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Mikor az újszülöttet meglátogatja a rokonság, szin-
te azonnal elkezdik találgatni, kihez hasonlít inkább. 
Ilyeneket mondogatnak: az orra az apjáé, a szája az 
anyjáé, de hát a szeme, az teljesen olyan, mint az egyik 
nagymamáé. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy tu-
lajdonságainkat apánktól, anyánktól, nagyszüleinktől, 
egyszóval őseinktől örököljük. Ebben a fejezetben azt 
követjük nyomon, mi az öröklődő információ, hogyan 
jut át egyik nemzedékből a másikba, hogyan jelenik 
meg, és hogyan változik.

Az öröklődő információ átadása

Az öröklődő információ tartalmazza, hogy a sejtekben 
milyen legyen a felépülő fehérjék aminosavsorrendje. 
Ezt az információt a sejtmagban levő DNS (dezoxiri-
bonukleinsav) hatalmas molekulái őrzik és adják át 
egyik sejtről a másikra, egyik nemzedékről a másikra. 
A DNS-ben tárolt információt egy másik óriásmole-
kula-csoport, az RNS (ribonukleinsav) közvetíti a sej-
tek anyagcsererendszerébe, ahol az információ alapján 
az aminosavakból összekapcsolódnak a fehérjék.

A genetikai információ átadásának folyamata

Kísérlet a DNS örökítőanyag-szerepének bizonyítására
A bakteriofágok olyan vírusok, amelyek baktériumokban sok-
szorozódnak. Felépítésük a vírusokhoz képest bonyolult, de 
kémiai szempontból elég egyszerű: gyakorlatilag csak fehér-
jékből és DNS-ből állnak. A kísérlethez olyan bakteriofágokat 
használtak, amelyeknek fehérjeburkát radioaktív sugárzást ki-
bocsátó kénizotópokkal jelölték meg, a DNS-t pedig ugyan-
csak radioaktív, de foszforizotóppal tették követhetővé. A vírus 
megfertőzte a baktériumot. Kiderült, hogy a kénizotóp a sejten 
kívül marad, a sejtben a foszforizotóp jelzéseit lehetett fogni. 

A  baktériumsejt megtermelte a vírusok fehérjéit és DNS-ét. 
Az alkatrészekből összeálltak a vírusok, kiszabadultak a sejtből 
és újabb baktériumokat fertőztek meg. Tehát az örökítőanyag, 
amelynek alapján a sejt vírusokat állít elő, a DNS.

A nukleinsavak felépítése

A  DNS és az RNS felépítését tekintve nukleinsav, 
amely nukleotidok egymáshoz kapcsolódásával ala-
kult ki. A kovalens kötés mindig a foszfátcsoport és az 
5 szénatomos cukor, a ribóz vagy a dezoxiribóz között 
jön létre. A nukleinsavak tehát a fehérjékhez hasonló-
an egyenes láncú molekulák, nem ágaznak el. Az így 
kialakult hosszú polinukleotid-láncok bázisainak sor-
rendje szigorúan meghatározott. 

Az RNS-eket felépítő nukleotidok

A DNS nukleotidjai

AZ ÉLET KÓDJA
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A DNS-molekula két láncból áll, amelyeket a bázi-
sok között hidrogénkötések tartanak össze. Mivel a két 
láncban egy purinbázissal szemben egy pirimidinbázis 
áll, a két lánc távolsága állandó. A citozin a guaninnal 
képez párt, a timin pedig az adeninnel. Az állandó pá-
rokat kiegészítő bázispároknak nevezik. A bázispárok 
miatt egyik lánc nukleotidsorrendje meghatározza a 
másik lánc sorrendjét. A két lánc egymás körül hélix 
formában felcsavarodik. Ez a híres „kettős spirál”.

Az RNS mindig egyszálú, de a polinukleotid-lánc 
egyes RNS-ekben összehajtogatódik, és térszerkezetét 
a bázisok közötti hidrogénkötések tartják meg. A cito-
zin itt is a guaninnal képez párt, az adenin viszont az 
uracillal. Az RNS-ek szerepe nélkülözhetetlen a DNS-
ben tárolt öröklődő információk kifejeződésében.

Az RNS-szintézis

Az örökletes információ kifejeződésében részt vevő 
RNS-ek háromfélék. A hírvivő RNS (messenger, azaz 
mRNS) határozza meg a fehérjeszintézis során a fel-
épülő fehérjék aminosavsorrendjét. A  szállító RNS 
(transzfer, vagyis tRNS) viszi az aminosavakat a fe-
hérjeszintézis helyszínére. Szerkezetére jellemző, hogy 
polinukleotid-lánca önmagán belül többször össze-
hajlik, és így a két egymás mellé került láncot a ki-
egészítő bázispárok között kialakuló hidrogénkötések 
tartják meg. A  riboszomális RNS (rRNS) láncrészei 
szintén többször visszahajlanak, és bonyolult térszer-
kezetet alakítanak ki. Fehérjékkel együtt építik fel a 
riboszómákat. A  riboszómák két alegységből állnak, 
amelyeknek RNS-e és fehérjéje a sejtmagban épül ösz-
sze. Az alegységek a sejtmag területét a sejtmaghártya 
pórusain keresztül hagyják el.

Az RNS-szintézis folyamata az átírás, amely a sejt-
magplazmában történik a DNS nukleotidsorrendje 
alapján. Egy-egy RNS a DNS meghatározott szaka-
száról íródik át. Az átíráshoz DNS, ribonukleotidok, 
enzim és energia szükséges, amely ATP-ből szárma-
zik. A folyamatot az RNS-polimeráz enzim katalizálja. 
Az enzim felismeri, hol kell kezdenie a szintézist. Rá-
kapcsolódik a DNS-re, és szétnyitja a bázisok között a 

A DNS polinukleotid-lánca

A DNS kettős hélix térszerkezete
Azonosítsd a DNS modelljének részeit! Milyen színezés jelzi a 
foszfátcsoportokat? A kettős hélixben hol keresed a báziso-
kat? Milyen szín jelzi a bázisokat?

Az átírás mindig csak a DNS egyik száláról történik

A tRNS modellje. Az antikodonnal az mRNS-hez kapcsolódik
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hidrogénkötéseket. A DNS egyik szálán a ribonukle-
otidok a megfelelő kiegészítő bázisaikhoz csatlakoznak 
hidrogénkötéssel, az enzim pedig létrehozza a kovalens 
kötést a nukleotidok ribóz- és foszfátrészei között. Az 
elkészült RNS leválik a DNS-ről. A szintézis végére a 
DNS kettős hélixe újraképződik. Az RNS-ek több-ke-
vesebb átalakulás után elhagyják a sejtmag területét.

