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A
Adenin purinvázas szerves bázis, 

illetve adenint tartalmazó nukleotid, 

vagy nukleozid jelölése.

Allél: Egy adott gén kettő, vagy 

több alternatív változatainak egyike. 

A gén egyes alléljei nukleotid sor-

rendjükben és eltérő fenotípusos 

hatásukban különböznek egymás-

tól. Az új allélok mutációval kelet-

keznek. 

Antikodon: A tRNS molekula 

tripletje, amely a komplementaritás 

alapján felismeri az mRNS molekula 

megfelelő kodonját (tripletjét).

Antitest gén: Az antigén moleku-

láris jelére specifikus fehérje (anti-

test) génje. Az antitest egyes szaka-

szait kódoló DNS-szakaszok elszór-

tan találhatók a genomban. Ezekből 

szomatikus rekombinációval áll 

össze – a β-limfociták genomjában 

– az antitest gén.

Anyai öröklődés (extranukleáris, 

extrakromoszómális, citoplazmás): 

A sejtmagon kívüli DNS-sel 

(mitokondrium- és kloroplasztisz-

DNS) kapcsolatos jellegek öröklő-

dése. A citoplazma organellumok 

általában csak az anya (petesejt 

citoplazmája) útján adódnak át az 

utódokba. Következménye, hogy az 

utódok a citoplazmában kódolt 

tulajdonságok vonatkozásában 

anyai genotípusúak és fenotípusúak 

lesznek. 

Apoptózis (programozott sejtha-

lál): A sejthalálnak az a formája, 

mely a genetikai anyagban kódolt. 

A rendszer külső jelek hatására akti-

válódik, melyet endonukleázok, 

meghatározott program szerint haj-

tanak végre. Alkalmas arra, hogy 

egy szervezet, a számára felesleges-

sé, vagy veszélyessé váló sejtjeit 

elpusztítsa.

Autoszóma: A kromoszómagarni-

túra kromoszómáinak elnevezése 

az ivari kromoszómák kivételével. 

B
Bázis: lásd: adenin, citozin, gua-

nin, timin és uracil címszavaknál.

Biodiverzitás: Egy adott terület 

életközösségének genetikai, életta-

ni, morfológiai, faji stb. változatossá-

ga, egy adott időpontban.

Bioinformatika: A biológiai ada-

tok számítógépes (in silico) tárolá-

sával, rendszerezésével, elemzésé-

vel és értelmezésével foglalkozó 

tudomány.

Bioszintézis: Egy bonyolultabb 

molekula több lépésben történő 

előállításának (szintézisének) folya-

mata a sejtben, a folyamat egyes 

lépéseit különböző enzimek katali-

zálják.

Rova tvezető: Dr. Heszky László akadémikus

BIOTECHNOLÓGIA

A Tanuljunk „géntechnológiául” sorozat bevezető sorai úgy szóltak, hogy „az emberiség a 20. század 
végére megismerte a földi élet információját hordozó molekulát és képessé vált annak módosításá-
ra”.  A sorozat „Géntechnológia genetikai alapjai” című I. fejezetének 1-4 részében (1. A földi élet lényege, 
2. A gének és funkciójuk, 3. A genetikai program tárolása és realizálása, 4. A genetikai szabályozás) megpró-
báltuk alátámasztani a mondat első felének állítását azzal, hogy bemutattuk azokat a leglényegesebb gene-
tikai ismereteket, amiket a „földi élet információját hordozó molekuláról” a 21. század elején tudunk. Az I. 
fejezetet az eddig használt szakkifejezések rövid ismertetésével zárjuk. 

(Akit bővebben érdekelnek a genetikával kapcsolatos ismeretek, annak figyelmébe ajánljuk Heszky Lász-
ló és Galli Zsolt (2008): GENETIKA ALAPJAI. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, tankönyvet 
(http://www.olvass.hu/).

Tanuljunk „géntechnológiául” (5.)  

A géntechnológia genetikai alapjai (I./5.)

Dr. Heszky László

SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 
Gödöllő

Szakkifejezések
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Biotech: Géntechnológiával 

módosított.

bp: Bázispár.

C
Citozin (pirimidinvázas) szerves 

bázis, illetve a citozint tartalmazó 

nukleozid vagy nukleotid jelölése.

Centrális dogma: Crick által meg-

fogalmazott tétel, amely szerint az 

egész élővilágban az információát-

adás egyirányú, DNS®RNS®fehérje. 

A reverz transzkripció felfedezése 

után módosított tétel: nukleinsav ® 

fehérje.

