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A világűrből nézve Földünket 
egy csodálatos kék bolygót látunk. 
Megközelítve bolygónkat, látható, 
hogy légtere, tengerei és száraz-
földjei is tele vannak élőlényekkel. 
Ez az élő bolygó, élő és élettelen 
világra osztható. A kérdés az, hogy 

miben különbözik az élő az élet-

telentől? 

Az élet titkának megfejtése

Az a kérdés, hogy mi az élet titka 
és lényege, az emberiség fejlődé-
sének elmúlt évezredeiben fel sem 
merült. Kr. e. 8000 – Kr. u. 18. szá-

zad között az emberek csodálatos 

civilizációkat teremtettek (mezo-
potámiai, asszír, egyiptomi, azték, 
maja, kínai, görög, római stb.), de 

a földi élet lényegét érintő kérdé-

sekkel nem foglalkoztak, azt az 

istenek és a mítoszok világába 

helyezték.

Az élet titkának felfedezése a 18. 
században kezdődött, amikor egy 
svéd orvos Linné, C. (1707-1778) 
(1/A. kép) rendszerezte a Földön 
élő növény- és állatfajokat (Növény-
világ 1753, Állatvilág 1758). Kettős 
latin nevezéktant használt 

(binominális nómenklatúra) a 
fajok elnevezésére, pl. a kukorica: 
Zea mays L., a napraforgó: 
Helianthus annuus L., a bab: 
Phaseolus vulgaris L. stb. Munkás-
sága nyomán világossá vált, hogy a 
végtelenül változatos élővilág egy-
ségekből, fajokból áll és a fajok 
nagyobb csoportokba, pl. nemzet-
ségekbe, családokba, rendekbe 
stb. sorolhatók. Tehát lehetővé vált 
a földi élővilág rendszerezése. Ez 
egyben azt is bizonyította, hogy a 
fajoknak és csoportjaiknak a meg-
jelenésükön kívül valami másban 

is különbözniük kell egymástól, 
ami okozója az eltérő külső és bel-
ső tulajdonságoknak, szaporodás-
módnak stb. Az egyes fajok és 

egyedek tulajdonságait meghatá-

rozó „valami anyaginak” léteznie 

kell és azt magukban az élőkben 

kell keresni. 

Linné által rendszerezett földi 
élővilág fajai és azok rendszertani 
csoportjai között átmeneti formák 
is megfigyelhetők voltak, melyek-
ből egy mások óriás, Darwin, C. R. 

(1809-1882) (1/B. kép) a 19. szá-
zadban arra a következtetésre 

Az emberiség a 21. században megfejtette a földi élet információját és képessé vált annak módosítására. Ez 
utóbbi lehetőség az alapja a géntechnológiának, melynek termékei, a transzgénikus növényfajták termesztése 
elérte a mezőgazdaságot. Jelenleg termesztési moratórium van hazánkban, de biztosak lehetünk abban, hogy 
a transzgénikus (GM-, biotech-) növényfajták előbb vagy utóbb termesztésre kerülnek. A sorozat indításának 
célja, hogy lépésről lépésre vezesse be az olvasót a géntechnológia molekuláris világába, részben pótolva az 
elmúlt évtizedek oktatási hiányosságait.

Tanuljunk „géntechnológiául” (1.) 
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jutott, hogy a fajok nem állandók, 
hanem képesek a megváltozásra, 
mely folyamat során jöhetnek létre 
a köztes átmeneti formák és az új 
fajok. Erre a felismerésre alapozva 
Darwin kidolgozta a földi élővilág 
fejlődésének elméletét (Fajok ere-
dete 1859), melyet ma darwiniz-
musnak, vagy evolúciónak hívunk. 
Az evolúció elmélete közvetve azt 

is bizonyította, hogy az a „valami 

anyagi”, amiben az egyes fajok 

különböznek egymástól, képes a 

megváltozásra. 

Arról a bizonyos „valami anyagi-
ról” az első adatokat Mendel, G. 

(1822-1884) (1/C. kép) szolgáltatta 
1865-ben. Ő egy Ágoston-rendi 
szerzetes volt Brünnben, és mate-
matikát oktatott az egyházi iskolá-
ban. Az apátság kertjében végezte 
keresztezéses kísérleteit és a kapott 
eredmények pontos statisztikai 
értékelésével bizonyította, hogy az 
egyes fajokat meghatározó „vala-

mi anyagi” valóban létezik az 

élőkben és jellemezte is azt 
(Mendeli törvények). A világ azon-
ban a 20. század elejéig fél évszá-
zadon keresztül, nem vett tudo-
mást felfedezéséről, mert az akkori 
társadalom ismeretei nem voltak 
azon a szinten, hogy megértsék 
kísérleteinek jelentőségét és hord-
erejét a földi élet titkának megfej-
tésében. 