A genetikai kód

A DNS-ről történő átírás (idegen szóval transzkripció) 
során képződő RNS bármelyik típusú lehet, de a fe-
hérjék aminosavsorrendjéről szóló információt csak az 
mRNS (hírvivő RNS) tartalmazza nukleotidsorrend-
jébe zárva. A nukleinsavakat szerves bázist tartalmazó 
nukleotidok építik fel, míg a fehérjéket 20-féle amino-
sav. Mindkét fajta molekula egyenes, a lánc nem ágazik 
el, tehát a kétféle monomer sorrendet kell egymásnak 

megfeleltetni. Az mRNS három egymást követő bázi-
sa egy aminosavat határoz meg, így alakul ki a gene-
tikai kód jelrendszere. Az mRNS aminosavakat meg-
határozó bázishármasait kodonoknak nevezik. A kód 
(DNS tartalmazza) érdekessége, hogy egy bázishármas 
csak egyféle aminosavat jelent, de egy aminosavnak le-
het több, akár hatféle kodonja is. A genetikai kód te-
hát csak az öröklődő információ átadásának irányában 
egyértelmű, visszafelé nem. Ugyancsak fontos jelleg-
zetessége, hogy egy bázis csak egy kodonhoz tartoz-
hat, és két kodon nincs elválasztva egymástól. Ez azt 
jelenti, hogy ha egy nukleotid kiesik az RNS-láncból 
vagy egy nukleotid beékelődik, az eseményt követően 
az egész nukleotidsorrend megváltozik. Ennek követ-
keztében megváltozik a képződő fehérje aminosavsor-
rendje is, ha egyáltalán képződik teljes értékű fehérje. 
A kodonok között ugyanis van olyan, amely utasítá-
sokat jelent a fehérjeszintetizáló rendszer számára. Az 
egyik a START jel, amely a szintézis kezdetét mutatja, 

A kodonszótár (csak tájékoztatásul)
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egyben meghatározza a metionin aminosavat. STOP 
jelből háromféle van, ezek nem határoznak meg ami-
nosavat. Ha a kód elcsúszásának következtében STOP 
jel alakul ki, befejeződik a fehérjeszintézis, akármennyi 
aminosav beépülése lenne is hátra. A genetikai kód ál-
talános érvényű, mert egy adott bázishármas minden 
élőlényben ugyanazt az aminosavat határozza meg. Ez 
az élőlények közös származásának egyik döntő bizo-
nyítéka.

A fehérjeszintézis

A fehérjeszintézis (idegen szóval transzláció) a ribo-
szómákon történik, itt találkozik össze a háromféle 
RNS. Az rRNS mint a riboszóma alkotója biztosítja a 
szintézis feltételeit, az mRNS hozza nukleotidsorrend-
jében az aminosavak összekapcsolási sorrendjének, 
vagyis a fehérjemolekulának a tervét, a tRNS-ek pedig 
a helyszínre szállítják a szintézisre kész, energiával fel-
töltött aminosavakat.

A fehérjeszintézist megelőzi az aminosavak aktivá-
lása. Ennek során egy enzim összekapcsolja az ami-
nosavat a megfelelő tRNS-sel, és egyben az aminosav 

magasabb energiaszintre, reakcióra kész állapotba ke-
rül. Az a tRNS megfelelő, amelynek antikodonja épp 
az aminosavat jelentő kodon bázishármasának kiegé-
szítő bázispárjait tartalmazza. Tegyük fel, hogy az ami-
nosav a lánckezdő metionin. Ezt az AUG kodon ha-
tározza meg. Ennek kiegészítő bázishármasa az UAC. 
Az enzim tehát a metionin aminosavat olyan tRNS-sel 
kapcsolja össze, amelynek antikodonja UAC. A 20-féle 
aminosavnak megfelelően 20-féle enzim van, amely 
nagy pontossággal végzi feladatát. A kötés kialakításá-
nak energiaszükségletét ATP biztosítja.

A fehérjeszintézis azzal kezdődik, hogy az mRNS 
összekapcsolódik a riboszóma kis alegységével, majd a 
START jel bázisaival hidrogénkötést alakít ki a me-
tionint szállító tRNS. Ezzel a riboszóma készen áll a 
szintézisre. A második kodonnak megfelelő aminosa-
vat hozó tRNS is rákapcsolódik az mRNS-re, és a két 
aktivált aminosav között kialakul a peptidkötés. Most 
az első tRNS leválik, és a riboszóma egykodonnyit to-
vábbmozdul az mRNS-en. Ezután a folyamat megis-
métlődik: a harmadik kodonnak megfelelő aminosavat 
szállító tRNS az mRNS-hez kapcsolódik, kialakul a 
peptidkötés, a második tRNS leválik, és a riboszóma 
a következő kodonra csusszan. A  lépések addig is-
métlődnek, amíg a riboszóma a STOP jelhez nem ér. 
Ekkor a szintézis leáll, a tRNS leválik a fehérjéről, a 
riboszómaalegységek szétválnak, és az mRNS-t enzi-
mek lebontják.

A  fehérjék enzimek, szerkezeti anyagok, szállító 
fehérjék vagy más egyéb feladatot látnak el. Közremű-
ködésükkel alakulnak ki azok a tulajdonságok, amelyek 
testfelépítésünkben vagy sejtjeink működésében meg-
nyilvánulnak. Ha végigkövetjük az RNS- és a fehérje-
szintézis folyamatát, láthatjuk, hogy a fehérje amino-
savsorrendje az mRNS nukleotidsorrendje alapján áll 
össze, az mRNS nukleotidsorrendje viszont a DNS-
ről íródik át. Ezért mondjuk, hogy a DNS az örökí-
tőanyag. A gén az a DNS-szakasz, amely egy fehérje 
aminosavsorrendjéről szóló információt tartalmazza.A fehérjeszintézis

képződő polipeptidlánc

aminosavak

nagy
alegység

kis alegység

tRNS

mRNS

Kövesd az információ átadásának folyamatát!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

DNS átíródó szála T A C T C G C G G A T G G C T

mRNS kodon A U G A G C G C G U A C C G A

tRNS antikodon U A C U C G C G C A T G G C U

polipeptidlánc metionin szerin alanin tirozin arginin

Változik-e a polipeptidlánc aminosavsorrendje, ha a 9. nukleotid a DNS-ben guaninról citozinra változik? Mi történik, ha a 12. 
nukleotiddal történik ugyanez a változás?
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Polimeráz láncreakciót végző készülék

DNS-ujjlenyomat
Ki nem lehet a tettes a gyanúsítottak közül? És ki lehet?

Teszteljük a DNS-t! 

Mire jó a DNS-teszt? Ha az internetes keresődbe beírod, 
hogy DNS-teszt, az első oldalon csupa apasági keresettel 
kapcsolatos hirdetés jelenik meg. Ajánlkoznak, hogy ju- 
tányos áron elvégzik a szükséges DNS-vizsgálatokat. 
Apasági keresetek bizonyítékául tehát használják. A má-
sodik oldalon már kriminalisztikai felhasználás is van, és 
persze a szenzáció, az egyiptomi múmiák DNS-ének vizs-
gálata.

