1. feladat

DNS – a biztonsági mentés
A DNS szerkezete

a) Párosítsd a tudósokat a DNS szerkezetével kapcsolatos felfedezéseikkel!
1.

Erwin Chargaff

A

A DNS kettős hélix szerkezetű molekula.

2.

Rosalind Franklin
és Maurice Wilkins

B

A DNS-ben az adenin és a timin, illetve a citozin
és a guanin mennyisége egyenlő.

3.

Albrecht Kossel

C

A DNS – röntgendiffrakciós képe alapján – egy
nagyon szabályos szerkezetű molekula.

4.

James Watson
és Francis Crick

D

A nukleinsavak ötféle bázist
(A, C, G, U, T) tartalmaznak.

b) Egy 200 bázispár hosszúságú DNS-szakasz egyik szálában 42 adenin és 78 timin található. Add meg a DNS-szakasz
bázisainak százalékos összetételét!

c) Alkossatok párokat! Készítsétek el a DNS valósághű makettjét! Mutassátok be a makett segítségével a DNS megkettőződésének folyamatát!

2. feladat

I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika

1.

A DNS megkettőződése

Az alábbi vázlat egy DNS-szakasz megkettőződését mutatja be.
a) Pótold a hiányzó bázisokat! (Feltesszük, hogy a szintézis során nem fordult elő másolási hiba.)
b) Melyek az újonnan képződött DNS-szálak? Jelöld őket
színessel!

A

T

G

T

G

G

A

C

c) Mi fedezi a megkettőződés energiaigényét?

3. feladat

Hogyan kettőződik meg a DNS?

A DNS szerkezetének megismerését követően többféle elképzelés született arról, hogyan kettőződhet meg a DNSmolekula.
A: A konzervatív replikáció során a két régi szál együtt marad,
és az újonnan képződő utódmolekula két új szálból épül
fel.
B: A szemikonzervatív replikáció során az utódmolekulák
egyik szála régi, a másik újonnan szintetizálódik.
C: A diszperzív replikáció során a régi DNS feldarabolódik,
majd a megkettőződés után mindkét utódmolekula régi
és újonnan létrejött részek darabjaiból áll össze.

A
konzervatív

B
szemikonzervatív

C
diszperzív

régi
új
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a) Az előbbiek közül melyik replikációtípus jellemző valójában a DNS megkettőződésére?
Írd a megfelelő betűjelet a négyzetbe! 
b) 1958-ban Matthew Meselson és Franklin Stahl szellemes eljárást
dolgoztak ki a DNS-replikáció módjának azonosítására. Vizsgálataikban baktériumokat tenyésztettek olyan táptalajon, amely dús
volt a nitrogén 15-ös tömegszámú, nehézizotópjában (15N).
A baktériumok beépítették a nehézizotópot a DNS-ükbe, ami
emiatt nehezebb lett a normális, 14-es tömegszámú nitrogént
(14N) tartalmazó táptalajon nevelt baktériumok DNS-énél.
A kutatók a kísérletben a baktériumok DNS-ének tömegét
ultracentrifugálással hasonlították össze. Az eljárás végén a nagyobb
sűrűségű, nehezebb DNS-molekulák a centrifugacső aljához közelebb helyezkednek el.

N

kisebb sűrűségű,
könnyebb DNS

N

nagyobb sűrűségű,
nehezebb DNS

14

15

A DNS mely alkotórészébe épülhetett be a nitrogén nehézizotópja (15N)? 
A: dezoxiribóz B: foszforsav

C: ribóz D: timin E: uracil

c) A kísérlet következő fázisában a 15N-izotóppal jelölt baktériumokat
egy generáción át normál (14N-tartalmú) táptalajon nevelték, majd
megvizsgálták az utódsejtek DNS-ének tömegét. Azt találták, hogy
az összes utódsejtben lévő DNS tömege egyforma.
Melyik replikációs mechanizmust zárhatták ki a kutatók ennek az
eredménynek köszönhetően? Írd a betűjelét a négyzetbe! 
d) Mit gondolsz, mekkora volt az utódsejtek DNS-ének tömege, azaz
hol helyezkedtek el az utódsejtek DNS-molekulái a centrifugacsőben? Írd a megfelelő szint betűjelét a négyzetbe! 

