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A földi élet információja minden 

élőben – néhány vírus (RNS-

vírusok) kivételével – a DNS génjei-

ben van kódolva. A genetikai prog-

ramot hordozó DNS-t a prokarióták 

(mikroorganizmusok) szabadon a 

sejtben, az eukarióták (növények, 

állatok) viszont a sejtmagban és 

néhány sejtszervecskében vagy 

organellumban (kloroplasztisz, 

mitokondrium) tárolják (1/a. 
ábra).

A DNS tárolása a sejtmagban

Az eukarióta (sejtmagvas) szer-
vezetek a növények és állatok a 

genetikai információ kb. 99,99 %-át 

a sejtmagban tárolják. Ezt nevezzük 

nukleáris genomnak, vagy röviden 

genomnak. Az már ismert az I./1. 

részből, hogy a genetikai program 

egy hosszú DNS molekulában 

(ember, kukorica, napraforgó eseté-

ben kb. 1 méter) van kódolva. A 
sejtmag átmérője viszont csak 10 
mikrométer (10x106 méter), tehát 
100 ezerszer kisebb, mint a benne 
tárolt DNS. A DNS-nek ezért nagyon 

kis helyen kell elférnie, ráadásul 

úgy, hogy közben működni is tud-

jon. A sejtmag felületén 3-4000 

pórus van, melyeken percenként 

átlagosan 100 molekula halad át. Az 

információ átírása során a sejtmag-

ban szintetizálódó RNS-ek kifelé, és 

az mRNS-ekről a citoplazmában ter-

melődő szabályozó fehérjék, 

peptidek stb. befelé haladnak. A 

DNS ezért a sejtmagban – speciális 

fehérjékre, ún. hiszton fehérjékre 

van felcsavarodva, „csomagolva” 

(nukleoszóma modell), melynek 

végső eredményei a kromoszómák. 

A kromoszómák fénymikroszkóp-

ban is jól láthatók és számuk min-

den növény- és állatfaj esetében már 

Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója

A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezer-
szer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként működnek, egy vagy több fehérje kódját és annak működ-
tetéséhez szükséges szabályozó elemeket (promóter, terminátor, célba juttató szakasz stb.) tartalmaznak. Szá-
muk mind az emberben, mind a kultúrnövényekben és a tenyésztett állatokban 20-30 ezer között változik.  A 
gének nem magukat a tulajdonságokat, hanem különböző struktúr-, szabályozó- és enzimfehérjéket kódolnak. 
A gének ezért a sejtekben (szövetben, szervben, végül is az egyedben) lezajló anyagcsere folyamatok szabályo-
zásán keresztül közvetve határozzák meg az állatok vagy növények külső és belső tulajdonságait (növekedését, 
fejlődését, anyagcsere folyamatait, védekezési mechanizmusait, viselkedését, intelligenciáját, betegségeit stb.). 
Az egyes tulajdonságok nagy változatosságát (variabilitását) a gének és változataik (alléljeik) számtalan lehetsé-
ges kombinációja adja.
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régóta ismert. Egy kromoszómában 

a DNS hosszússága átlagosan 10-250 

millió bp és 30-3000 gént tartalmaz.  

A növények és állatok diploid testi 

sejtjei mind az apai, mind az anyai 

eredetű kromoszómákat tartalmaz-

zák, azaz a genetikai program két 

kópiában van jelen (2n).  Az ivarsejt-

jeik viszont csak 1 kópiájával ren-

delkeznek, tehát haploidok (n). 

A legújabb molekuláris genetikai 

módszerek már lehetővé teszik az 

egyes fajok genomjának részletes 

molekuláris vizsgálatát. Az új tudo-

mányterület neve genomika 
(genomtan), mely a nukleinsavak 

(DNS, RNS) nukleotid szekvenciájá-

val (bázissorrendjével) és az abban 

kódolt génekkel, valamint funkció-

jukkal foglalkozó tudomány. Két fő 

területe van, a strukturális genomika, 
mely a nukleinsavak kémiai szerke-

zetét és bázis szekvenciáját vizsgál-

ja, valamint a funkcionális genomika, 
melynek célja a gének azonosítása 

és működésük részleteinek feltárá-

sa.  
A transzgénikus (GM-) növények 

előállítása során a transzgéneket a 

sejtmagba kell bejuttatnunk, mert a 

megfelelő működés érekében a 

transzgénnek be kell épülnie (integ-

rálódnia kell) a sejtmag DNS-ébe. 