A DNS-vizsgálatok az ún. polimeráz láncreakción ala-
pulnak, amely megsokszorozza a DNS egy rövid szaka-
szát. A kis szakasz lehet egy gén vagy annak csak töredé-
ke, legfeljebb 1000 bázispár hosszúságú. Ez nagyon rövid 
DNS-szakasznak számít, ha összevetjük az emberi genom 
3 milliárd bázispárjával. A  folyamat automatizált, egy ké-
szülékben megy végbe. A kétszálú DNS-t felhevítik, hogy 
a szálak kettéváljanak. A DNS egyes szakaszait speciális 
rövid DNS-darabokkal megjelölik. A DNS-polimeráz enzim 
a jelző szakaszhoz kapcsolódik, és ettől kezdve lemásolja 
a DNS-t, létrehozza a hiányzó szálat. A DNS mennyisége 
így megkettőződik. Az eljáráshoz hőforrásokból szárma-
zó baktériumok DNS-polimeráz enzimeit használják, mi-
vel ezek kiválóan működnek magasabb hőmérsékleten 
is. A lépéseket addig ismételik, amíg a kívánt mennyiségű 
DNS-hez hozzájutnak. A DNS mennyisége minden körben 
megduplázódik. A  kapott DNS-szakaszokat méret sze-
rint szétválasztják. A  szétválasztási eljárás lényege, hogy 
a DNS-keveréket egy gélbe juttatják, amelyen elektromos 
áramot vezetnek keresztül. A kis DNS-darabok fürgébben 
vándorolnak az áramforrás pozitív pólusa felé, mint a na-
gyobbak. Ha ismert hosszúságú DNS-darabokat tartalma-
zó keverékkel is elvégzik a műveletet, az ismeretlen DNS-t 
hozzá lehet hasonlítani.

A  genetikai ujjlenyomat technikáját kiválóan fel lehet 
használni a bűnüldözési gyakorlatban. A  gyanúsított sze-
mélyt úgy azonosítják, hogy DNS-ét összehasonlítják a 
bűntény helyszínéről származó minta DNS-ével. Nem baj, 
ha a minta nagyon kevés DNS-t tartalmaz (lehet nyál, vér, 
ondó), mivel az eljárás akár egy DNS-szál esetében is al-
kalmazható. A megsokszorozott és hosszuk szerint szétvá-
lasztott DNS-szakaszok elrendeződése adja ki az ujjlenyo-
matot. A technika inkább a bűnösség kizárására alkalmas. 
A  minták egyezése azonban nagyon valószínűvé teszi a 
bűnösséget.

A  DNS-ujjlenyomat-technika nagyon jól bevált élelmi-
szer-hamisítások kimutatására is. A  különböző helyekről 
származó élelmiszerminták DNS-profiljának összehason-
lításával ki lehet mutatni, honnan származik a kétséges 
eredetű élelmiszer. Az eljárás kiválóan alkalmazható a kör-
nyezetvédelemben. Minden második másodpercben egy 
focipálya nagyságú erdőterületet pusztítanak ki valahol a 
világon. A DNS-vizsgálat nemcsak a kereskedelmi forga-
lomba került fa fajtáját képes megállapítani, hanem a szár-
mazási helyét is. Ha egész vállalati ellátási láncok vezetnék 
be a rendszert, az erdőtől a boltig lenne követhető a fater-
mékek mozgása.

Ugyanez az eljárás alkalmazható az apasági keresetek-
nél is. Minél közelebbi rokonságban áll két személy egy-
mással, annál hasonlóbb a DNS-darabok mintázata. Ha a 
feltételezett apa, az anya és a gyermek DNS-ét összeha-
sonlítják, az apaság 99,99% valószínűséggel, vagyis teljes 
bizonyossággal megállapítható.

A kórokozókat az orvosi gyakorlatban hagyományosan 
az ellenük termelődött antitestek vizsgálatával mutatják ki. 
A DNS-sokszorozási eljárás lehetővé teszi a diagnózist ak-
kor is, ha az immunreakció elmarad, ráadásul meg lehet 
különböztetni az új és a régi fertőzéseket. A vizsgálat köz-
vetlenül a fertőzés után elvégezhető, nem kell megvárni, 
amíg az antitest-termelés megindul, így a kezelést a fer-
tőzést követően azonnal meg lehet kezdeni. A fertőző be-
tegségek kimutatásánál a betegből származó mintából a 
kórokozó DNS-ét sokszorozzák meg.

Lehetséges régi, akár több ezer éves DNS-szakaszok 
vizsgálata is. A 20. század végén ezzel a módszerrel azo-
nosították II. Miklós, az utolsó orosz cár és családtagjainak 
holttestét. Ha az időben visszafelé megyünk, meg kell em-
líteni a hazai váci múmiák vizsgálatait is. A múmiákat tu-
berkulózisfertőzés miatt vizsgálták. A vizsgálat különleges 
jelentőségét az a kivételes alkalom adja, hogy olyan bak-
tériumokat vizsgálhatnak, amelyek még az antibiotikumok 
elterjedése előtt fertőztek. A kutatók DNS-vizsgálatokat vé-
geznek, összehasonlítják a múmiák és a most élő emberek 
DNS-ét. Így próbálják megtalálni, miért voltak ellenállóbbak 
a korabeli emberek a TBC-vel szemben.

DNS-szakaszok mintázata

helyszíni
minta

gyanúsítottak
1.    2.                  3.
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1.  Melyek a nukleotidok összetevői?
2.  Hasonlítsd össze az RNS és a DNS felépítését! Má-

sold át a füzetedbe a táblázatot, és töltsd ki! Melyik 
összetevő  alapján tudod megállapítani, hogy me-
lyik az RNS és melyik a DNS oszlopa?

Nukleinsav

szervetlen összetevő

öt szénatomos cukor

adenin guanin

pirimidinvázas bázisok citozin, timin

3.  Mi a DNS élettani szerepe?
4.  Hogyan, milyen úton fejeződik ki a genetikai infor-

máció a sejtben?

 5.  Jellemezd a genetikai kódot! Hogyan határozza 
meg a genetikai kód a fehérjék aminosavsorrendjét?

 6.  Sorold fel, milyen anyagok (alapanyagok, enzim) 
szükségesek az RNS-szintézishez!

 7.  Mondd el saját szavaiddal, de a szakkifejezések fel-
használásával, hogyan történik az RNS-szintézis!

 8.  Milyen típusú RNS-ek vannak? Hol találkoznak 
össze ezek az RNS-ek?

 9.  Gondold végig, hogy aminosavra vagy tRNS-re 
fajlagosak az aminosavakat aktiváló enzimek? 
Esetleg mindkettőre?

10.  A  következő bázissorrend a DNS egy részlete: 
TACCGACGCTTTAAG. Milyen aminosav-ösz-
szetételű fehérje képződik ennek alapján? Hogyan 
változik meg a képződő fehérje szerkezete, ha a 
4. bázis kiesik?

