjában

valin a sarlósejtes betegek
hemoglobinjában

4. A sarlósejtes vérszegénység 
génmutáció következménye.
A sarlósejtes vérszegénységben 
szenvedő emberek vörösvértes-
teinek alakja eltér a normálistól. 
A hemoglobin aminosav sorrend-
jének és térszerkezetének meg-
változása miatt sarló alakban 
meggörbülnek. A betegség hát-
terében a hemoglobin amino-
sav sorrendjét meghatározó gén 
mutációja áll

Olvasmány Öngyógyító mechanizmusok n Sejtjeinkben léteznek olyan 
mechanizmusok, amelyek mérséklik a mutagének hatásait, kijavítják a DNS-ben kiala-
kult hibákat. Az erős ultraibolya sugárzás hatására például a DNS-ben a szomszédos 
timin nukleotidok összekapcsolódhatnak egymással. Ennek következtében megszűnik 
a másik lánccal létesített hidrogénkötés, ezért a két lánc eltávolodik egymástól. Az ilyen 
jellegű károsodás leggyakrabban az uV-sugárzásnak közvetlenül kitett bőrfelszín hám-
sejtjeiben következik be. Sejtjeinkben vannak olyan enzimek, amelyek kijavítják ezeket 
a hibákat. Megszüntetik a timinnukleotidok közötti kapcsolódást, és helyreállítják a 
szabályos hidrogénkötéseket. A javító mechanizmus létezésére az hívta fel a fi gyelmet, 
hogy vannak olyan örökletes enzimhibában szenvedő emberek, akikben ez a javító 
mechanizmus nem működik. Az ok a javító enzimet kódoló gén mutációja, aminek 
következtében a javító enzim térszerkezete sejt jeik ben nem megfelelő, így az enzim 
nem működőképes. Ezekben az emberekben a bőrrák kialakulásának kockázata több 
ezerszerese az átlagértéknek. Egyetlen lehetőségük a génmutációk elleni védekezésre 
a napfény és az uV-sugárzás kerülése.

a két lánc 
eltávolodik 
egymástól

egymás 
melletti timin-
molekulák
össze-
kapcsolódása

A

T T

A

A

T T

A

szabályos szerkezetű DNS

uV-sugárzás

G G A

G G A

C T C

C A C

C T C

C T C
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5. Bakteriofágok a közönséges 
bélbaktérium felszínén

A DNS örökítő szerepének bizonyítása
A DNS örökítő szerepére az első bizonyítékot Avery kísérlete adta, amelyben iga-
zolták, hogy a baktériumtranszformációért felelős anyag a DNS (l. bevezető olvas-
mány). A tudósok közül azonban sokan kétkedve fogadták ezt a következtetést. 
1951-ben azonban egy másik, bakteriofágokkal végzett kísérlettel is sikerült bizo-
nyítani a DNS örökítő szerepét. A bakteriofágok olyan vírusok, amelyek baktéri-
umsejtekben élősködnek. Más vírusokhoz hasonlóan kétféle anyagból épülnek fel: 
fehérjékből és nukleinsavból. A fágok nukleinsava DNS. Elektronmikroszkópos 
felvételeken jól látható, hogy a fertőzés során a fágok megtapadnak a baktérium-
sejtek felszínén, de csak egy részük jut be a sejtbe, más részeik kívül maradnak  
(5. ábra). 

Annak eldöntésére, hogy a vírusok melyik anyaga felelős a gazdasejtek anyag-
cseréjének megváltoztatásáért, a baktériumsejt vírusgyárrá való átalakításáért, 
amerikai kutatók egy nagyon szellemes kísérletet terveztek. A közönséges bélbak-
tériumon élősködő bakteriofágok fehérjéit radioaktív kénizotóppal (35S), DNS-ét 
pedig foszforizotóppal (32P) jelölték. Úgy gondolták, ezzel a módszerrel ki tudják 
mutatni, melyik anyag jut be a fertőzés során a baktériumsejtbe, hiszen a fehérjék 
nem tartalmaznak foszfort, a nukleinsavak pedig ként. Ha csak az egyik izotópot 
sikerül kimutatni a baktériumsejtben, akkor megtalálták az örökítőanyagot. Első 
kísérletsorozatukban olyan fágokkal fertőzték meg a baktériumsejteket, amelyek 
csak a fehérjéikben tartalmaztak izotópot. A fertőzést követően a baktériumsejte-
ken kívül maradt fágrészeket rázással eltávolították, majd megmérték a fertőzött 
baktériumsejtek radioaktivitását. Azt tapasztalták, hogy a baktériumsejtekben 
csekély mértékben nőtt a radioaktivitás, tehát a fertőzés során nem jutott jelentős 
mennyiségű fágfehérje a sejtekbe. A második kísérletsorozatban olyan fágokat 
használtak, amelyek DNS-e tartalmazta a radioaktív izotópot. A kívül maradt 
fágrészek eltávolítása után jelentős mennyiségű izotópot mutattak ki a baktérium-
sejtekben. Kísérletükkel tehát igazolták, hogy a fágok DNS-e felelős a baktérium 
anyagcseréjének megváltozásáért.