A
B

N

14

C
D

N

15

E

e) Indokold választásod, hogy miért ezt a szintet jelölted! 
A: Mert a létrejövő DNS-molekulák mindkét szála „könnyű”.
B: Mert a létrejövő DNS-molekulák egyik szála „könnyű”, a másik ”nehéz”.
C: Mert a létrejövő DNS-molekulák mindkét szála kevert típusú.
D: Mert a létrejövő DNS-molekulák mindkét szála „nehéz”.
f) A továbbra is szóba jövő replikációs mechanizmusok közül a kutatók egy további – 14N-tartalmú táptalajon nevelt
– generáció vizsgálatával választották ki a helyeset. Kimutatták, hogy egy újabb osztódás után a baktériumok
DNS-ének tömege már nem volt egyöntetű, kétféle tömeg is előfordult a mintában, nagyjából azonos arányban.
A centrifugacső mely betűvel jelölt szintjein helyezkedtek el a második utódgeneráció DNS-molekulái? Írd a
megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! 
g) Mit kellett volna tapasztalniuk a kutatóknak a másik, vagyis az első kísérlet eredménye alapján még szóba jövő
replikációs mechanizmus esetén?
A: A második utódgeneráció DNS-molekuláinak tömege is megegyezik, és ez a tömeg egyenlő az első utódgeneráció DNS-molekuláinak tömegével.
B: A második utódgeneráció DNS-molekuláinak tömege is megegyezik, de ez a tömeg különbözik az első utódgeneráció DNS-molekuláinak tömegétől.
C: A második utódgeneráció DNS-molekulái között vannak olyanok, amelyek a szülők DNS-ének tömegével
egyeznek meg.
D: A második utódgeneráció DNS-molekulái között vannak olyanok, amelyek tömege a sok generáció óta normál
táptalajon nevelt baktériumok DNS-ének tömegével egyezik meg.
E: A második utódgenerációban négy különböző tömegű DNS-molekula fordul elő.
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Pontmutáció

A DNS-nek egy mRNS-re átíródó szakaszán az értelmes szál 27 bázisának sorrendje az alábbi:
TACTCTATGGTACCCGATTAGACTTTT
a) Add meg az erről a szakaszról átíródó mRNS bázissorrendjét!

b) Add meg az mRNS alapján képződő polipeptid aminosavsorrendjét! (Használd a kódszótárt!)

c) Hogyan változik a megadott DNS-szakasz által kódolt polipeptid aminosavsorrendje az alábbi esetekben?
1. A 7. helyen álló adenin pontmutáció következtében guaninra cserélődik.
2. A 12. helyen álló adenin pontmutáció következtében guaninra cserélődik.
3. A 22. helyen álló adenin pontmutáció következtében guaninra cserélődik.

d) Az ember genetikai állománya kb. 3,2 milliárd bázispárból áll. A DNS megkettőződésekor átlagosan minden 108
beépülésre esik egy-egy hiba. Átlagosan hány hibásan beépült bázis van egy újonnan keletkezett hámsejtben?

I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika

4. feladat

e) Tóbiás szerint a mutáció szükségképpen rossz dolog. Érvelj az álláspontja ellen!

5. feladat

HUGO

Alkossatok 4 fős csoportokat! A csoporton belül alkossatok párokat („A” és „B” pár)! Végezzetek kutatómunkát az
interneten az alábbi témákban! Eredményeitekről készítsetek plakátot vagy rövid, néhány perces prezentációt!
„A” pár témája:

 NS-szekvenálás: Mi a DNS-szekvenálás? Milyen módszereket használnak, mi ezeknek az alapD
elve?

„B” pár témája:

 Human Genom Project (HUGO): Mi volt a HUGO célja? Mikor zajlott a projekt? Milyen lehetséA
ges felhasználási módjai vannak a projekt eredményeinek? Milyen nehézségekbe ütköznek a
kutatók az eredmények értelmezésekor?