Kérdések és feladatok

Tutanhamon múmiájának vizsgálata

A családi DNS-vizsgálat eredménye

Ha múmiákról hallunk, 
elsőre mindenkinek az 
egyiptomi múmiák jutnak 
az eszébe. Tudományos 
körökben nagy vihart ka-
vart az egyiptomi múmi-
ák DNS-vizsgálata. Több 
egyiptomi fáraó vizsgálatát 
végezték el. A  fiatalon el-
hunyt Tutanhamon fáraóról 
például kiderült, hogy va-
lószínűleg nem gyilkosság 
áldozata lett, hanem be-
tegségei vitték el. Súlyos 
maláriában szenvedett, és 
csontvázán friss (korabeli) 
törés is látszik. Úgy tűnik, 

hogy a többi fáraó vizsgálata is szolgál meglepetésekkel, 
amelyek a széleskörűen elfogadott elképzelésekkel nehe-
zen egyeztethetők össze. A  megnyugtató következteté-
seket csak további vizsgálatokkal és különböző tudomá-
nyágak adatainak értékelésével lehet elérni. 

Nézz utána, miért olyan nevezetes Tutanhamon fáraó, noha 
történelmileg jelentéktelen! Mikor élt és uralkodott?

Ezt a hattagú családot az apa, az anya és a négy gyermek 
alkotja. Az egyik fiút örökbe fogadták, az egyik lány pedig 
az anya korábbi házasságából való. A  családban elvé-
gezték a DNS-tesztet. Az eredményeket az ábra mutatja. 
Állapítsd meg, mely gyerekek mindkét szülő vér szerinti 
gyermekei!

Tutanhamon ábrázolása

anya apa gyermekek

1. 2. 3. 4.
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Amikor egy állat vagy ember teste növekedik, sejtjei 
is megszaporodnak, mert a meglévő sejtek osztódnak. 
Ugyancsak osztódniuk kell a sejteknek, amikor a szer-
vezeten belül elöregedett vagy más ok miatt elpusztult 
sejteket kell pótolni. Alapvetően fontos, hogy a sejtek 
osztódás után is megtartsák tulajdonságaikat, hiszen 
csak így biztosítható a szervezet állandósága. A tulaj-
donságok állandósága mögött a DNS nukleotidsor-
rendjének állandósága áll. Az előző leckében láthat-
tuk, hogy ha megváltozik a DNS nukleotidsorrendje, 
megváltozik a felépülő fehérje aminosavsorrendje is, és 
ettől megváltoznak azok a tulajdonságok, amelyeknek 
kialakulásában a szóban forgó fehérje részt vesz.

A DNS megkettőződése

A DNS-molekula egyik láncának nukleotidsorrendje 
meghatározza a másik lánc sorrendjét. A DNS-szin-
tézis épp ezen az elven alapul. A DNS két szála szét-
válik, és mindkét szálhoz új, kiegészítő lánc szinte-
tizálódik. A  két új DNS-molekula egyik szála régi, 
másik szála újonnan készült. Ha a másolás pontos, a 
DNS-szintézisben képződő két molekula tökélete-
sen azonos nukleotidsorrendű. A  DNS-szintézisben 
nagyon sok enzim vesz részt, közülük magát a nuk-
leotidok közötti kötés kialakulását a DNS-polimeráz 
enzim végzi. A DNS szintézise a sejtmagban játszódik 

le, a sejtosztódást megelőzően. Ekkor a sejtmag teljes 
DNS-állománya lemásolódik.

A DNS-polimeráz enzim nagyon pontosan műkö-
dik. Ha versenyre kelnénk vele, hogy hány hibát vét az 
enzim a DNS megkettőzése során és hány hibát vétünk 
mi írás közben, közülünk még a legügyesebbeknek sem 
lenne esélye. Az enzim másodpercenként 1000 nukle-
otidot kapcsol össze, és 100 millió bázisból csak egy 
beépítésénél téved. Ám még ezek a hibák sem marad-
nak meg mindnyájan. A  DNS-szintézis során javító 
enzim ellenőrzi az újonnan képződő szálat. A  hibás 
bázispárt arról ismeri fel, hogy a molekula alakja de-
formálódik. A  hibás pár ugyanis nem tud hidrogén-
kötést kialakítani. Természetesen a legkönnyebben az 
adenin-citozin vagy guanin-timin típusú hibák jutnak 
át a javító mechanizmuson, mert ekkor a legkisebb a 
deformálódás mértéke. 

A mutáció

A genetikai anyag megváltozása a mutáció. Ha a mu-
táció csak egyetlen génben történik, pontmutációról 
beszélünk. A  mutációval újonnan létrejött változat 
a mutáns. A mutáció az egyetlen lehetőség arra, hogy 

A DNS-szintézis folyamata

AZ ÉLET KÓDJA

új szál

új szál

DNS-polimeráz

DNS-polimeráz

régi szál

régi szál

nukleotidok

adenin
timin
guanin
citozin

ÁLLANDÓSÁG
ÉS VÁLTOZÁS

Négylevelű lóhere. A természetben 10 000 egyed közül 
egy mutáns akad, ezért olyan nagy szerencse négylevelű 
lóherét találni
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a géneknek többféle változata alakuljon ki. A génvál-
tozat neve allél. Felmerül a kérdés, hogy a mutáns 
allél mihez képest mutáns. A  tudomány erre nagyon 
gyakorlatias választ ad: a vad típushoz képest, amely a 
természetben a leggyakoribb allél.

A mutáció egyaránt érintheti a testi sejteket és azo-
kat, amelyekből ivarsejtek képződnek. A testi sejteket 
érintő mutációk lehetnek előnyösek vagy hátrányosak 
az egyed életére, de nem öröklődnek. A  következő 
nemzedékben csak az ivarsejteket érintő mutációk je-
lennek meg.

A mutációk gyakoriságát fokozó hatások

A  mutációk gyakoriságát környezeti hatások befo-
lyásolják, jelentősen megemelhetik, de arra, hogy mi-
lyen típusú mutációk keletkeznek, nincsenek hatással. 
A  mutációk gyakoriságának emelését el lehet érni 
mutációt okozó vegyszerekkel (mutagén anyagok-
kal) és nagy energiájú ionizáló sugárzással. A mu-
tagén anyagok megváltoztatják a DNS bázisainak 
szerkezetét, így hibás bázispárosodást hoznak létre, 
vagy egy-egy bázis kiesését vagy betoldását okozzák. 
Mindezek következtében hibás szerkezetű fehérjék 
kialakulását idézik elő.

A  mindennapi életben gyakran találkozhatunk 
a nagy energiájú sugárzások hatásával is, amelyek 
megváltoztathatják a DNS bázisait, sőt a molekula 
cukor-foszfát gerincét is összetörhetik. Nagyon félel-
metesen hangzik, de nem ritka eset. Például ha baleset 
vagy egyéb betegség esetén megröntgeneznek minket, 

ionizáló sugárzásnak vagyunk kitéve. A  röntgenezés-
nél védő intézkedéseket tesznek, hogy csökkentsék a 
káros hatást, és korlátozzák a beavatkozások számát. 
Nehéz, sugárzást elnyelő ólomköpennyel takarják le a 
testet, hogy védjék, ahol nem kell a sugárzásnak ér-
nie. Az orvosok törekednek arra, hogy csak a szükséges 
esetekben végezzék el a vizsgálatot.