Célba juttató szakasz: A gén azon 

DNS szakasza (DNS-fragmentum), 

melyről egy olyan peptid szintetizá-

lódik, ami képes felismerni pl. egy 

organellum (vakuólum, 

kloroplasztisz, mitokondrium stb.) 

felületén lévő molekuláris jeleket, 

és ahhoz kapcsolódni, és ezzel a 

génről vele együtt átíródott fehérjét 

a sejtben célba juttatni.

Ciszgén: Géntechnológiával előál-

lított és a géntranszfer valamelyik 

technikájával a célsejtbe juttatott és 

integrálódott expressziós vektor 

(programcsomag) A ciszgén olyan 

fajból származik, mellyel a recipiens 

faj ivaros úton is kereszteződhet, 

tehát a génátvitel a természetben is 

végbemehet. 

Ciszgénikus (növény, állat): Olyan 

genetikailag módosított szervezet 

(GMO), mely ciszgénnel transzfor-

mált sejtből fejlődött. A ciszgénikus 

egyed minden sejtje – a genomjába 

integrálódva – tartalmazza a 

ciszgént, mely az ivaros szaporodás 

során átadódik az utódokba (örök-

lődik). 

Citoplazma: Sejtplazma, a növényi 

és állati sejtek élő anyagának alapál-

lományszerű, legtöbbször színtelen 

és hígan folyós része, mely főleg 

fehérjékből áll.

cpDNS: Kloroplasztisz DNS.

D
Dezoxiribonukleinsav (DNS): 

Dezoxiribonukleotidokból felépülő 

polimer (polinukleotid), amely a 

földi élet genetikai információjának 

elsődleges hordozója. Primér szer-

kezete két komplementer fonalból 

áll. Másodlagos szerkezete az egy-

máshoz csavarodó kettős helix.

Diploid (2n): Olyan sejt, szövet 

vagy egyed, amelynek kromoszó-

maszerelvénye két haploid (n) 

genomot tartalmaz. Ivaros szaporo-

dás esetén az egyik genom anyai, a 

másik apai eredetű. 
DNS: lásd: dezoxiribonukleinsav.

DNS-szekvenálás: A DNS bázissor-

rendjének (nukleotid sorrendjé-

nek) meghatározása.

E
Egyedfejlődés (ontogenezis): A 

sejtdifferenciálódás és a 

morfogenezis (embriógenezis, 

organogenezis) különböző össze-

hangolt folyamatainak eredménye, 

melynek kezdetén a zigóta, végén 

pedig a kifejlett szervezet van. Más 

megközelítésben az ontogenezis, a 

zigóta genetikai programjának a 

realizálása.

Enzim: A különböző molekulák 

átalakításában, illetve bioszintézis-

ében az egyes lépéseket (reakció-

kat) katalizáló fehérje.                

Eukarióta: Az élővilágnak az a 

nagy csoportja (növények és álla-

tok), melynek sejtjeire jellemző a 

kettős hártyával körülvett sejtmag, a 

kromoszómák látható kialakulása 

és szabályos eloszlása a mitózisban 

és meiózisban.

Evolúció: A földi élet kialakulásá-

nak és fejlődésének (törzsfejlődés) 

menete.

Expresszió (génexpresszió): Az a 

folyamat, mely a genotípus/gén 

genetikai információjának 

fenotípusos megnyilvánulását ered-

ményezi. Főbb lépései: transzkrip-

ció, hnRNS érés, RNS kijutás a citop-

lazmába, transzláció, fehérjék rész-

vétele az anyagcserében, a tulajdon-

ság fenotípusos manifesztációja.

F
Faj (species): Azon populációk 

összessége, amelyek akadálytalanul 

kereszteződ(het)nek, így génállo-

mányuk kicserélődhet. 

Fajta: Fajon belüli kategória 

(cultivar, varietas), melyet a növény- 

és állatnemesítés különböző mód-

szereivel állítanak elő. Kritériumai, 

hogy a faj többi fajtájától megkülön-

böztethető, homogén és stabil 

legyen.

Fehérje: Aminosavakból álló, nagy 

molekulasúlyú, nitrogéntartalmú 

szénvegyület.  
Fenotípus: Az egyedek megjele-

nési formája külső és belső jellegze-

tességeinek összessége, amelyet 

leegyszerűsített formában a genotí-

pus és a környezet kölcsönhatása 

alakít ki. 

Földi élet programja: lásd: geneti-

kai program.