Mutassátok be egymásnak eredményeiteket a csoporton belül!
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2–3.
1. feladat

RNS – a futtatható program.
Fehérjeszintézis – a program futtatása

A főszereplők

Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a fehérjék, az RNS és a DNS tulajdonságait. Töltsd ki a táblázat üres mezőit!
A makromolekula
neve
A makromolekulát
felépítő biogén
elemek
A makromolekulát
felépítő monomerek neve

ribonukleotidok

A különböző monomerfélék száma
A monomerek
közötti kötés neve
A makromolekula
szerkezetének rövid
jellemzése

észterkötés
globuláris vagy
fibrilláris

A makromolekula
reakcióképessége
A makromolekula
legfontosabb
szerepe(i)

2. feladat

A háttérsztori

Pótold értelemszerűen az alábbi szöveg hiányzó szavait, kifejezéseit! A felsorolt lehetőségek közül válogass!
aktív centrum; ATP; biológiai oxidáció; enzimek; specifikusak; felépítő; fizikai; fotoszintézis; hidrolízise; kémiai;
lebontó; NAD; receptor; szénhidrátok, univerzálisak
A sejtben zajló kémiai reakciókat

katalizálják. Ezek a molekulák
, mivel a(z)

nevű részükön csak megfelelő

térszerkezetű és kémiai felépítésű anyagok képesek megkötődni.
A(z)

folyamatok, például a(z)

energia egy része hőenergiává, másik része
elsősorban

során felszabaduló
energiává alakul, azaz vegyületek,

kötéseiben raktározódik. Az energiaigényes

folyamatokhoz e vegyület egyik kötésének

szolgáltatja az energiát.
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A helyszín

Nevezd meg az ábra betűvel jelölt sejtalkotóit, majd kösd össze a sejtalkotókat a jellemzésükkel, azaz végezd el a
párosítást!
A
B

L

J

C

K

I

E
F
A

D
G

H

A:

1.

6-8 lapos zsákból és sok hólyagocskából áll,
itt alakulnak ki az összetett fehérjék.

B:

2.

A sejt külső határoló membránja, kapcsolatot
teremt a környezettel.

C:

3.

A sejtplazma fehérjéi által létrehozott
fonalrendszer, kialakítja a sejt alakját.

D:

4.

Az eukarióta élőlények nevét adó sejtalkotó,
membrán határolja.

E:

5.

Fénymikroszkóppal is látható, itt szintetizálódik
a riboszómákat felépítő RNS.

F:

6.

Két alegységből áll, polipeptidek
szintézisét végzi.

G:

7.

Két membrán határolja, itt képződik az ATP
jelentős része.

H:

8.

Kitölti a sejtet, anyagcsere-folyamatok
játszódnak le benne.

I:

9.

Külső felszínéhez riboszómák kapcsolódnak,
a fehérjeszintézisben szerepel.

J:

10.

Legfontosabb anyagai a nukleinsavak és
fehérjék, ezekből épülnek fel a kromoszómák.

K:

11.

Membránnal határolt testecske,
mely emésztőenzimeket tartalmaz.

L:

12.

Pórusok találhatók benne, amelyeken keresztül
a makromolekulák szabályozottan jutnak át.

I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika

3. feladat
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4. feladat

Közvetítők

Melyik RNS-típusra igaz az állítás? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mellé!
A: Az mRNS-re igaz

B: Az rRNS-re igaz C: Az tRNS-re igaz D: Mindháromra igaz

E: Egyikre sem igaz

1. Egyetlen polinukleotid-lánc alkotja.
2. Nukleotidjainak felépítésében részt vesz a dezoxiribóz.
3. Jellemző bázisa az uracil.
4. Általában egyenlő mennyiségben tartalmaz citozint és guanint.
5. Nem alakulnak ki bázispárok a molekulán belül.
6. A sejtmagban szintetizálódik.
7. Részt vesz a riboszómák kialakításában.
8. Hírvivő RNS.
9. Aminosavakat szállít a riboszómákhoz.
10. Meghatározza egy polipeptid aminosavsorrendjét.