Amennyiben ez sikerül, akkor ebből 

a transzgénikus sejtből regenerált 

GM-növény minden sejtje tartalmaz-

ni fogja a transzgént és az öröklődni 

fog az utódokba. A jelenleg közter-
mesztésben lévő GM-növények a 
transzgént/géneket minden szöve-
tük, szervük összes sejtjének sejt-
magjában tartalmazzák.

A DNS tárolása az 
organellumokban

A növények és állatok genetikai 

programjának (genomjának) kicsi, 

de az életfolyamatok szempontjá-

ból nélkülözhetetlen részét (kb. 0,01 

%) a kloroplasztiszok (7-8 μ) és a 

mitokondriumok (0,5-0,8 μ) tartal-

mazzák. Ezek a sejtszervecskék vala-

mikor önálló életet élő baktériumok 

(cianobaktériumok, bíborbaktériu-

mok) voltak, és az evolúció során 

endoszimbiózissal váltak az 

eukarióta sejtek és szervezetek nél-

külözhetetlen egységeivé. A 

kloroplasztiszokban zajlik a foto-

szintézis, mely során a napfény 

energiájának felhasználásával szer-

ves anyagok szintetizálódnak (cuk-

rok, aminosavak, zsírsavak stb.). A 

zöld növények tehát autotrófok.  A 

Föld összes heterotróf élőlényének 

(állatok, ember) elsődleges energia- 

és tápanyagforrása a növények által 

szintetizált szerves anyag. A 

mitokondriumok a sejtek energia-

termelő „gyárai” (terminális oxidá-

ció, Szent-Györgyi-Krebs ciklus stb.). 

A növények sejtjei kloroplasztiszokat 

és mitokondriumokat, az állatok 

sejtjei viszont csak 

mitokondriumokat tartalmaznak. 

Az organellum DNS (organellum 

genom) a nukleáris genomtól elté-

rően nem lineáris, hanem cirkuláris 

és kisebb eltérések vannak a gének 

szabályozásában, valamint működé-

sében is. A géntechnológia szem-

pontjából legnagyobb eltéréseket a 

sejtmaghoz képest a következők 

jelentik (1. táblázat):

Az  organellumok genomjainak 
(kloroplasztisz genom = cpDNS, 

mitokondrium = mtDNS) mére-
te néhány tíz-, vagy százezer, 

esetleg millió bázispár (bp), 

tehát nagyságrendekkel kisebb 

a sejtmagénál, mely a legtöbb 

kultúrnövény esetében több 

milliárd bp.

A  gének száma is nagyságren-

dekkel kisebb, 40-250 az 

organellum genomban, a sejt-

mag 25-30 ezer génjéhez 

képest. 

A cpDNS és mtDNS szabadon  

található az organellumokban, 

nem tömörül kromoszómákba 

(1/b. ábra). 

1. táblázat
A növények sejtmag és organellum genomjainak (DNS) fontosabb eltérései

Sejtmag Kloroplasztisz Mitokondrium
Jele
Organellum száma (db)

DNS
1 db

cpDNS
1-80 db

mtDNS
15-1200 db

Szaporodás osztódás hasadás hasadás

DNS alakja lineáris cirkuláris cirkuláris

DNS szerveződése kromoszóma nukleotid nukleotid

DNS mérete 
DNS kópiaszáma
   organellumban (db)
   sejtben (db)
Kódolt fehérjék száma (db)

1-50 Mrd. bp

2-8
2-8

30-50000

100-300 kb

4-15
20-1200
100-250

15-2000 kb

10-30
150-10000

5-100

Megjegyzés: kb (kilobázis) = 1000 bp (bázispár)

1/a. ábra
A növényi sejt felépítése: sejtmag és a DNS-t tartalmazó organellumok 
(mitokondrium és kloroplasztisz). (R. Lewis 1995: Beginning of Life, WC.B. 