Új fogalmak n javító 
mecha nizmus n génmutáció 
(pont mutáció) n allél n  
sarló sejtes vérszegénység n 
bakteriofágok

Kérdések, feladatok

1. Az 1. ábra segítségével ismertesd a DNS megkettőződé-
sének folyamatát!

2. A DNS egyik szálának a bázissorrendje: AATCCGATTGCCG. 
Hogyan alakul az új szál bázissorrendje?

3. Mi történik, ha a szintézis során hibásan épül be egy 
nukleotid az új szálba? Készíts felelettervet, amelyben 
bemutatod a különböző lehetőségeket!

4. Mit nevezünk génmutációnak?

5. Másolási hiba következtében adeninnal szemben 
citozin, illetve adeninnal szemben guanin épül az új 
szálba. Melyik másolási hiba lehet a gyakoribb? Indo-
kold a választ!

6. Határozd meg az allél fogalmát!
7. Miért fontos evolúciós tényező a génmutáció?
8. Miért fontos a magas faktorszámú napvédő krémek 

használata erős napfényben?

Megtanultam?

A DNS megkettőződése a(z) (1.)  előzi meg. A szintézis során a DNS két polinukleotid-lánca elválik egymástól. Mindkét 
szál (2.)  szolgál egy-egy új lánc szintéziséhez. Az új szálak felépítése a(z) (3.)  szabályai szerint történik. A képződött 
DNS-molekulák egyik szála régi, a másik új. A szintézis pontosságát (4.)  enzim ellenőrzi. Kivágja a hibásan beépült 
nukleotidot, és kicseréli a megfelelőre. A megkettőződés után a javító mechanizmus ellenére is maradhatnak hibásan 
beépült nukleotidok. Ez az utódsejtekben a DNS bázissorrendjének megváltozásához vezet. A gének bázissorrendjében 
bekövetkező változás, vagyis a(z) (5.)  következtében módosulhat a kódolt fehérje aminosavsorrendje. Egy génnek mu-
tációval létrejött változatai a(z) (6.)  . A génváltozatok nagymértékben hozzájárulnak egy faj egyedeinek változatosságá-
hoz és genetikai sokszínűségéhez.

Keress rá! n xeroderma 
pigmentosum
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n A baktériumok genetikai 
állománya

n Az eukarióta sejtek genetikai 
állománya

n A sejtciklus
n Kromoszómaszám
n Diploid – haploid
n A vírusok genetikai állománya

Korábbi tanulmányainkból tudjuk, hogy az élővilág evolúciójának egyik 
legnagyobb ugrása az volt, hogy az ősi prokarióta sejtekből kialakultak az 
ősi eukarióta sejtek. A két nagy élőlénycsoport között nagyon nagy különb-
ség van a genetikai állomány (genom) méretében, információtartalmában 
és szerkezetében.

A baktériumok genetikai állománya
A baktériumokban a sejtműködésre vonatkozó minden alapvető információ, 
az adott fajra jellemző gének egyetlen gyűrű alakú DNS-molekulában, az úgy-
nevezett baktériumkromoszómában találhatók (1. ábra). A baktériumkromo-
szóma DNS-éhez nem kapcsolódnak szerkezeti fehérjék. Az eukarióta sejtek-
kel ellentétben, a sejtosztódást megelőző DNS-megkettőződés folyamatos, és 
nem köthető a sejt életének egy bizonyos időszakához. A prokarióta sejtek 
osztódása egyszerű kettéhasadással történik. A DNS megkettőződését követő-
en a genetikai állomány megfeleződik, a sejtplazma kettéválik, majd a két 
utódsejt elválik egymástól.

Az eukarióta sejtek genetikai 
állománya
Az eukarióta sejtek csaknem teljes genetikai állománya a maghártyával határolt 
sejtmagban található (98%). A sejtmagon kívül a mitokondriumok és a szín-
testek tartalmaznak még DNS-t. A sejtmagban a DNS-molekulák fonál alakú-
ak, és szerkezeti fehérjék kapcsolódnak hozzájuk. A DNS és a szerkezeti fehér-
jék együttese a kromoszóma. Az eukarióta sejtekben minden esetben több 
kromoszóma található, számuk fajra jellemző, állandó érték.