Az ultraibolya sugárzás sokkal kisebb energiájú, 
mint a röntgensugárzás. Van is ellene védelmünk: 
az ózonpajzs a légkör magasabb részében. Sajnos az 
ózonlyuk kialakulása az ózonpajzs meggyengüléséhez 
és a sugárzás növekedéséhez vezetett. Erősebb ultra-
ibolya sugárzás a Föld déli féltekéjét éri. Az Antark-
tisz fölött kialakuló ózonlyuk miatt nőtt az élőlények 
mutációs gyakorisága. Az erős fénynek kitett helyen 

Vad típusú Sándor-papagáj

A piros tulipán lepellevelében létrejött mutáció csak egy fél 
levelet érint
Ha a magot elültetik, milyen színű tulipán fejlődik belőle?

Mutáns Sándor-papagájok. A vad típusú papagájnak 
rejtőszíne van, jól beleolvad a környezetébe. A mutációval 
létrejött változatok közül a legtetszetősebbeket a tenyész-
tők válogatták ki
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Nézz utána!
Végezz kutatómunkát a könyvtárban vagy az interne-
ten! Válassz az alábbi témák közül!
1. Mutagén anyagok a környezetünkben
2. Miért barna a sziámi macska feje és mancsa?
3. Mi a xeroderma pigmentosum?
4. Mi a mutációs növénynemesítés?
5.  Milyen betegség a sarlósejtes vérszegénység? Mi 

okozza?
6.  Hogyan lehet valakinek kétféle színű a szeme? Ho-

gyan alakulhat ki a heterokrómia?
A  kutatás eredményét tetszőleges formában foglald 
össze, és oszd meg a többiekkel! 

Kérdések és feladatok

1.  Jellemezd a DNS szerkezetét!
2.  Miért helytelenek a következő, gyakran hallható és 

olvasható mondatok?
 a)  A  DNS különleges molekula, mert lemásolja, 

megkettőzi önmagát.
 b)  A  DNS megkettőződése után a régi és az új 

DNS nukleotidsorrendje egyforma.
3.  Miben hasonlít, és miben különbözik a DNS-szin-

tézis és az RNS-szintézis folyamata?
4.  Mit nevezünk mutációnak?
5.  Mi csökkenti a természetes úton létrejövő mutációk 

gyakoriságát?
6.  Mi a különbség a gén és az allél között?
7.  Mi a különbség a testi sejteket érintő és az ivarsej-

teket érintő mutáció hatása között?
8.  Mi a mutáció jelentősége a genetikai változatosság 

kialakulásában?

A kísérletben kinyert DNS

dolgozó embereken főleg a bőrelváltozások, bőrrák 
és szembetegségek váltak gyakoribbá. Az északi fél-
tekén is mindig tartsuk be a napozás szabályait, ne 
égessük a bőrünket fölöslegesen!

Hogy néz ki a DNS?
(szakkörön vagy otthon elvégezhető kísérlet)

ANYAGOK:  kivi, konyhasó, víz, mosogatószer, denaturált 
szesz

ESZKÖZÖK:  turmixgép, kanál, teaszűrő, pohár, kémcső, 
hurkapálca

VIZSGÁLAT:
 � Vágj apróra 3 kivit, és tedd turmixgépbe! Adj hozzá egy 

teáskanál konyhasót és egy pohár hideg vizet! Turmixold 
5-6 percig!

 � Szűrd át a leturmixolt folyadékot műanyag teaszűrőn 
egy másik edénybe!

 � A szűrlethez adj 2 evőkanál folyékony mosogatószert, és 
keverd össze! Hagyd állni 5-10 percig!

 � Egy kémcsövet tölts meg 1/3-ig a kivonattal!
 � Rétegezz rá ugyanannyi jégbe hűtött denaturált szeszt, 

mint amennyi a kivikivonat térfogata! Az alkoholt óvato-
san a kémcső falán lefolyatva rétegezd a kivonatra!

 � Ahol a kivonat és az alkohol találkozik, fehér szálas 
anyag formájában jelenik meg a nukleinsav. Hurkapálca 
segítségével kihalászhatod a DNS-t.

MAGYARÁZAT:
A turmixolás apróra töri a kivi húsát, sőt még a sejteket is 
szétválasztja egymástól. Só hatására a nukleinsavak szálai 
összetapadnak. A mosogatószer zsíroldó hatású, feloldja a 
sejthártyákat és a sejt belső hártyáit, így a DNS kiszabadul. 
Alkohol hatására az összetapadt nukleinsavszálak, amelyek-
nek már a só miatt csökkent az oldékonysága, kicsapódnak.

MEGJEGYZÉS:
A kísérlet elvégezhető borsóval, spenóttal, brokkolival és ananás-
szal is. Az ananász kivételével mindegyik esetben a szűrés után 
húspuhítót kell adni a kivonathoz, mert az tartalmaz fehérjebontó 
enzimet, ami leemészti a DNS-hez kapcsolt fehérjét. Az ananász és 
a kivi maga is tartalmaz fehérjebontó enzimet.
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Sejtjeinkkel életük folyamán sokféle dolog történ-
het. A többség bizonyos időközönként kettéosztódik. 
Osztódás után a sejt éli a maga életét, végzi az anyag-
cseréjét. Anyagokat épít fel, sejtalkotóit fejleszti, gya-
rapodik. Miután eléri a megfelelő méretet, felkészül 
az osztódásra. Lemásolja a teljes DNS-készletét, az-
tán becsomagolja és a sejtosztódás során szétosztja az 
utódsejtekbe. Osztódás után kicsomagolja a DNS-t, 
és a folyamat kezdődik elölről. Ez a sejtciklus, amely-
nek mikroszkóppal jól nyomon követhető két szaka-
sza a sejtosztódás és a nyugalmi szakasz. Nevét onnan 
kapta, hogy a mikroszkóp tárgylencséje alatt ilyenkor 
nem sok változás látszik. A  nyugalmi szakaszban a 
DNS-molekula olyan laza szerkezetű, amilyen csak 
lehet. Róla RNS-ek íródnak át, majd az osztódásra ké-
szülődve DNS képződik. A sejtosztódás során viszont 
szorosan becsomagolódik, kicsiny, de fénymikrosz-
kóppal is jól látható, tömör szerkezetet képez. Régen 
ezeket a csomagocskákat nevezték kromoszómának. 
Ma már tudjuk, hogy a DNS-molekulák sejtciklusnak 
megfelelő különböző állapotairól van szó. A tudomá-
nyos eredményeknek megfelelően a nyugalmi szakasz-
ban a kromoszóma funkciós formájáról, osztódáskor a 
kromoszóma transzport formájáról beszélünk.

A transzportkromoszómák

A transzportkromoszómák kialakulását a DNS meg-
kettőződése előzi meg. A két egyforma utódmolekula 
együtt marad, és fehérjék segítségével egyre szorosab-
ban csomagolt egységeket, kromatidákat hoz létre. 
Egy kromatida egy DNS-molekulát tartalmaz. A két 
kromatida a befűződési pontnál kapcsolódik össze.