5. feladat

RNS-szintézis

Az alábbi ábra a hírvivő RNS-molekula szintézisét mutatja be.

a) Nevezd meg a jelölt molekulákat, illetve molekularészeket! A nyilakhoz más-más kifejezést kell írnod!
b) Mi igaz az RNS-szintézis folyamatára? Húzd alá az alábbi mondatokban a megfelelő kifejezéseket!
1. Az RNS-szintézis a sejtmagban/sejtplazmában zajlik.
2. Az RNS-szintézis felépítő/lebontó folyamat.
3. Az RNS-szintézis energiafelszabadulással járó/energiaigényes folyamat.
c) Mi igaz a génre? Karikázd be a helyes válaszok betűjelét!
A: A DNS-molekula egy szakasza.
C: Meghatározza egy mRNS-molekula nukleotidsorrendjét.
E: Öröklődik.

B: Az RNS-molekula egy szakasza.
D: Meghatározza egy polipeptid aminosavsorrendjét.

d) A DNS értelmes szálának bázissorrendje: TACCGTAGATTC. Add meg az erről átíródó mRNS bázissorrendjét!

10
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I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika

6. feladat

A kódszótár

a) Tanulmányozd a tankönyv 15. oldalán található kódszótárt, majd válaszolj a kérdésekre!
1. Mit nevezünk kodonnak?
2. Hányféle kodon szerepel a kódszótárban?
3. Hányféle aminosav szerepel a kódszótárban?
4. Melyik aminosavat kódolja az a kodon, amelynek első bázisa adenin, a második uracil, a harmadik citozin?
5. Add meg azokat a kodonokat, amelyek a glicin nevű aminosavat kódolják!
6. Mely aminosav(ak)at kódolja a legtöbb kodon? Ez hány darab kodont jelent?
7. Mely aminosav(ak)at kódolja a legkevesebb kodon? Ez hány darab kodont jelent?
8. Melyek azok a kodonok, amelyek nem kódolnak aminosavakat? Mi ezeknek a szerepe?

b) Párosítsd a genetikai kód tulajdonságait a jelentésükkel!
1.

degenerált

A:

Az mRNS-en nem választja el jelzés a kodonokat egymástól.

2.

egyértelmű

B:

Az aminosavak többségét több kodon is kódolja.

3.

univerzális

C:

Szinte az összes élőlény esetében egységes.

4.

vesszőmentes

D: Egy kodon egyféle jelentéssel bír.

7. feladat

A fehérjeszintézis

Az alábbi ábrán a polipeptidek szintézisének vázlata látható. Az ábra tanulmányozása után oldd meg a feladatokat!

A CC U

C G U

a) Nevezd meg az ábra jelölt részeit!
b) Írd az ábrába a sárgával jelölt bázisok betűjelét!
c) Írd be az ábra megfelelő helyére a megadott bázishármasok által kódolt két aminosav nevét!
d) Mely sejtalkotókban folytatódik, illetve fejeződik be az összetett fehérjék szintézise?

11
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8. feladat

Hormonhatás

Az alábbi ábra azt mutatja be, hogyan szabályozzák a szteroidhormonok a sejt anyagcseréjét. Tanulmányozd az
ábrát, majd oldd meg a feladatokat!

A

C

2
1

3

B

D

4

E
F

G

5

H
6

I
J

K

a) Mely betűk jelölik a felsorolt részleteket az ábrán?
1. sejthártya
2. sejtplazma
3. sejtmag
4. sejtmaghártya
5. szteroidhormon
6. hormonreceptor
7. DNS
8. hormon-receptor komplex
9. mRNS
10. riboszóma
11. frissen szintetizálódó polipeptid

b) Fogalmazd meg egy-egy mondatban a hormonhatás kialakulásának számmal jelölt lépéseit!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. feladat

A genetikai állomány változatossága
Örökítőanyag a sejtben

a) Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a prokarióta és az eukarióta sejtek örökítőanyagának néhány fontos sajátságát. Töltsd ki a táblázat üres mezőit!
Prokarióta sejt

Tulajdonságok

Eukarióta sejt

Melyik sejtalkotóban helyezkedik el az örökítőanyag
legnagyobb része?
Milyen alakú DNS-molekulák alkotják az örökítőanyag
legnagyobb részét?
Kapcsolódnak-e szerkezeti fehérjék
a DNS-molekulához?
Jellemzően hány kromoszóma található a sejtben?
(Egy vagy több?)

b) Röviden foglald össze, hogyan magyarázza az endoszimbionta elmélet a mitokondriumok eredetét!

