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A genetikai szabályozás lényege

A magasabb rendű szervezetek sok 
billió sejtből is állhatnak. A genetikai 

program realizálása (megnyilvánulá-

sa) megkívánja a szervezet minden 

sejtje génregulációjának összehangolt, 

hosszú távú szabályozását is.

A fentiekből egy nagyon fontos követ-
keztetést vonhatunk le, nevezetesen, 
hogy a genetikai program nemcsak az 
egyes tulajdonságok génjeit tartalmaz-
za, hanem a gének hosszú távú együtt-
működésének programját is. Ez olyan 
szabályozást jelent, mely a szervezet 
különböző szerveinek és szöveteinek 
sejtjeiben a gének eltérő, de mégis 
összehangolt működését biztosítja. 

A genetikai szabályozás teszi lehető-
vé például, hogy a világon jelen pilla-
natban több százmillió kismama hasá-
ban, a megtermékenyült petesejtből – a 

9. hónap végén – nem több billió sejt-
ből álló sejthalmaz, hanem egy komp-
lett kis „működőképes”emberke szület-
hessen. 

A genetikai szabályozás a szervezet 

különböző szervei, szövetei sejtjeiben 

tárolt 23-30 ezer génnek olyan össze-

hangolt szabályozását jelenti, mely 

lehetővé teszi a szervezet egy egész-

ként való működését a megterméke-

nyüléstől a halálig. A folyamat során a 
növények és állatok 100-300 féle sejttí-
pusában, a sejtekben lévő 23-30.000 
génről 50.000-90.000-féle fehérje szin-
tetizálódik. Mindegyik akkor és ott, 
ahol arra a szervezetnek, illetve a sejt-
nek szüksége van. Ez viszont csak úgy 
lehetséges, ha a Földön élő alacso-

nyabb rendű és magasabb rendű fajok 

(mikroorganizmusok, növények, álla-

tok és az ember) a genetikai program-

juk alapján működnek. 

Amennyiben ez igaz, akkor – a gén-
technológia szempontjából néhány 
alapvető megállapítást is tehetünk, 
melyekre a későbbi részekben még 
többször vissza fogunk térni:

Minden élő egyed a saját geneti- 
kai programja működésének a 

terméke (1. ábra)! 
A fajok, fajták és egyedeik csak  
azokkal a külső és belső stb. tulaj-

donságokkal rendelkezhetnek, 

melyeknek génjeit genetikai prog-

ramjuk tartalmazza! Ergo, ameny-
nyiben bizonyos képességek hiá-
nyoznak egy fajtából, azok csak 
úgy alakíthatók ki, ha azok geneti-
kai információját hagyományos 
vagy géntechnológiai módszerek-
kel bejuttatjuk a fajtába.

De most térjünk vissza a genetikai 
szabályozáshoz, ami különböző szinte-
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Az I./3. rész (A genetikai program tárolása és realizálása) rövid összefoglalója:

A földi élet információja minden élőben – néhány vírus (RNS-vírusok) kivételével – a DNS génjeiben van 
kódolva. A genetikai programot hordozó DNS-t a prokarióták (mikroorganizmusok) szabadon a sejtjeikben, az 
eukarióták (növények, állatok) viszont a sejtmagban és néhány sejtszervecskében vagy organellumban 
(kloroplasztisz, mitokondrium) tárolják. A genetikai program realizálásán 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 információ átírásának) iránya a sejtekben: DNS  RNS  Fehérje. A 
gének háromféle RNS-t (mRNS, tRNS, rRNS) kódolnak, de csak az mRNS fehérje kódjairól szintetizálódnak 
fehérjék. Az életfolyamatokhoz és az adott szervezet működéséhez szükséges további molekulák szintézisét 
(zsírok, szénhidrátok, hormonok stb.) az mRNS génjei által kódolt struktúr-, szabályozó- és enzimfehérjék 
összehangolt működése biztosítja. 

Tanuljunk „géntechnológiául” (4.)  

A géntechnológia genetikai alapjai (I./4.)
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ken, tehát sejten belül, sejtek között, 
sőt különböző szövetek és szervek, 
valamint az egész szervezet sejtjei 
között is érvényesül. A sejten belüli 
szabályozás egyik kiváló példája a 
RUBISCO-enzim.  

Sejtmag- és organellum gének 

együttműködése

A sorozat előző, 3. részében írtakból 
ismert, hogy a növényekben a sejtma-
gon kívül a kloroplasztisz és a 
mitokondrium is tartalmaz DNS-t. Az 
organellumok DNS-ének mérete azon-
ban jóval kisebb a sejtmagénál, sőt arra 
sem elegendő, hogy pl. a kloroplasztisz 
esetében, annak működéséhez szüksé-
ges minden enzim génjét kódolni tud-
ja. A dohány cpDNS 156.000 bp hosszú 
és génjeinek száma 120. Ezzel szem-
ben a kloroplasztisz működéséhez 
(DNS-replikáció, RNS-transzkripció, 
fehérje-, zsírsav- és szénhidrát-bioszin-
tézis, fotoszintézis stb.) minimálisan 
1200 génre lenne szükség. Tehát a 
kloroplasztiszban működő enzimek 
zöme a sejtmagban van kódolva. 