A transzportkromoszómák száma, alakja és termé-
szetesen géntartalma fajra jellemző és állandó. Az élő-
lények fejlettsége és kromoszómaszáma azonban nem 
függ össze egymással! Az orsóféreg testi sejtjeinek 2 
kromoszómája van, a pontynak 104, a levelibékának 
és a gyermekláncfűnek egyaránt 24. Az ivarsejtek és 
a spórák a fajra jellemző kromoszómaszám felét tar-
talmazzák. Az ember testi sejtjeiben 46 kromoszóma 
van, amely 23 párba rendeződik. Az ivarsejtek kro-
moszómaszáma 23. Amikor a hímivarsejt és a pete-
sejt egyesül, a zigótába bekerül az apától és az anyától 
származó 23-23 kromoszóma, tehát megtermékenyí-
téskor alakul ki a testi sejtekre jellemző kromoszó-
ma-összetétel, a kromoszómaszerelvény. A  kromo-
szómapárokat tartalmazó sejteket diploid sejteknek, 
kromoszómaszámukat diploid kromoszómaszámnak 
nevezzük. A  diploid sejtek kromoszómapárjai ho-
mológok, mert azonos méretűek, azonos alakúak és 
azonos géneket tartalmaznak. Az ivarsejtek haploid 
sejtek, mert mindenféle kromoszómából csak egyet-
egyet tartalmaznak.

A sejtciklus menete. Mely szakaszokra lehet jellemző élénk 
fehérjeszintézis? Az ábra színkódjával válaszolj!

A transzportkromoszóma szerkezete

DNS-szintézis

nyugalmi szakasz

sejtosztódás

kromatida

kromatida

befűződési pont

A BECSOMAGOLT DNS
– A SEJTCIKLUS
ÉS A KROMOSZÓMÁK

AZ ÉLET KÓDJA
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A kromoszómákat a bennük lévő gének alapján is 
csoportosítják. A testi kromoszómák a test felépítésé-
re és működésére vonatkozó információkat hordozzák. 
Ebben nincs különbség férfiak és nők között. Az ivari 
kromoszómákban is vannak testi jellegekre vonatkozó 
gének, de emellett az ivarjelleg kialakítására vonatkozó 
géneket tartalmazzák. Az ember sejtjeiben 44 (22 ho-
mológ pár) testi kromoszóma és 2 (egy pár) ivari kro-
moszóma van. Az ivari kromoszómák kétfélék lehet-
nek: X vagy Y kromoszóma. A nők testi sejtjeiben két X 
ivari kromoszóma található (a 22 testi kromoszómapár 
mellett), és minden petesejtjükben X ivari kromoszó-
ma van (a 22 testi kromoszóma mellett). A férfiak testi 
sejtjeiben az ivari kromoszómapár nem homológ, mert 
X és Y kromoszómából áll. Ennek megfelelően a hími-
varsejtek is kétfélék lehetnek. X vagy Y ivari kromo-
szóma van bennük a testi kromoszómák mellett.

Szerkezeti változás a transzportkromoszómákat is 
elérheti, ezek a kromoszómamutációk. A kromoszó-
mából letörhet egy darab, ami későbbi sejtosztódás-
nál elvész, vagy egy másik kromoszómához nő hozzá. 
A kromoszómamutációkat elsősorban nagy energiájú 
sugárzások hozzák létre.

A sejtciklus szabályozása

Egyes sejtek (pl. az idegsejtek és a harántcsíkolt izom-
rostok) kialakulásuk után már nem osztódnak. A leg-
több sejt azonban hormonok hatására belép az újabb 
sejtciklusba. Jól szervezett szabályozó rendszerek 
őrködnek azon, hogy a sejtciklus folyamatai sorban 
egymás után, rendben játszódjanak le. A sejtciklusban 

több ellenőrzési pont van. A rendszer minden pontnál 
ellenőrzi a DNS állapotát, megvizsgálja, hogy teljesen 
végbement-e DNS megkettőződése, mielőtt a sejt osz-
tódni kezd, és több alkalommal ellenőrzi az osztódás 
szabályos lefolyását is. Amennyiben rendellenessé-
get talál, a hibát megpróbálja kijavíttatni. Ha ez nem 
jár sikerrel, a sejtet a programozott sejthalálba küldi. 
A programozott sejthalál nevében is benne van, hogy 
a sejtek genetikailag meghatározott program szerint, 
szabályozott és ellenőrzött folyamatban halnak el. 
A sejtek leválnak a többi sejtről, DNS-ük feldarabo-
lódik, és a sejtalkotókkal együtt kis hártyába burkolt 
hólyagokká esnek szét. A hólyagokat az endocitózis-
ra képes sejtek felveszik és lizoszómáikkal lebontják. 
A programozott sejthalál esetében a sejtek nyomtalanul 
tűnnek el. Ezzel szemben a kóros sejtpusztulás során a 
sejtek roncsolódnak, szétesnek, anyagaik kiszabadul-
nak a környezetbe, és gyulladási reakciókat váltanak ki.

Hibák a sejtciklus szabályozásában

A  sejtciklust és a programozott sejthalált szabályozó 
gének mutációi daganatok kialakulásához vezethet-
nek. A daganatra való hajlam akkor válik örökölhető-
vé, ha a mutáció az ivarsejteket képző szövetben jön 
létre. A daganatos sejtek nem képesek megmaradni a 
DNS-szintézist megelőző állapotban, hanem folyama-
tosan osztódnak, és genetikailag azonos sejtcsoportot, 
klónt hoznak létre. Ezek sejtjei kilépnek az ellenőrzés 
alól, és elkerülik a programozott sejthalált is. Szeren-
csére az immunrendszer legtöbbször idegennek ismeri 
fel a hibás sejteket, és elpusztítja őket.

A  jóindulatú daganat sejtjei nem kerülnek ki a 
szervből, amelyben létrejöttek, ezért műtéti úton tel-

A két lábujj nem vált szét teljesen egymástól, mert a méhen 
belüli fejlődés során egy mutáció miatt elmaradt a fölösle-
ges sejtek programozott sejthalála

Az ember kromoszómaszerelvénye
Állapítsd meg, hogy férfitól vagy nőtől származik! 
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jes egészében el lehet 
őket távolítani. A  rossz- 
indulatú daganat, a rák 
sejtjei azonban nem ma-
radnak meg egy helyben, 
hanem szétszóródnak a 
szervezetben. Ahol meg-
akadnak, újabb dagana-
tokat hoznak létre, vagyis 
áttéteket képeznek. El-
pusztításukhoz a műtét 
mellett kemoterápiára és 
sugárkezelésre is szükség 

van. Kialakulásuk oka lehet genetikai rendellenességen 
túl bizonyos vírusok okozta fertőzés, a sejtosztódást 

szabályozó hormonok túltermelődése vagy hormonke-
zelés, illetve mutagén anyagokkal és a nagy energiájú 
sugárzással való érintkezés. A dohányzás és a tüdőrák 
gyakorisága közötti kapcsolat régóta ismert, ekkor a 
légutakba jutó kátrány okozza a daganatos elváltozást. 
A daganatokkal szemben nem vagyunk teljesen kiszol-
gáltatva a sorsnak. Egyes daganatkeltő vírusok (pl. a 
méhnyakrákot okozó vírus) ellen már van védőoltás. 
Egyre több daganatos betegség jól gyógyítható, ha 
korai állapotban ismerik fel. A  szűrővizsgálatok és a 
rendszeres önvizsgálat segíti a korai felismerést. A mell 
és a here önvizsgálatakor kis, fájdalommal nem járó 
csomókat kell keresni. A bőr esetében meglévő anyaje-
gyek megváltozására vagy új foltok megjelenésére kell 
figyelni.