Funkcionális genomika: A gének 

azonosításával és azok funkciójá-

nak megismerésével foglalkozó 

tudomány.

G
Guanin (purinvázas) szerves 

bázis, illetve a guanint tartalmazó 

nukleozid vagy nukleotid jelölése.

Gén: A DNS azon szakasza, amely 

a transzkripció szempontjából szer-

kezeti és működési egységet alkot. 

Anyaga prokariótákban és 

eukariótákban DNS; RNS-vírusok és 

viroidok esetében RNS. Szerkezeti-

leg a gén a fehérje/ék vagy tRNS 

vagy rRNS információját kódoló 

szakaszokból, mRNS-re átíródó, de 

nem fehérjét kódoló szekvenciák-

ból, valamint 5’ és 3’ irányban elhe-

lyezkedő szabályozó régiókból áll. 

Génállomány: Egy adott időben, 

egy bizonyos populációban meglé-

vő összes allélformát jelenti. 

Genetic engineering: lásd: génse-

bészet.

Genetika: A földi élet programjá-

val (genetikai információ) foglalko-

zó tudomány. Az élet lényege: 

DNS®RNS®fehérje rendszer önrep-

rodukciója és önregulációja. A gene-

tika e rendszer információját hordo-

zó molekula szerkezetét, stabilitását 

(öröklődés), megváltozását (variabi-

litás) és működését (genetikai sza-

bályozás) vizsgálja. 

Genetikai anyag (örökítő anyag): 

Általános értelemben használatos 

fogalom, a földi élet információját 

hordozó molekula (DNS, RNS) és 

különböző szerveződési formái 

(kromoszóma, genom) megnevezé-

sére.

Genetikai kód: Az a kulcs, amely 

megmutatja, hogy a nukleinsav 

(DNS) szekvenciája hogyan hatá-

rozza meg a fehérje 

aminosavsorrendjét, valamint a 

fehérjeszintézis start és stop jelét. 
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Alapegysége a 3 nukleotidból álló 

triplet, mely egy aminosavat kódol. 

Egy sejt, szervezet valamennyi fehér-

jéjének aminosavsorrendjét a DNS 

kódoló régióinak, a struktúr gének-

nek nukleotid sorrendje határozza 

meg.

Genetikai program: A földi élet 

programja, mely minden élő sejt-

ben jelen van. A DNS-ben van kódol-

va és a sejtmagban, a 

mitokondriumokban, valamint a 

kloroplasztiszokban van tárolva. 

(Lásd: genetikai szabályozás.)

Genetikai szabályozás: Az a mód, 

ahogyan a földi élet információját 

hordozó molekula (DNS, RNS) meg-

határozza, és – különböző biokémi-

ai folyamatokon keresztül – irányítja 

az élőlények életfolyamatait, szabá-

lyozza az egyedfejlődést, az immun-

rendszert, a szaporodást, a magatar-

tást, az anyagcserét stb. 

Genetikailag módosított organiz-
mus (GMO): Általános, összefoglaló 

értelemben használatos fogalom, 

melybe azok a prokarióta vagy 

eukarióta sejtek, vagy eukarióta 

szervezetek tartoznak, melynek 

genomjába – a génsebészet mód-

szerével bejuttatott – idegen gén 

stabilan integrálódott. Ezekből 

készített kereskedelmi termék (pl. 

élelmiszer) csak „genetikailag 

módosított termék” megjelöléssel 

forgalmazható. 

Genom: Egy élőlény, sejt vagy 

organellum teljes nukleinsav (DNS, 

RNS) készlete. A genom anyaga 

prokarióta és eukarióta sejtekben, 

szervezetekben kétfonalas DNS, az 

RNS vírusokban és viroidokban 

egy- és kétfonalas RNS. A diploid 

eukarióták szomatikus sejtjeiben 2 

(az egyik apai, a másik anyai erede-

tű), az ivarsejtekben 1 genom van. 

Genomika: A nukleinsavak 

nukleotid szekvenciájával, az abban 

kódolt génekkel és azok funkciójá-

val foglalkozó tudomány. Fő terüle-

tei: strukturális genomika, funkcio-

nális genomika, összehasonlító 

genomika.

Genotípus: 1/ Egy adott prokarióta 

vagy eukarióta sejt teljes genetikai 

információkészlete, génjeinek 

összessége. 2/ Egy adott eukarióta 

szervezet sejtmagjában (2n) és 

plazmonjában (organellum genom) 

tárolt genetikai információ (gének) 

összessége. 

Génkészlet: Az adott faj génjeinek 

és alléljeinek összességét jelenti.