A sejtmagban kódolt és a 
kloroplasztiszban működő enzimek 
közül különösen érdekes a RUBISCO-
enzim (fotoszintézis karboxiláló enzi-
me, a szén-dioxid megkötésében vesz 
részt), mely kis- és nagy alegységből áll. 
A kis alegység génje a sejtmagban, a 
nagy alegységé pedig a kloroplasz-
tiszban van kódolva. Ahhoz, hogy a 
fotoszintézis a kloroplasztiszban elin-

dulhasson, a teljes (kis és nagy alegysé-
get tartalmazó) enzimre van szükség. 

Első kérdés: Honnan tudja a sejtmag, 
hogy a nap kisütött és a kloroplasztisz 
fotoszintetizálni akar, tehát szüksége 
van a RUBISCO-enzimre? Válasz: A 
genetikai programban van kódolva. A 
kis alegység génjének ugyanis 
fényspecifikus (induktív) promótere 
van, mely – megfelelő molekuláris jel-
átviteli mechanizmuson keresztül 
„érzékeli a fényt” és bekapcsolja a gént 
a sejtmagban, amikor fény éri a növényt 
(sejtet). Ezt követően a sejtmagban 
átíródik a kis alegység mRNS és arról a 
citoplazmában szintetizálódni fog a kis 
alegység enzimfehérje. 

Második kérdés: Honnan tudja a 
citoplazmában szintetizálódott kis 
alegység fehérje, hogy rá a 
kloroplasztiszban van szükség? Válasz: 

A genetikai programban van kódolva. 
A sejtmagban lévő kis alegység génje 
ugyanis az enzim információján kívül 
egy tranzit-peptid kódját is tartalmazza. 
Ennek következtében a kis alegységgel 
együtt egy kloroplasztisz membránt 
felismerő tranzit-peptid is szintetizáló-
dik, ami a citoplazmában célba 
(kloroplasztiszba) juttatja a kis alegysé-
get, majd leválik róla. 

Harmadik kérdés: Honnan tudja a 
kloroplasztiszba már bejutott kis 
alegység, hogy neki a nagy alegység-
gel kell összekapcsolódnia, hogy a 
RUBISCO-enzim kialakuljon és 
működni tudjon? Válasz: A genetikai 
programban van kódolva. A sejtmag-

ban lévő kis alegység génje egy továb-
bi tranzit-peptidet is kódol, mely a 
nagy alegységhez kapcsolja a kis 
alegységet, majd lehasad. 

Következtetés: Ez a példa szemlélete-
sen támasztja alá (1) a genetikai szabá-
lyozás szükségességét, és annak meg-
valósulását a sejtekben. Bizonyítja 
továbbá, hogy (2) milyen szoros együtt-
működés van a sejtmag és az 
organellumok között, valamint, hogy 
(3) a genetikai program a fehérje infor-
mációkon kívül további információkat 
is tartalmaz, mely biztosítja, hogy a 
kódolt enzimek a megfelelő időben és 
a megfelelő helyen a sejtek rendelkezé-
sére álljanak. 

A glifozát-rezisztens transzgénikus 

növények (szója, gyapot, cukorrépa 

stb.) esetében a herbicid hatóanyaga a 
kloroplasztisz működést gátolja, tehát a 
rezisztenciát biztosító transzgént nem 
elég a sejtmagba beépíteni, a transz-
génnek olyan célba juttató (tranzit) 
peptid kódját is tartalmaznia kell, 
melyek a rezisztenciát biztosító enzim 
fehérjét (a RUBISCO-hoz hasonlóan) a 
kloroplasztiszba juttatja. Erre a problé-
makörre később, az egyes GM-stratégi-
ák és -növények bemutatásakor még 
visszatérünk.

A genetikai program teljesen 

vagy részben „mindent” szabályoz

A 20. század második felében lezaj-
lott molekuláris biológiai forradalom 
alapvetően megváltoztatta a genetiká-
val kapcsolatos korábbi nézeteket. A 

genetika a 20. században az öröklő-

dés és a változékonyság tudománya 

volt, napjainkban a genetika a földi 

élet programjával foglalkozó tudo-

mánnyá vált. Egyre több információ-
val rendelkezünk arról, hogy a növé-
nyek és állatok életének mely területei 
és milyen mértékben állnak genetikai 
szabályozás alatt. Mai ismereteink sze-
rint a genetikai program tartalmazza:

Az általános tulajdonságok prog-

ramját:

A földi élethez szükséges1.  alapvető 

életfolyamatok programját, pl. 
alapanyagcsere génjeit, melyek 
minden élő szervezetben (pl. bak-
tériumban és növényben is) azo-
nosak vagy nagyon hasonlók, az 
evolúció során alig változnak. Ez a 
molekuláris genetika területe. 