1. Baktériumkromoszóma elektron-
mikroszkópos felvétele. Az elektron-
mikroszkópos felvétel egy megkettő-
ződő baktériumkromoszómáról készült

Olvasmány

Plazmahíddal kapcsolódó baktérium-
sejtek

4. A genetikai állomány 
változatossága

Megtudhatod  
A királyok gyakran feleségüket hibáztatták, ha leánygyerme-
keket szültek, de fi út nem. Igazuk volt?

A prokarióták genetikai változatossága n A pro-
karióta sejtek genetikai állománya azonos fajon belül is nagy változatos-
ságot mutat. A sokféleség egyik forrása a génmutáció, ami a DNS megket-
tőződésekor következhet be. A prokarióta sejtek többsége a baktérium-
kromoszómán kívül tartalmaz még kisebb gyűrű alakú DNS-molekulákat, 
ún. plazmidokat is. A plazmidokon többek között lehetnek olyan gének, 
amelyek rezisztenssé, ellenállóvá teszik a sejtet valamilyen antibiotikum-
mal szemben, illetve olyanok is, amelyek enzimterméke nyálkás védőbur-
kot alakít ki a sejt körül. Ivaros folyamat a baktériumsejtek körében is 
megfi gyelhető. A baktériumsejtek ugyanis néhány kettéosztódást követő-
en összekapcsolódnak egymással, és egy plazmahídon keresztül kicserélik 
genetikai állományuk egy részét, pél dául a plazmidjaikat. Az antibiotikum-
rezisztenciáért felelős gén így átkerülhet egyik sejtből a másikba. 
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DNS kettős hélix

A sejtciklus
Az eukarióta sejtekben a kromoszómák szerkezete a sejtek élete, 
a sejtciklus alatt jellegzetesen változik. A sejtciklus két részre, a 
nyugalmi szakaszra és az azt követő sejtosztódásra tagolható (2. 
ábra). A nyugalmi szakaszban a magplazma csaknem egynemű, 
rendszerint csak a sejtmagvacska különül el jól láthatóan. A kro-
moszómák laza, kinyúlt állapotban vannak. Bázissorrendjük át-
íródhat RNS-re, vagy mintaként szolgálhat a megkettőződéshez. 
Az ilyen kromoszóma szer-kezetet funkciós formának nevezzük. 
A DNS-állomány megkettőződését követően az utódmolekulák 
nem válnak el egymástól, hanem a befűződésnél együtt marad-
nak. A sejtosztódás elején fénymikroszkópban is látható testecs-
kék jelennek meg a magban. A funkciós formájú kromoszómák 
ugyanis fehérjemolekulák segítségével még jobban feltekerednek, 
rövidülnek, kialakulnak a szállításra alkalmas transzportkromo-
szómák (3. ábra). Ezek két kromatidából épülnek fel, amelyek a 

befűződésnél kapcsolódnak egymáshoz (4. ábra). A kromatidák mindegyi-
ke egy-egy kettős hélixből és szerkezeti fehérjékből áll. Egy kromoszómán 
belül a két kromatida DNS-e azonos bázissorrendű, feltéve, ha a megkettő-
ződés során nem történt mutáció. 

Kromoszómaszám
A sejtosztódás kezdeti szakaszában, a transzportkromoszómák kialakulása 
után állapítható meg legkönnyebben a fajra jellemző kromoszómaszám. Az 
ember szöveteit felépítő, úgynevezett testi sejtekben 46 kromoszóma látha-
tó (5. ábra). A kromoszómák nagyságuk és alakjuk szerint párokba rendez-
hetők (6. ábra). A kromoszómák között vannak olyanok, amelyek férfi akban 
és nőkben azonosak, ezek az úgynevezett testi kromoszómák. Az ember 
szöveti sejtjeiben 22 pár, azaz 44 testi kromoszóma van. A testi kromoszó-
mák mellett még két ivari kromoszómát találunk. Az elnevezés arra utal, 
hogy ezeknek – más tulajdonságok kialakítása mellett – alapvető szerepük 
van az ivar meghatározásában. A nők sejtjeiben két egyforma (XX) ivari 
kromoszóma van. A férfi ak X és Y ivari kromoszómái azonban alakjukban 
és méretükben is jelentősen eltérnek egymástól.