Boston nyomán)

Sejtmag
sejtmagburok

pórusok DNS
Mitokondrium

Mitokondrium

Kloroplasztisz

Vakuólum

Citoplazma

Sejtfal

Riboszómák
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Az organellumok száma sejten- 

ként 1-1000, jóval meghaladja az 

1 sejtmagot. 

Az  organellum DNS kópiaszáma 
organellumonként 4-30, jelentő-

sen meghaladja a sejtmagi DNS 

2-8 kópiaszámát.

A  sejtenkénti organellum DNS 
kópiaszáma (sejtenkénti 

organellum szám x 

organellumonkénti kópiaszám) 

20-10000, nagyságrendekkel 

nagyobb a sejtmag 2-8 kópiaszá-

mánál. 

Az organellum DNS kópiaszáma 
tehát populáció méretű a növények 
és állatok sejtjeiben. A géntechno-

lógia szempontjából ennek előnye 

és hátránya is van. Hátránya, hogy 

a nagy kópiaszám megnehezíti az 

organellum genom géntechnológi-

ai módosítását, mert a siker érdeké-

ben a GM-növény minden sejtjében, 

minden egyes organellum összes 

kópiájának tartalmaznia kell a 

transzgént. Előnye viszont, hogy az 

organellum transzformációnak vár-

hatóan nagy jelentősége van a 3. 

generációs GM-növények előállítá-

sában (vakcinák, gyógyszeripari 

fehérjék stb. termeltetése). Ezekben 

a géntechnológiai stratégiákban 

ugyanis a GM-növények sejtjeiben 

megtermelt ipari alapanyag (fehér-

je, antitest, vakcina, műanyag stb. 

molekulák) mennyisége fontos gaz-

daságossági kérdés. Az organellum 

genom  nagy kópiaszáma miatt a 

transzgén is nagy (százas vagy 

ezres) kópiaszámban fordul elő a 

sejtekben, és ezáltal a megtermelhe-

tő fehérje mennyisége nagyságren-

dekkel növelhető a sejtmagi átlago-

san 2 kópiás transzformációhoz 

képest. További előnnyel számolha-

tunk azoknál a fajoknál, ahol a meg-

termékenyülés során a pollen citop-

lazmája nem jut be a petesejtbe, 

tehát az apai eredetű citoplazmát és 

organellumait az utódok nem tartal-

mazzák. Ezen citoplazmában 

(organellumban) módosított GM-

növényekről ugyanis biológiai úton, 

tehát a pollennel nem szökhet meg 

a transzgén. Egyes fajok esetében, 

ez megoldást jelenthet a koegzisz-

tencia (hagyományos és GM-fajták 

együtt termesztése) jelenlegi prob-

lémáira.

A genetikai program 

realizálása

A sorozat korábbi részeiben közöl-

tek alapján már tudjuk, hogy a növé-

nyek és az állatok minden sejtjének 

sejtmagja tartalmazza a teljes gene-

tikai programot hordozó DNS-t. 

Ismert az is, hogy a genetikai prog-

ram egységekből, ún. génekből 

(program csomagokból) áll. Tehát 

minden sejtünk tartalmazza a 22-25 

ezer gént. Növények esetében 25-30 

ezer gént. Ezek közül azonban csak 

azok működhetnek, melyek termé-

kére a sejtnek az adott pillanatban 

szüksége van.  

A génekkel kapcsolatos alapisme-

reteket a 2. rész tartalmazza. Ebben 

a részben arról lesz szó, hogy sejtek 

hogyan realizálják a DNS-ben tárolt 

genetikai programot. 

Azt ismertetjük, hogy a génben 

kódolt genetikai információ milyen 

lépéseken keresztül íródik át a sej-

tek számára hasznos és működé-

sükhöz nélkülözhetetlen moleku-

lákká (2. ábra). 