1. ábra
 Mind a növények, mind az állatok saját genetikai programjuk, azaz génjeik 
működésének a termékei. A: ez a növény nem kukorica, hanem 25-30 ezer 
gén működésének terméke! B: ez az állat nem szürke marha, hanem 20-25 

ezer gén működésének terméke!
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Az egyedi tulajdonságok program-
ját:

A 2. fenotípus (tulajdonságok) infor-

mációját (szín, alak, forma, külön-
böző képességek stb.) programjai, 
melyek a fajok között és fajokon 
belül is nagy variabilitást mutat-

nak. A klasszikus genetika terüle-
te.

Az élő működésének programját: 
A 3. sejt, szövet, szerv speciális műkö-

déséhez szükséges gének reguláci-

ójának programját (rövid távú 

szabályozás). Ez a sejtgenetika 
területe.
Az egyedfejlődésnek (szövetek és 4. 
szervek differenciálódásának) a 

programját (hosszú távú szabályo-
zás), ami a fejlődés genetika terüle-
te (1. kép). 
A sejtosztódás, sejtdifferenciáló-5. 
dás és sejthalál programját (2-3. 
kép). 
Az 6. utódok létrehozásának prog-

ramját, mely a szaporodásgenetika 
témaköre.
A testidegen 7. anyagok (antigének) 

felismeréséhez és elpusztításához 

szükséges programot, mellyel az 
immungenetika foglalkozik (4. 
kép). 
Az élő viselkedésének programját, 8. 
mellyel a magatartásgenetika fog-
lalkozik.

A tulajdonságok stabilitásának és 
megváltozásának programját:

A fajok genetikai programja stabi-9. 
litásának (öröklődés) programját, 
mely a mendeli genetika és a filo-
genetika területe 
A 10. fajok megváltozásának (válto-

zékonyság) programját, mely az 
evolúciógenetika területe.

Tudásunk folyamatosan bővül

A fentiekben írtak alapján egyértel-
mű, hogy a növények és állatok növe-
kedése, fejlődése, külső és belső tulaj-
donságai, felépítése és működése, 
anyagcseréje, egészsége, ellenálló 
képessége stb. részben vagy egészben 
genetikai szabályozás alatt áll. Arról 
viszont, hogy mindezen folyamatok-
nak összehangolt szabályozása – bele-
értve az anyagcserét is – milyen rend-
szert követ, arról sajnos még nagyon 
keveset tudunk.  

Ezzel kapcsolatos úttörő felfedezése-
ikért ezért az elmúlt 25 évben viszony-
lag sokan kaptak Nobel-díjat: 1987-ben 
az antitest gén felfedezéséért és az 
immunrendszer működésének geneti-
kai szabályozásáért (4. kép), 1995-ben 
az ontogenezis (egyedfejlődés) geneti-
kai szabályozása egyes lépéseinek 
megfejtéséért (1. kép), 2001-ben a sejt-
osztódás és sejtciklus egyes szakaszai 
genetikai szabályozásának feltárásáért 
(2. kép), 2002-ben a programozott sejt-
halál (apoptózis) felfedezéséért (3. 
kép).

1. kép Megosztott orvosi Nobel-díj, 1995. A korai embrionális fejlődés 
genetikai szabályozásának felfedezéséért

2. kép Megosztott orvosi Nobel-díj, 2001. A sejtosztódás és sejtciklus 
genetikai szabályozásának felfedezéséért

3. kép Megosztott orvosi Nobel-díj, 2002. A programozott sejthalál 
(apoptózis) és genetikai szabályozásának felfedezéséért
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A képek szerint minden esetben 
orvosi Nobel-díjat kaptak a tudósok. 
Jogosan vetődhet fel az a kérdés, hogy 
akkor ennek mi a köze a növényekhez. 
A válaszomban már most előre el kell 
árulnom egy nagyon fontos megállapí-
tást: A genetikai program univerzális 