A barnára festődött sejtek 
a mellrák sejtjei

1. Melyek a sejtciklus szakaszai?
2.  Hogyan függ össze a funkciós kromoszóma és a 

transzportkromoszóma felépítése és működése?
3.  Melyek a transzportkromoszóma részei?
4.  Határozd meg a fogalmakat: kromoszóma, kromo-

szómaszerelvény, diploid sejt, haploid sejt, homológ 
kromoszóma!

5.  Jellemezd az ember testi sejtjeinek kromoszóma-
szerelvényét! Miért diploidok az ember testi sejtjei?

6.  Mi a hasonlóság, és mi a különbség a nők és a férfi-
ak kromoszómaszerelvénye között?

 7.  Miért helytelen ez a mondat: „A petesejtek X kro-
moszómát tartalmaznak”?

 8.  Az újszülöttek kb. fele lány, fele fiú. Magyarázd 
meg, miért!

 9.  Mi jellemző a sejtciklus szabályozására?
10.  Mi a különbség a kóros sejtelhalás és a programo-

zott sejthalál között?
11.  Hogyan jönnek létre daganatsejtek?
12.  Mi a különbség a jóindulatú és a rosszindulatú da-

ganatok viselkedése és kezelése között?

Kérdések és feladatok

A mellrákról

A szaporító szervrendszert érintő daganatos elváltozá-
sok közül leggyakoribbak a mell szöveteit érintő megbe-
tegedések. Sokan sajnos csak a tünetek és a panaszok 
jelentkezése után fordulnak orvoshoz, amikor már csök-
ken az esély a gyógyulásra. Pedig az idejében felismert, 
még tünetmentes emlőrák legtöbbször sike resen gyógyít- 
ható.

Az emlőrák szűrése önvizsgálaton és szakorvosi vizs-
gálaton alapul. Az emlő havonkénti önvizsgálatát minden 
nőnek ajánlott elvégezni, mégpedig a menstruáció utáni 
héten. A tapintásos vizsgálat során három ujjal végig kell 
tapogatni a melleket és a hónaljat. Ezt a vizsgálatot akár 
zuhanyozás közben is el lehet végezni. A megtekintéses 
vizsgálathoz tükör elé kell állni. Az emlők alakját, nagysá-
gát, a mellbimbók állapotát és az emlő bőrét kell megvizs-
gálni leengedett és felemelt karral is. Feltétlenül orvoshoz 
kell fordulni, ha az emlő alakja torzul, ha az emlő vagy 
a mellbimbó bőre behúzódik, ha az emlő állományában 
csomót lehet kitapintani, vagy más, addig nem jelentkező 
jelenséget észlelünk.

A  szakorvosi vizsgálat során mammográfiát és ultra-
hangos vizsgálatot végeznek. A  mammográfia az emlő 
állományának röntgenvizsgálata, ami 45-65 év között, 
kétévenként indokolt. Az érintett korosztály tagjai névre 
szóló értesítést kapnak a szűrés esedékességéről. Az ult-
rahangos szűrés a fiatalabb nők számára is rendelkezésre 
áll. Az eljárás teljesen kockázatmentes, és annyiszor is-
mételhető, ahányszor csak szükséges.

Az ultrahangvizsgálat különösen fontos azok számára, 
akik fogamzásgátlót szednek, hormonkezelésben része-
sülnek, vagy beültetett mellimplantátumuk van. Ez utóbbi 
esetben az emlő állományának vizsgálata mellett az imp-
lantátum állapotát is ellenőrzik.

A mell önvizsgálatának menete
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A  sejtciklus befejezése a sejtosztódás. A  testi sejtek 
osztódása a mitózis, amelynek során két azonos kro-
moszómaszámú sejt keletkezik. Mitózissal bármilyen 
kromoszómaszámú sejt képes osztódni. Diploid sejtből 
diploid sejtek keletkeznek, haploid sejtből pedig hap-
loid sejtek. Ez utóbbi első hallásra furcsa lehet, de em-
lékezzünk csak rá, hogy a mohák spóráiból fejlődik ki 
a növény. A spóra és a növény egyaránt haploid.

Mitózis: a számtartó sejtosztódás

A  mitózis folyamatát négy szakaszra bontják. Az 
előszakaszban megkezdődik a sejtmaghártya lebom-
lása, miközben a funkciós formájú kromoszómákból 
fehérjék segítségével erőteljesen becsomagolódnak, 
feltekerednek a transzportkromoszómák. A sejtplaz-
mában megjelenik az osztódási orsó, amelynek hú-
zófonalai a sejtváz fehérjecsövecskéiből képződnek. 
A  húzófonalak a transzportkromoszómák befűző-
déseihez kapcsolódnak. A  középszakaszban befeje-
ződik a sejtmaghártya lebontása. Az osztódási orsó 
húzófonalai a kromoszómákat a sejt közepén egy 
síkban rendezik el. Az utószakasz akkor kezdődik, 
amikor a kromatidák elválnak egymástól. Az osztó-
dási orsó fonalai megrövidülnek, és a kromatidákat a 
sejt két végébe vontatják. A kromatidákat ettől kezd-
ve utódkromoszómáknak nevezik. A végszakaszban a 
két csoport utódkromoszóma körül kialakulnak az új 
maghártyák, a kromoszómák lecsavarodnak, funkciós 
formájúvá alakulnak. Végül a két sejt citoplazmája is 
kettéválik.

A mitózis a többsejtű élőlényekben összehangoltan 
történik. Akkor indul meg, amikor a sejtek osztódást 
serkentő jelzéseket kapnak. A  sejtosztódás nélkülöz-
hetetlen a növekedéshez és a fejlődéshez, az elörege-
dett sejtek pótlásához, egy sérülés utáni regeneráció-
hoz. Az egysejtű szervezetek mitózissal szaporodnak. 
A mitózisban keletkező két sejt teljesen egyforma, az 
osztódás az egyed fennmaradását, genetikai stabilitását 
szolgálja. A mitózis szakaszai

AZ ÉLET KÓDJA

EGYRŐL A KETTŐRE
– A SEJTOSZTÓDÁS

előszakasz eleje

középszakasz

utószakasz

végszakasz

17459 Biológia 12_1–96_korr_2016elv2.indd   17 07/05/16   11:12



18

Meiózis: a számfelező sejtosztódás

A  meiózis különleges sejtosztódás, mert folyamatá-
ban a kiindulási sejt kromoszómaszáma felére csök-
ken. Diploid sejtből haploid sejtek keletkeznek. Ezzel 
a sejtosztódással keletkeznek az állatok ivarsejtjei és a 
növények spórái. A  meiózis két főszakaszra tagoló-
dik, ezen belül a tagolódás megegyezik a mitóziséval. 
A  kromoszómaszám feleződése az első főszakaszban 
megy végbe.