I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika

4.

c) A mitokondriumok saját DNS-sel rendelkeznek. Ez egy gyűrű alakú molekula, mely viszonylag kevés, az emberi
mitokondrium esetében 16 569 bázispárt tartalmaz. Ez a molekula kódolja a terminális oxidáció enzimrendszerének, az ún. elektrontranszportlánc fehérjéinek egy részét, továbbá a mitokondriumban található riboszómákat
felépítő rRNS-molekulák közül kettőt és néhány tRNS-molekulát.
A mitokondriális DNS mely jellemzői igazolják az endoszimbionta elméletet?

d) Mit gondolsz, hogyan magyarázzák a biológusok azt a jelenséget, hogy a mitokondrium fehérjéinek nagyobb
részét a sejtmagban található DNS kódolja?

2. feladat

Információáramlás a sejtben

Az ábra tanulmányozása után válaszolj az alábbi kérdésekre!

6

a) Melyik sejttípus látható az ábrán?
2

1

b) Mely szerkezeti sajátságai alapján állapítottad meg? Kettőt
említs!

4

5

3
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c) Nevezd meg minél pontosabban a számmal jelölt molekulákat/sejtalkotókat! Segítségül megadjuk, hogy az 1, 2
és 3 különböző típusú RNS-molekulát jelöl!
1.

   
2.

   3.

4.

   
5.

   6.

3. feladat

Transzportkromoszómák

Add meg értelemszerűen az alábbi szöveg hiányzó szavait, kifejezéseit!
A sejtciklus

szakaszában megkettőződik a sejt DNS-állománya. Ennek során a DNS-

molekulák nem válnak teljesen ketté, hanem a(z)
A(z)

pontban együtt maradnak.

elején az addig laza szerkezetű, ún.

formájú kromoszómák

segítségével erőteljesen feltekerednek, kialakulnak a transzportkromoszómák. Ezek
mindegyikét két

alkotja, melyek egy-egy, egymással

információ-

tartalmú DNS-molekulát tartalmaznak, kivéve, ha a DNS megkettőződése során
Egy ember szöveti sejtjeiben

történt.

darab kromoszóma található, ezek közül

darab a nem meghatározásában

kromoszóma, a többi pedig

kromoszóma. A szöveti sejtek kromoszómái párba állíthatók, azaz ezek a sejtek kromoszómaszerelvényük szerint
sejtek.

4. feladat

Vírusfertőzés

Az alábbi ábrán a HIV-vírus fertőzését mutatjuk be vázlatosan. Az ábra tanulmányozása után oldd meg a feladatokat!
Lappangás

Aktiválódás
HIV-vírus

segítő T-sejt

a gazdasejt
DNS-e

a vírus DNS-re
átíródott információ
tartalma

mRNS

a vírus RNS-e
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I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika

a) Melyik betegség kórokozója a HIV-vírus? Írd a megfelelő betűjelet a négyzetbe!
A: Bárányhimlő.
B: Fertőző májgyulladás (hepatitis).
C: Influenza.
D: Járványos gyermekbénulás.
E: Szerzett immunhiányos állapot (AIDS).



b) Mely sejteket támadja meg a HIV-vírus?
A: A fehérvérsejtek egyik típusát.
B: Az izomsejtek egyik típusát.
C: A csontsejteket.
D: Az idegsejteket.
E: A vörösvértesteket.



c) Hogyan terjed a HIV? Írd a két helyes válasz betűjelét a négyzetekbe!
A: Bizonyos ételek fogyasztásával.
B: Bőrkontaktussal (pl. kézfogással).
C: Cseppfertőzéssel.
D: Helytelenül végrehajtott vérátömlesztéssel.
E: Szexuális úton.