a földi élővilágban! A baktériumok-

ban, a növényekben és állatokban, sőt 

az emberben is a genetikai program 

azonos molekulában, a DNS-ben van 

tárolva, az információ kódja is azo-

nos, sőt annak realizálásában sincs 

érdemi eltérés. A genetikai program 

vonatkozásában valóban igaz az a 

régi mondás, hogy „ami igaz a bolhá-

ra, az igaz az elefántra is”. Ezek után 
nem meglepő, hogy a Nobel-díjak 
zömét nem emberen végzett kísérlete-
kért, hanem a genetika modell-fajain, a 
muslicán (Drosophila melanogaster), a 
fonálférgen (Caenorhabditis elegans), 
vagy pl. az élesztőn (Saccharomyces 
cerevisiae) elért felfedezésekért kap-

ták a képeken bemutatott tudósok. 
Eredményeik tehát éppen úgy érvé-
nyesek az emberre, mint az állatokra és 
– az immunrendszer genetikai szabá-
lyozása kivételével – a növényekre is. 
Mivel azonban ezek a felfedezések nin-
csenek közvetlenül hatással a géntech-
nológiára, részletes bemutatásukra 
nem térünk ki.    

Sokat tudunk, de nem eleget

A genetikai szabályozást tehát úgy 
kell elképzelnünk, hogy amennyiben 
egy szervezet, vagy annak bizonyos 
szervei, szövetei sejtjeinek szüksége 
van valamilyen molekulára/molekulák-
ra (zsírsavak, cukrok, hormonok, gát-
lók, alkaloidák, színanyagok stb.), 
akkor annak bioszintézisét biztosító 
enzimfehérjét/fehérjéket kódoló 
géneknek be kell kapcsolnia. A bekap-
csolt génekről két lépésben szintetizá-
lódó enzimek a citoplazmában elvég-

zik a kívánt molekula/molekulák bio-
szintézisét. Ismereteink viszont rendkí-
vül hiányosak abban a vonatkozásban, 
hogy mi szabályozza az adott gének 
bekapcsolásához szükséges szabályo-
zó fehérjék génjeit, továbbá, hogy a 
bekapcsolt géneknek meddig kell 
működniük és milyen folyamatokon 
keresztül realizálódik mind az enzimfe-
hérjéket, mind a szabályozó fehérjéket 
kódoló gének kikapcsolása. E területek 
a 21. század elején a molekuláris bioló-
gia és genetika fekete lyukainak számí-
tanak.   

Az előbbiekből egyértelmű, hogy 
a magasabb rendű szervezetek 
működése elképzelhetetlen génjeik 
összehangolt hosszú távú szabályo-
zása nélkül. A fajokban, fajtákban és 
egyedeikben az evolúció évmilli-
árdjai alatt bőven volt idő egy 
kiegyensúlyozott, finoman össze-
hangolt szabályozó rendszer kiala-
kulására. A genetikai szabályozás 

nagy valószínűséggel nem lehet 

más, mint az ezer és ezer moleku-

la, molekuláris jelekkel kommuni-

kált és szabályozott rendszere. A 
rendszer működésére – annak rend-
kívül szerteágazó volta miatt –, főleg 

csak feltételezéseink vannak. Emi-

att nagyon óvatosnak kell lennünk, 

amikor konkrét anyagcsere folya-

matokba géntechnológiával kívá-

nunk beavatkozni. A következmé-

nyek ugyanis a tudáshiányunk 

miatt előre pontosan még nem 

kiszámíthatók. 

4. kép  Orvosi Nobel-díj, 1987. Az antitest gén és az immunrendszer 
genetikai szabályozásának felfedezéséért

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (MVH) öt erdészeti jog-
cím esetében még az idén megkez-
di a támogatások folyósítását. 

Összesen mintegy 6400 darab kére-
lemre csaknem 7,4 milliárd forint 
kerülhet kifizetésre, melynek forrása 
nemzeti és uniós keretből is biztosí-
tott. A jogcímekre a kifizetési kérel-
meket az idei területalapú támogatási 
kérelem részeként kellett benyújtani.

Az érintett jogcímek közül 2009-
ben az MVH a „Mezőgazdasági 
területek erdősítéséhez” és az „Erdé-
szeti potenciál helyreállításához” 
nyújtandó támogatásokra 8,37 mil-
liárd forintot fizetett ki. A másik 
három erdészeti támogatás eseté-
ben idén nyílt először lehetőség 
kifizetési kérelem benyújtására.

Két további jogcím, a lágy-és fás 
szárú energiaültetvények telepíté-

se, valamint a gyümölcsültetvé-
nyek korszerűsítése kapcsán is 
meghatározásra kerültek a kifizet-
hető támogatási összegek. Ezek 
alapján energiaültetvények telepí-
tésére 54 millió forintot, míg gyü-
mölcsültetvények korszerűsítésé-
re több mint 417 millió forintot 
fizet a hivatal. A kifizetés forrásai 
ezen jogcímek esetében is biztosí-
tottak.  

 Sajtóközlemények Sajtóközlemények

Több mint hét milliárd forint támogatást kapnak 
az erdészek
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