A genetikai program realizálá-
sán azt a folyamatot értjük, amely 
során a növények és állatok sejtjei 
működtetik a sejtmagjuk és 
organellumaik DNS-ében tártolt 
genetikai programot.  A genetikai 

program realizálásának (az infor-

máció átírásának) iránya a sejtek-

ben DNS  RNS  fehérje. A gének-
ben a különböző fehérjék informá-
ciója, valamint a fehérjék szintézi-

1/b. ábra
Kloroplasztisz szerkezete (nagyítás 78.500x), a cpDNS a gránum lemezek 
között helyezkedik el. (E.J. Garner és mts. 1991: Principles of Genetics. John 

Wiley and Sons, NewYork)
Külső kettős membrán

DNS

Gránum lemezek

2. ábra
A genetikai program realizálása a növényi és állati sejtekben. Átírás 

(transzkripció) a sejtmagban (mRNS, tRNS és rRNS szintézis) és átfordítás 
(transzláció) a citoplazmában (fehérje szintézis) az mRNS-ről, a riboszómák 

(rRNS) és tRNS-ek segítségével. 
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sével kapcsolatos további informá-
ciók vannak kódolva. Az életfolya-

matokhoz és az adott szervezet 

működéséhez szükséges további 

molekulák szintézisét (zsírok, szén-

hidrátok, hormonok stb.), a gének 

által kódolt struktúr-, szabályozó- és 

enzimfehérjék összehangolt műkö-

dése biztosítja.

Átírás (transzkripció)

Az első lépés az átírás (transzkrip-

ció), helye a sejtmag (2. ábra). A 
folyamat során a sejtmagban tárolt 
kétszálú DNS bekapcsolt génjeinek 
információja, triplet sorrendje, 
végül is kód sorrendje íródik át az 
egyszálú RNS triplet sorrendjére 
(kodon sorrendjére). Az átírás nem 

a teljes genetikai programra terjed 

ki, hanem csak azokra a génekre, 

melyek termékére a sejtnek, vagy 

szervezetnek szüksége van. Az átírás 

kezdete előtt a különböző szabályo-

zó fehérjéknek kell kapcsolódnia az 

adott gén/gének promóteréhez 

(lásd 2. részben). Ennek következ-

ménye, hogy a gén bekapcsolt álla-

potba kerül. A gén bekapcsolása 

molekuláris szempontból azt a 

folyamatot jelenti, melyben a DNS 

függő RNS polimeráz enzim hozzá 

tud kapcsolódni az adott génhez és 

elkezdi a génben kódolt információ 

„átírását” DNS-ről  RNS-re (3/a. 
ábra). Az RNS (ribonukleinsav) 

abban különbözik a DNS-től, hogy 

egyszálú nukleinsav, a 

dezoxiribonukleotidok helyett 

ribonukleotidokat tartalmaz és a 

bázisok közül a timint (T) az uracil 

(U) helyettesíti. Emiatt a DNS-kód 

helyett, az RNS esetében a kodon 

kifejezés a használatos. 

Az átírás során háromféle RNS 
szintetizálódhat (2. ábra). A konk-

rét fehérje információt tartalmazó 

RNS-t hírvivő, vagy messenger RNS-

nek is nevezzük és mRNS-el jelöljük 

(3/a. ábra).  A szállító, vagy transz-

fer tRNS speciális aminosav infor-

mációt (antikodon) tartalmaz. Fel-

adata a citoplazmában az egyes 

aminosavak szállítása a fehérjeszin-

tézis helyére. A riboszómális vagy 

rRNS feladata a citoplazmában az 

mRNS triplet sorrendjének (kodon 

sorrendjének) megfelelően, a tRNS 

által odaszállított aminosavak össze-

kapcsolása.  

Az átírás során keletkező három-

féle RNS (mRNS, tRNS és rRNS) 

elhagyva a sejtmagot, kijut a citop-

lazmába (2. ábra). Az élet informá-

cióját hordozó DNS tehát mindig a 

sejtmagban marad és csak az RNS 
másolatok jutnak ki a citoplazmá-
ba, ahol az mRNS információja alap-

ján szintetizálódnak a fehérjék, a 

következő lépésben. 

Átfordítás (transzláció)

A második lépés az átfordítás 

(transzláció), helye a citoplazma. A 
folyamat során a citoplazmába 
kijutott mRNS-ek triplet sorrendje 
(kodon sorrendje) a genetikai kód 
alapján fordítódik át a fehérjék 
aminosavsorrendjére (4. ábra). 
Kulcsszereplői az rRNS-t tartalma-
zó riboszómák, melyek a mRNS 

egyes tripletjeinek megfelelő ami-

nosavakat, a tripletek sorrendjének 

megfelelően kapcsolják össze 

3/a. ábra
Átírás, transzkripció. mRNS szintézis az RNS polimeráz segítségével a kettős 
szálú DNS-ről. Elektronmikroszkópos kép, a vízszintes fonal a DNS-molekula, 
melyen a fekete pontok az RNS polimeráz enzimek és az oldalágak az egy 

időben szintetizálódó RNS molekulák (nagyítás 56.500x).