2. A sejtciklus. A nyugalmi  szakasz elején (G1) a sejt növekedik, 
tömege, térfogata gyarapodik, anyagcseréje élénk. A sejtciklus 
 szintézis szakaszában (S) történik a DNS meg kettőződése. 
A nyugalmi szakasz végén (G2) a sejt felkészül az osztódásra. 
Az osztódást (M) követően az utódsejtek új ciklusba  lépnek.

3. A transzportkromoszóma kialakulása.
A kettős hélix mintegy 200 nukle otidos szakaszai 
feltekerednek a szerkezeti fehérjékre

4. A transzportkromoszóma szerkezete 
és elektronmikroszkópos képe

befűződés

kromatida

kromatida

kromoszóma

osztódását kezdő sejt

befűződés

transzport-
kromoszóma

feltekeredés funkciós forma

szerkezeti fehérjék

nyugalmi szakasz

osztódás

G1

S

G2

G2

S

M

G1

M
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Diploid – haploid
A vizsgálatok kimutatták, hogy a párokba rendezhető, azonos alakú és méretű 
kromoszómák ugyanazon tulajdonságokra vonatkozó génsorozatokat tartal-
maznak. A kromoszómapárok tagjait ezért homológ kromoszómáknak neve-
zik (7. ábra). Mindebből az is következik, hogy a kromoszómapárokat tartal-
mazó sejtek genetikai állománya kétszeres, vagyis a különböző gének két-két 
példányban találhatók meg bennük. A homológ kromoszómapárokat tartal-
mazó sejtek diploidok. Kromoszómaszámuk 2n, ahol n a kromoszómakészlet 
különböző alakú és működésű kromoszómáinak száma. Az ember szöveti 
sejtjeiben tehát 2n = 46. Az ember ivarsejtjeiben, a hímivarsejtben és a pete-
sejtben ezzel szemben csak 23 kromoszómát találunk, és ezek mindegyike 
különböző génsorozatokból áll. Jelölésük: n = 23. Az ivarsejtek tehát egyszeres 
kromoszómakészletű, azaz haploid sejtek, és a különböző géneket csak egy-egy 
példányban tartalmazzák. Megtermékenyítéskor egyesül a két ivarsejt geneti-
kai állománya. A zigóta és a belőle kialakuló szöveti sejtek diploidok: a pete-
sejtből származó anyai eredetű és a hímivarsejtből származó apai eredetű 
kromoszómákat tartalmaznak. Az utód nemét az dönti el, hogy a hímivarsejt 
X vagy Y ivari kromoszómát tartalmazott-e (8. ábra).

A legtöbb eukarióta élőlény testét diploid sejtek építik fel (9. ábra). Haploidok 
az ivarsejtek, valamint a növények ivartalan szaporító sejtjei, a spórák.

6. A nők és a férfi ak kromoszómaszerelvénye.
a) A nők szöveti sejtjeinek 46 db kromoszómája közül 22 pár testi 
és egy pár ivari (XX) kromoszóma. A két X-kromoszómát azonos 
tulajdonságokra vonatkozó génsorozatok építik föl. 
b) A férfi ak szöveti sejtjeiben a 22 pár testi kromoszóma mellett 
egy X- és egy Y-kromoszóma található. Ezek mérete és alakja is 
eltérő, azaz nem azonos tulajdonságokra vonatkozó génsorozatok-
ból állnak

5.  Osztódó emberi sejtről készült mikroszkópos 
felvétel. A felvételen az erősen festődő transzport-
kromoszómák láthatók. A 46 kromoszóma között 
hasonló alakú és méretű kromoszómák fi gyelhe-
tők meg

7. Homológ kromoszómapár.
A homológ kromoszómapárok azonos 
génsorozatokat tartalmaznak

8. Az emberi zigóta 
genetikai állománya. 
A zigóta a petesejt és a 
hímivarsejt egyesülésével 
jön létre. A petesejt 
az anyai, a hímivarsejt 
az apai eredetű kromo-
szómákat tartalmazza. 
Ha a hímivarsejtben 
X ivari kromoszóma van, 
akkor az utód leány, 
ha Y-kromoszóma, 
akkor fi ú lesz

9. Néhány állatfaj diploid sejtjeinek 
kromoszómaszáma

Név Kromoszóma-
szám (2n)

Ecetmuslica 8

Házi macska 38

Üregi nyúl 44

Mezei nyúl 48

Gorilla, csimpánz 48

Elefánt 56

ló 64

Kutya 78 

+ =

Petesejt 
23 kromo-
szómával

Zigóta
46 kromoszómávalHímivarsejt 

23 kromoszómával

a) b)