Az első főszakasz előszakaszában megkezdődik a 
sejtmaghártya lebomlása, miközben a funkciós formájú 
kromoszómákból fehérjék segítségével erőteljesen be-
csomagolódnak, feltekerednek a transzportkromoszó-
mák. A  sejtplazmában megjelenik az osztódási orsó, 
amelynek húzófonalai a sejtváz fehérjecsövecskéiből 
képződnek. Az osztódás egyik meghatározó eseménye 
ekkor következik be: a homológ kromoszómapárok egy-
más mellé rendeződnek. Az osztódási orsó húzófonalai 
a kromoszómapárokhoz kapcsolódnak. Az első fősza-
kasz középszakaszában befejeződik a sejtmaghártya 
lebontása. Az osztódási orsó húzófonalai a kromoszó-
mapárokat a sejt közepén egy síkban rendezik el. Az első 

főszakasz utószakaszában 
a  homológ kromoszó-
mapárok válnak el egy-
mástól. Az osztódási orsó 
fonalai megrövidülnek, és 
a  kromoszómákat a  sejt 
két végébe vontatják. 
A  végszakaszban a  két 
csoport kromoszóma 
körül kialakulnak az új 
maghártyák. Egy-egy 
sejtmagon belül minden 
kromoszómapárból csak 
az egyik tag van jelen, 
tehát az utódsejtek hap-
loidok. A  kromoszómák 

lecsavarodnak, funkciós formájúvá alakulnak. Végül a 
két sejt citoplazmája is kettéválik. Az első főszakaszt 
rövid nyugalmi szakasz követi, de ebben nem történik 
DNS-szintézis.

Az utódsejtek kromoszómái két kromatidát tartal-
maznak, mivel az első főszakaszban csak a homológ 
párok tagjai váltak szét egymástól. A második fősza-
kaszban történik meg a kromatidák szétválása. A két 
utódsejt a meiózis második főszakaszában egymással 
párhuzamosan osztódik. Az előszakaszban ismét ki-
alakulnak a transzportkromoszómák és az osztódási 
orsó. Az osztódási orsó húzófonalai a kromoszómák 
befűződési pontjaira kapcsolódnak. Az utószakaszban 
a  húzófonalak szétválasztják és a sejt pólusaira von-
tatják a kromatidákat, vagyis az utódkromoszómákat. 
A végszakaszban kialakulnak az új sejtmagok és lecsa-
varodnak a transzportkromoszómák.

A meiózis első főszakaszában két esemény történik, 
amelynek következtében a négy haploid utódsejt ge-
netikai összetétele eltér egymástól és a kiindulási sej-
tétől is. Az egyik ilyen esemény az allélkicserélődés. 
Mikor a homológ kromoszómák párt alkotnak, egy-
más között kromatidaszakaszokat cserélhetnek ki. Ha 
a homológ párok a kicserélt szakaszon eltérő allélokat 
hordoznak, a két szülői típus mellett két új összetételű 
kromatida keletkezik.

A meiózis folyamata
Melyik szakaszban történik allélkicserélődés? Melyik szakaszban történik meg a kromoszómapárok véletlenszerű szétválása?

Az allélkicserélődés új genetikai kombinációkat hoz létre

előszakasz középszakasz utószakasz végszakasz
(2n)

(n)

2x
(n)

I.

II.

Mitózis hagyma osztódó-
szövetében. Azonosítsd a 
mitózis szakaszait!
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A  másik esemény a homológ kromoszómapárok 
véletlenszerű szétválása. Amikor az összekapcsoló-
dott homológ kromoszómapárok a sejt közepén elren-
deződnek, az apai és anyai eredetű kromoszómák egy-
mástól függetlenül fordulnak a sejt pólusai felé. Az első 
főszakasz utószakaszában a húzófonalak szétválasztják 
a homológ kromoszómapárok tagjait egymástól. A pó-
lusokra az apai és az anyai eredetű kromoszómák vé-
letlen keveréke érkezik meg. Tételezzük fel, hogy egy 
sejtnek két kromoszómapárja van. Ebben az esetben 
22-féle utódsejt keletkezik. Az embernek 23 kromo-
szómapárja van, tehát egy ivarsejt diploid őssejtjéből 
223-féle ivarsejt képződhet. 

A meiózis a genetikai változatosság fennmaradá-
sát szolgálja, hiszen mind az allélkicserélődés, mind a 
kromoszómák véletlen szétválása átrendezi az utódsej-
tek genetikai állományát. Ez természetesen csak akkor 
igaz, ha a kromoszómák megfelelő helyein különböző 
allélok vannak jelen. Az allélok mutációval jönnek lét-
re, tehát a genetikai változatosság alapját a mutáció 
teremti meg.

A  kromoszómák véletlen szétválásánál történhet 
hiba. Ha az egyik kromoszómapár tagjai nem válnak 
szét, az egyik utódsejtben eggyel több kromoszóma 

lesz, míg a másikban egy kromoszóma hiányzik. Ha 
a hibás kromoszómaszámú ivarsejtet normális ivarsejt 
termékenyíti meg, a zigóta kromoszómaszáma is eltér 
a normálistól. A legtöbb esetben a hibás zigótából nem 
fejlődhet életképes utód, de van kivétel. A Down-kór 
az ember kromoszómaszám-rendellenessége. A beteg-
nek 47 kromoszómája van, mert a 21. kromoszómából 
három van sejtjeiben. A Down-kóros emberek értelmi 
fogyatékossággal, szívfejlődési problémákkal és anyag-
cserezavarokkal küzdenek.

Down-kóros beteg kromoszómaszerelvénye

1.  Milyen sejtek osztódnak mitózissal?
2.  Mi történik a mitózis során?
3.  Mi jellemzi a mitózis során keletkező sejteket?
4.  Milyen sejtek jönnek létre meiózissal?
5.  Mi történik a meiózis első főszakaszában?
6.  Mi történik a meiózis második főszakaszában?
7.  A meiózis melyik szakaszában történik meg a kro-

moszómaszám megfeleződése?

8.  Hogyan és mikor történik az allélkicserélődés?
 9.  Mely lépések biztosítják a genetikai változatossá-

got a meiózis folyamatában?
10.  Hogyan alakul ki a Down-kór?
11.  Mi történik, ha egy sejt homológ kromoszómapár-

jai egyáltalán nem válnak szét meióziskor?
12.  A ló diploid kromoszómaszáma 64, a szamáré 62. 

Hány kromoszómája van az öszvérnek, amely ló 
és szamár pároztatásából születik? Kialakulhat-e 
szabályos meiózis az öszvérben?

Kérdések és feladatok
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