3/b. ábra
Átfordítás, transzláció. Az mRNS 
információját a riboszómák (kis 

és nagy alegységei) olvassák 
le és kapcsolják össze az 

aminosavakat fehérje lánccá. 
Elektronmikroszkópos kép (nagyítás 

560.000x) az mRNS-en haladó 
poliriboszómák. (J.H. Postlethwait és 
J.L. Hopson 1989: The Nature of Life. 

McGraw-Hill, NewYork nyomán.)
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aminosavláncokká, azaz fehérje 

molekulákká (3/b. ábra). A tRNS-ek 
pedig a megfelelő aminosavakat 
szállítják a riboszómákhoz (2. 
ábra). 

További molekulák szintézise

Az előzőekben foglaltak alapján 
azt mondhatjuk, hogy a növények 

25-30 ezer génje 25-30 ezer fehérjét 

kódol. A különböző gének az egyes 

aminosavakat kódoló tripletek szá-

mában és sorrendjében térnek el 

egymástól, ezért róluk – aminosa-

vak számában és sorrendjében elté-

rő – különböző méretű és funkciójú 

fehérjék szintetizálódnak. Ezek szá-

ma növények esetében kb. 50-60 

ezer, ember esetében 90-100 ezer 

fehérjét jelent. Erre nagy szükség is 

van, mert a genetikai program köz-
vetlenül nem tartalmazza az élet-
folyamatokhoz alapvetően szüksé-
ges további molekulák, pl. a külön-
böző zsírok, vagy a szénhidrátok 
stb. programját. Ez azonban nem 

jelent problémát, mert a genetikai 

program mindazon fehérjék és 

enzimfehérjék programját tartal-

mazza, melyek működése biztosítja 

a sejtek, szövetek, szervek, végül az 

egész szervezet számára az élethez 

(életfolyamatokhoz) szükséges 

további molekulák (pl. zsírok, szén-

hidrátok, vitaminok, hormonok, 

színanyagok stb.) szintézisét. 

Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a 
genetikai program nem a szék, az 
asztal, a szekrény programját tar-
talmazza, hanem a „szakember-
ekét” (jelen esetben enzim- és sza-
bályozó fehérjéket), akik majd 
elkészítik a székeket, asztalokat és 
szekrényeket. 

Ennek egyik sikeres géntechnoló-
giai példája a GM „arany rizs”, 
mely a hagyományos fajtáktól elté-

rően képes a sejtjeiben karotint ter-

melni, amitől a GM-rizsszemek sár-

ga, azaz, „arany” színűek. A cél eléré-

se érdekében a hagyományos rizs-

fajtákba, a karotin bioszintézisben 

résztvevő 3 enzimfehérje (fitoin 

szintáz, karotin deszaturáz és likopin 

cikláz) génjét kellett beépíteni. Ezt 
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munkatársaival sikeresen oldotta 

meg, és az „arany rizs” már közter-

mesztésben van a világ egyes orszá-

gaiban (1. kép). Tehát nem a karo-
tin génjét kellett átvinni, mert ilyen 
nincs a genetikai programban, 
hanem a karotin szintéziséért fele-
lős enzimek génjeit. A sorozat 

későbbi fejezeteiben e témára még 

részletesen vissza fogunk térni.

A genetikai program azonban 

nemcsak a fehérjék információit 

tartalmazza, hanem a gének műkö-

dése szabályozásának programját 

is, a megtermékenyüléstől az egyed 

fejlődésén és életén keresztül, a 

halálig. A következő részben ezért a 

genetikai szabályozásról lesz szó. 

4. ábra
Kódszótár. A belső 3 körben az mRNS tripletek bázisai (A,U,G,C) vannak jelölve, 

legkülső körben az egyes tripletek (három betű) által kódolt aminosavak 
(rövidítve), start és stop kodonok vannak feltüntetve.
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