A tudósok a 20. század elején – 
Mendel újrafelfedezését követően 
– már biztosak voltak abban, hogy 
az életnek valamilyen anyagi leté-
teményese van a fajokban, de 
nem tudták, hogy az mi. Későbbi 
évtizedekben tisztázták, hogy ez a 
valami a sejtmagban van, és a kro-

moszómák tartalmazzák. A 20. 
század közepén már csak egy kér-
désre kellett válaszolni, arra, hogy 
a sejtmagban levő földi élet titkát 
hordozó molekula, a fehérje vagy 
a nukleinsav. Watson, J. D. és 

Crick, F. H. C. (2. kép) Cambridge-
ben, 1953-ban a kettős spirál 
néven ismert elméletük felállításá-
val, egyértelműen bizonyították, 
hogy a magasabb rendű fajokban 
(növények, állatok) az élet lénye-
gét hordozó molekula a nuklein-
sav, a DNS (dezoxiribonuklein-
sav).

Felfedezésüket követően napja-
inkig közel 40 tudós kapott Nobel-
díjat a DNS-sel mint a földi élet 
információját hordozó molekulá-
val kapcsolatos felfedezéseikért. A 
20. század végére az emberiség 
megismerte a földi élet informáci-
óját hordozó molekulát, a DNS-t, 
tisztázta annak szerkezetét, műkö-
dését, sőt megfejtette az élet infor-
mációjának kódját is.

E rövid áttekintés során eljutot-
tunk napjainkig, és az előzőek 
ismeretében próbáljunk meg vála-
szolni az első bekezdésben feltett 
kérdésre, nevezetesen, hogy 
miben különbözik az élő az élet-

telentől? 

Az élet lényege

Az élő legfontosabb sajátossága, 

hogy rendelkezik a földi élet infor-

mációjának programjával (gene-

tikai program). Ennek legfonto-

sabb következménye, hogy min-

den élő (faj, egyed) – beleértve a 

mikroorganizmusokat, növénye-

ket és állatokat, sőt az embert is 

– a genetikai programja alapján, 

annak irányításával működik.

A Földön élő fajoknak tehát 
programja van, amit az élet prog-
ramjának, az élet információjának 
vagy genetikai programnak neve-
zünk. A különböző fajok és egye-
dei genetikai programjukban 
kisebb vagy nagyobb mértékben 
különböznek egymástól. Ezeknek 
az eltérő genetikai programoknak 
a megnyilvánulása során alakul-
nak ki a különböző fajok és egye-
deik jellegzetes tulajdonságai. Ez a 
genetikai program szabályozza 
továbbá a sejtek, a szervezet anyag-
cseréjét, szaporodását, védekezési 
mechanizmusait, reakcióit és vála-
szait a környezeti változásokra, sőt 
az állatok esetében a magatartást 
is.

Az élet programja (genetikai 

program)

A növények és az állatok, vala-
mint az ember több százbillió sejt-
ből állnak. Egy egyed felépítése és 
életfolyamatai végül is a szerveze-
tet alkotó több százbillió sejt össze-
hangolt működésének eredmé-
nye. Nem meglepő ezért, hogy az 

élet információját, tehát a teljes 

genetikai programot, a szervezet 

minden egyes sejtje tartalmazza 

a sejtmagjában.

A növényekben és állatokban a 

genetikai program a sejtmagban 

lévő DNS-ben, az ún. genomban 

van kódolva. A DNS egy rendkí-
vül hosszú, kétszálú, lineáris poli-
mer (polinukleotid) molekula, 
melyben 4-féle építőelem száz-
ezer, millió vagy milliárd számban 
ismétlődik. Ezeket az építőeleme-
ket nukleotidoknak, egyszerűen 
bázisoknak nevezzük. Ez utóbbiak 
neve adenin, timin, guanin és 
citozin, rövidítve a kezdőbetűk 
alapján A, T, G és C. A kétszálú 
DNS molekulát egy rendkívül hosz-
szú létraként kell elképzelnünk, 
melynek két szára (cukor-foszfát 
gerinc) között helyezkednek el a 
bázisok, párokat (bázispárok, bp) 
alkotva. Az adenin a timinnel, a 
guanin a citozinnal alkotja a létra 
egyes fokait (1. ábra).