d) Melyik nem igaz a HIV-vírusra? Írd a megfelelő betűjelet a négyzetbe!
A: Nem képes önálló szaporodásra.
B: Nem sejtes szerveződésű.
C: Nem tartalmaz DNS-t.
D: Nem tartalmaz fehérjéket.
E: Sejtélősködő.



e) Melyik szám jelöli az ábrán az alábbi folyamatokat? Írd a megfelelő számot a folyamat melletti négyzetbe! Az
egyik folyamat nem szerepel az ábrán, a mellette lévő négyzetbe ×-et írj!
I. A fertőzőképes vírus kiszabadul a sejtből.
II. A vírus örökítőanyaga DNS-re íródik át.
III. A vírus összeszerelődése.
IV. Transzláció.
V. Transzkripció.







f) Melyik folyamat írja le helyesen a vírus információtartalmának kifejeződését?
A: vírus RNS  DNS  mRNS  fehérje
B: DNS  mRNS  fehérje  vírus RNS
C: DNS  vírus RNS  mRNS  fehérje
D: DNS  mRNS  vírus RNS  fehérje
E: DNS  mRNS  fehérje  vírus RNS
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5.
1. feladat

A sejtosztódás
Osztódó sejt

Az alábbi rajzok egy osztódó sejtről készültek a sejtosztódás különböző fázisaiban. Az ábrákon az osztódás egy-egy
jellemző szakasza látható!
A

B

C

D

a) A sejtosztódás melyik típusáról készültek a rajzok?
b) Mely sejtek osztódnak így? Írj egy növényi és egy állati példát!

c) Rakd időrendbe a képek betűjelzéseit a sejtosztódás egymást követő szakaszainak megfelelően, és nevezd meg
az egyes szakaszokat!
I.

II.

III.

IV.

d) Mely szakaszra jellemző a megadott esemény? Írd a szakasz betűjelét az esemény mellé! Ha a megadott esemény
az ábrázolt sejtosztódási típus egyik szakaszára sem jellemző, E betűt írj!
1.

Kettéválik a sejtplazma.

2.

Eltűnik a sejtmaghártya.

3.

Elválnak egymástól a homológ kromoszómapár tagjai.

4.

Kialakul az osztódási orsó.

5.

Megkettőződik a sejt DNS-állománya.

6.

Kialakulnak a transzportkromoszómák.

e) A szokásos jelölések felhasználásával írd fel a rajzon szereplő kiindulási sejt, illetve az utódsejtek kromoszómaszámát!
kiindulási sejt:

utódsejtek:

f) Az alábbi mikroszkópos felvételek a vöröshagyma gyökércsúcsának sejtjeiről készültek osztódás közben. A felvételeken ugyanazok a szakaszok láthatók, mint a fenti rajzokon. Párosítsd a mikroszkópos képeket a rajzokkal! Írd
a megfelelő rajz betűjelét a mikroszkópos felvétel sarkába!

1.

2.

3.

4.
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I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika

2. feladat

A meiózis eseményei

a) Állítsd időrendbe a meiózissal végződő sejtciklus felsorolt eseményeit! Két esemény sorszámát megadtuk.
A homológ kromoszómák között allélkicserélődés játszódik le.
A húzófonalak hatására a homológ kromoszómapárok tagjai elválnak egymástól, és a sejt két ellentétes
pólusára vándorolnak.
A kromoszómák kromatidái elválnak egymástól és a sejtek két ellentétes pólusára vándorolnak.
A nyugalmi szakasz során megkettőződik a sejt DNS-állománya.
Az osztódási orsóhoz a befűződési pontjuknál kapcsolódó kromoszómák a sejtek egyenlítői síkjába
rendeződnek.
Az osztódási orsóhoz kapcsolódó homológ kromoszómapárok a sejt egyenlítői síkjába rendeződnek.
Kettéválik a citoplazma, kialakul a két utódsejt.
Kialakul a négy utódsejt.
2.

Kialakulnak a transzportkromoszómák, és párokba rendeződnek.

7.

Ismét megjelenik az osztódási orsó.

b) Húzd alá a megfelelő választ!
1. A kiindulási sejt haploid/diploid.
2. Az I. főszakasz végén kialakuló utódsejtek haploidok/diploidok.
3. A II. főszakasz végén kialakuló utódsejtek haploidok/diploidok.

3. feladat

Sejtosztódási típusok

Melyik sejtosztódás típusra jellemző? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mellé!
A: A meiózisra jellemző   B: A mitózisra jellemző   C: Mindkettőre jellemző   D: Egyikre sem jellemző
1. Számtartó osztódás.
2. Számfelező osztódás.
3. Haploid sejtek nem osztódhatnak így.
4. Az osztódás során haploid utódsejtek keletkezhetnek.
5. Az osztódás előtt a sejt DNS-állománya megkettőződik.
6. Az osztódás során egyes kromoszómák között allélkicserélődés mehet végbe.
7. Az osztódás során kialakul az osztódási orsó.
8. Ilyen osztódással jönnek létre az ember ivarsejtjei.
9. Így osztódik a zigóta a többsejtű élőlények egyedfejlődése során.
10. Így osztódnak a növények állandósult szöveteinek sejtjei.
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4. feladat

Miről mesélnek a kromoszómák?

Egy 41 éves várandós nő esetében a laboreredmények és az ultrahangos vizsgálatok azt mutatták, hogy viszonylag
nagy az esélye annak, hogy a magzatnak kromoszómaszám-rendellenessége van. Ezért magzatvíz-vizsgálat segítségével elkészítették a magzat kromoszómatérképét, amely az alábbi ábrán látható.

1

2

6

7

13

14

19

20

3

8

9

10

15

16

21

22

4

5

11

12

17

18

23

Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H)! Válaszaidat indokold is meg!
1. Az ábrázolt kromoszómák nyugalmi szakaszban lévő sejtekből származnak.



2. Az ábrán egy diploid emberi sejt összes kromoszómája szerepel.



3. A vizsgálaton részt vevő nő kislányt vár. 



4. A petesejt mindig X ivari kromoszómát hordoz.



5. A petesejtet megtermékenyítő hímivarsejt mindig Y ivari kromoszómát hordoz.



6. Az ábrán látható kromoszómák fele apai, fele anyai eredetű.



7. Az ábrán látható kromoszómák 25%-a biztosan a magzat apai nagyanyjától származik.



8. A magzat Down-kóros.
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A sejtciklus zavarai

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
A sejtciklus zavarai: a rák kialakulása
A rák kialakulása minden esetben az örökítőanyagot
(DNS-t) érintő mutációk felhalmozódásának köszönhető.
Nem minden mutáció okoz azonban daganatot, csak azok,
amelyek a sejtek növekedését és osztódását szabályozó
fehérjék működését érintik. A mutációk következtében
hibásan zajlik le a sejtciklus. Ennek során többféle probléma léphet fel: károsodik vagy hibásan másolódik le a
DNS, illetve hibásan válnak szét az örökítőanyagot hordozó kromoszómák. Ezeket a problémákat a sejtciklus
ellenőrzési pontjai hivatottak kiküszöbölni azáltal, hogy
leállítják a sejtciklust addig, amíg a hibák kijavításra ke
rülnek, vagy ha ez nem lehetséges, öngyilkosságra késztetik a sejtet (programozott sejthalál vagy apoptózis). Ha
azonban egyik sem következik be, akkor rákos elfajulás
jöhet létre: a sejt irányíthatatlan módon osztódni kezd,
a hibás utasítások pedig minden utódsejtbe bejutnak.
Az eredeti hibás sejtből így egy tumoros sejtvonal alakul
ki, amely halhatatlanná vált.
Daganatot négyféle, a fentebb már említett szabá
lyozófehérjéket érintő gén mutációja okozhat. Ezek a
protoonkogének, a tumorszupresszorok, a DNS-hibajavítók és az apoptózis-szabályozók.
A protoonkogének olyan fehérjék génjei, amelyek
normálisan növekedési jeleket fognak fel és közvetítenek
a sejtekben. Ezeknek a géneknek bizonyos mutációi a
fehérjék feltétel nélküli aktivációját idézik elő, aminek