A növények és állatok különbö-
ző fajainak eltérő hosszúságú a 

2. kép A: Watson, J. D. és Crick F. H. C. 1953-ban* 
B: A szerző és Watson, J. D. 50 évvel később a fél évszázados jubileumon
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DNS-e. A hosszúságot a betűk vagy 
bázispárok (bp) számában adják 
meg. A DNS hosszúsága: ember-

ben (1 emberi sejtben) 3 Mrd bp 

(1 méter körüli), a növényekben 

(növényi sejtekben) 0,1-17 Mrd 

bp, az állatokban (állati sejtek-

ben) 1-5 Mrd bp. Amennyiben a 
DNS szálat egy sínpár méretűre 
nagyítanánk, akkor egy ember, 
illetve kukorica sejtben lévő DNS 
hosszúsága 500 ezer km lenne, 
azaz 12-szer érné körül a Földet az 
egyenlítőnél. Ez a példa kiválóan 
illusztrálja, hogy milyen hosszú 
molekuláról van szó, mely a sejtek-
ben az élet információját kódolja. 

A létrafokok lineáris sorrendje 
(bázis sorrend) adja a DNS (a 

genom) szekvenciáját. A genom 
szekvenciájának (a bázisok, vagy 
betűk sorrendjének) meghatáro-
zása (más szóval genom analízise, 
vagy genom szekvenálása) több 
kultúrnövénynél, illetve tenyész-
tett állatnál már befejeződött. 
Növényfajok közül pl. a rizs, a 
kukorica, a szőlő, a nyár, a burgo-
nya, az alma, vagy az állatfajok 
közül pl. a szarvasmarha, a ló, a 
sertés, a házityúk stb. fajokban.

Ennek a munkának a volumenét 
emberi léptékben jól szemlélteti a 
kukorica példája. A kukorica 3,6 
Mrd bp méretű genomját úgy kell 
elképzelnünk, melyben a 4 betű 
(A, T, G, C) 3,6 milliárdszor ismét-
lődik. Ez az adatmennyiség kitölte-

ne több mint 1000 kötetes könyv-
tárat, kötetenként 600 oldallal, 
oldalanként 6000 ATGC betűvel. 

Az élet kódja (genetikai kód)

Az élet információja tehát a DNS-
ben van kódolva. A következő kér-
dés, hogyan? Az előzőekben 
bemutatott kukorica példán elju-
tottunk addig, hogy a kukoricanö-
vény minden sejtjében megtalál-
ható a teljes genetikai információ, 
tehát a kukorica sejtmagjában lévő 
DNS-ben az A, T, G, C négy betű 
3,6 milliárdszor ismétlődik. Ennek 
természetesen csak akkor van 
értelme, ha ismerjük a kódot. 

A genetikai kód három betűből 
(nukleotidból, bázisból) áll. Ezt 
nevezzük tripletnek és a 4 féle 
betűből (A, T, G, C) összesen 64 

féle triplet állítható elő (2. ábra). A 
kód lényege, hogy a DNS-ben lévő 
lineáris információ, tehát 3 egy-
mást követő betűből álló triplet, a 
fehérje 1 aminosavát határozza 
meg. A DNS-ben a tripletek sor-
rendje, közvetve a fehérjék és az 
enzimfehérjék aminosav-sorrend-
jét kódolják. Tehát a sejtmag DNS-
ében (genomban) lévő genetikai 
program végül is a sejt működésé-
hez alapvetően szükséges fehérjék 
és enzimfehérjék szintézisének 
információját tartalmazza. A fehér-
jék nélkülözhetetlenek a sejtek és 
a szervezet életében, az enzimek 
(enzimfehérjék) pedig az élet 
működéséhez szükséges további 
molekulák (szénhidrátok, zsírsa-
vak stb.) szintézisét teszik lehető-
vé.

Abból a célból, hogy az élet 
információja (genetikai program) 
képes legyen az egyed/sejt anyag-
cseréjét, növekedését, fejlődését, 
tulajdonságait stb. szabályozni 
(genetikai szabályozás) – egysé-
gekből, ún. génekből áll. A sorozat 
következő részében ezért a gén 
lényegéről és működésükről lesz 
szó. 

Az ábra- és képaláírásokban *-gal 
jelölt illusztrációk eredete: R. 
Lewis (1995): Beginning of Life. 
WCB, Dubuque, IA, USA

2. ábra
A DNS dezoxiribonukleinsav elsődleges* és másodlagos* szerkezete 

1. ábra
 A: Baktérium DNS* 0,5 milliószor hosszabb, mint maga a baktérium 

B: DNS kettős hélix modell  C: DNS mint csavart létra
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