hatására az érintett sejt a szervezet valódi szándékától
függetlenül folyamatosan úgy érzékeli, mintha a növekedési jelzés jelen volna.
A tumorszupresszorok vagy daganatelnyomó gének
termékei normális működésük során féken tartják a sejtosztódást, a sejtciklust hiba esetén leállítják, sőt, a sejtet
az apoptózis felé irányíthatják. Míg a protoonkogének
esetében az aktiváló mutációk jelentenek veszélyt, a
tumorszuppresszorok esetében a funkcióvesztéses meghibásodás vagy teljes törlődés az, ami lehetővé teszi a sejt
korlátlan szaporodását.
A tumorszupresszorok még működőképes állapotukban
is legfeljebb leállítani tudják a sejtciklust, ám az észlelt
DNS-hibákat kijavítani nem tudják; ezért egy harmadik
fehérjecsoport, a DNS-hibajavítók felelnek. Ha a mutációk
éppen ezeket teszik tönkre, azzal ördögi kört indítanak be,
hiszen ezek híján a további mutációk felhalmozódása
sokkal valószínűbbé válik.
Hasonlóképpen, hiába kiáltanak apoptózisért a javíthatatlan hibát észlelő tumorszupresszorok, ha a mutációk már
tönkretették az apoptózist végrehajtó fehérjék génjeit.
Könnyen belátható, hogy a négy közül bármelyik osztályt
érinti is az első hiba, az ugrásszerűen megnöveli a további
mutációk bekövetkeztének valószínűségét. A ma elfogadott
nézet szerint a rosszindulatú sejtviselkedés kialakulásához
5-6 egymást követő mutáció szükséges.

I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika

5. feladat

(Forrás: http://daganatok.hu/)

a) Nevezz meg 3 különböző mutagén (mutációt okozó) hatást!

b) Mit jelent az, hogy a rákos sejtvonal „halhatatlan”?

c) Mit jelent a szövegben említett „rosszindulatú sejtviselkedés”?

d) A szöveg alapján állapítsd meg, hogy a felsoroltak közül melyek okozhatnak rákos elváltozást! Írd a megfelelő
betűjeleket a négyzetekbe!
A: A protoonkogének termékeinek aktiválódása, túlműködése.
B: A tumorszupresszor gének termékeinek aktiválódása, túlműködése.
C: A DNS-hibajavító fehérjék inaktiválódása, alulműködése.
D: Az apoptózist szabályozó fehérjék aktiválódása, túlműködése.



e) Járj utána, hogy mi a különbség a szövegben említett programozott sejthalál (apoptózis) és a nem programozott
sejthalál (nekrózis) között!
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Összefoglalás (1–5. lecke)
1. feladat

Fogalomtár

Párosítsd az alábbi fogalmakat a meghatározásukkal!
1.

gén

2.

allél

3.

diploid sejt

4.

haploid sejt

5.

homológ kromoszómapár

6.

mutáció

2. feladat

A:
B:

A DNS-molekula azon szakasza, amely meghatározza
egy fehérje aminosavsorrendjét.
Az örökítőanyag maradandó megváltozása.

C:

Egy gén különböző bázissorrendű
változatai közül az egyik.

D:

Egyszeres kromoszómakészletű sejt, a különböző
géneket 1-1 példányban tartalmazza.

E:

Kétszeres kromoszómakészletű sejt, a különböző
géneket 2-2 példányban tartalmazza.

F:

Tagjai azonos alakúak és méretűek, ugyanazon tulajdonságokra vonatkozó génsorozatokat tartalmaznak.

Fehérjeszintézis a sejtben

Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy miként zajlik a fehérjeszintézis a sejtben. Tanulmányozd az ábrát, majd oldd meg
a feladatokat!
a) Mely sejtalkotókat jelölik a római számok?

A

I.
II.

B

III.

C

b) Nevezd meg a betűvel jelölt molekulákat!
C és F egy-egy enzimet jelöl!

1.

D

I
E

II

A:
2.

B:

F

C:
D:

G

E:
F:
G:
c) Mely folyamatokat jelölik az arab számok?
Írd a nevüket az ábrába!

3.

III
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