Génreguláció (génműködés sza-

bályozása): Azt a szabályozást jelen-

ti, mely meghatározza, hogy a gén-

ről a sejt, vagy szervezet élete folya-

mán mikor, milyen mértékben és 

mennyi ideig íródjon át az informá-

ció RNS-re, illetve fehérjére. 

Génsebészet (genetikai manipulá-

ció, génmanipuláció, géntechnoló-

gia, génmérnökség /genetic 

engineering/ stb.): Összefoglaló 

elnevezése annak a molekuláris- és 

sejtgenetikai, sejt- és szövettenyész-

tési, szaporodásbiológiai, biotech-

nológiai stb. technikákat magába 

foglaló technológiának, melynek 

célja a transzgénikus sejtek, szerve-

zetek (növények, állatok) előállítá-

sa.

Géntechnológia: lásd: génsebé-

szet.

GM: Genetikailag/géntechnológi-

ával módosított. Lehet GM-növény, 

GM-állat, GM-baktérium stb. 

GMO: Genetikailag/géntechnoló-

giával módosított szervezet (orga-

nizmus).

I
In vitro: 1/ élő szervezeten kívüli; 

2/ mesterséges feltételek közötti; 3/ 

kémcsőben.

K
Kb (kbp): Kilobázis/kilobázispár 

(1000 bp, bázispár).

Klasszikus genetika (mendeli 

genetika): A fenotípusból indul ki 

és az utódokban megjelenő kombi-

nációs és hasadási viszonyokból 

von le következtetéseket a gének 

szerkezetére, működésére stb. 

vonatkozóan.

Kloroplasztisz DNS (cpDNS): A 

kloroplasztisz prokarióta típusú cir-

kuláris DNS állománya. Általában 

100-200 kb hosszúságú. 

Kodon: Az mRNS nukleotid 

tripletjei, melyek egy aminosavat, 

illetve láncterminációt vagy 

iniciációt jelentenek.

Konstitutív promóter: Olyan sza-

bályozó régió, mely a gén folyama-

tos expresszióját (átíródását) bizto-

sítja. Ennek következtében a gén 

fehérje terméke elvileg egy szerve-

zet minden sejtjében megtalálható 

és mennyisége a sejtben – az adott 

egyed egész életén keresztül – meg-

közelítőleg állandó.

Kód: lásd: Genetikai kód.

Kódoló szakasz: A génnek ez a 

része, aminek triplet-sorrendjében 

egy vagy több fehérje információja 

van kódolva.

Konzervált szekvencia: Olyan 

DNS-szakasz, melynek bizonyos 

szekvenciája az evolúció szempont-

jából távoli fajok esetében is azo-

nos, vagy közel azonos.

Kromoszóma: Az eukarióták gene-

tikai információt tároló – replikációra 

képes – strukturális egysége, mely-

ben lineárisan helyezkednek el a 

gének és kapcsolódási csoportot 

alkotnak. A kromoszómák működé-

se teszi lehetővé a genetikai infor-

máció átvitelét sejtről sejtre, illetve 

generációról generációra, valamint 

az információnak szabályozott meg-

nyilvánulását. Kromoszómaszerel-
vény (kromoszómaszám): A faj szo-

matikus sejtjeire jellemző kromo-

szómaszám (2n). Gazdaságilag fon-

tosabb fajok kromoszómaszáma. 

Állatok: Szarvasmarha 2n = 60; Ló 

2n = 64; Juh 2n =54; Kecske 2n = 60; 

Sertés 2n = 40; Tyúk 2n = 78; Kacsa 

2n = 80; Kutya 2n = 78, Galamb 2n = 

80; Házi méh 2n = 16 (32); Növé-
nyek: Búza 2n = 42; Árpa 2n = 14; 

Kukorica 2n = 20; Napraforgó 2n = 

34; Burgonya 2n = 48; Paradicsom 

2n = 24; Cukorrépa 2n = 18; Lucerna 

2n =32; Alma 2n = 34

L
Leader (vezető) szekvencia: A gén 

RNS-re még átíródó, de fehérjekó-

dot nem tartalmazó szekvenciája. 

Általában az RNS 5’ végén található 

és 10-100 bp hosszúságú.

Lókusz (génlókusz): A gén, illetve 

alléljeinek fizikai helye a kromoszó-

mán. A gén különböző alléljei a 

kromoszóma azonos lókuszában 

vannak. A homológ kromoszómák 

azonos lókuszokat tartalmaznak, 

azonos vagy különböző alléllel. 

M
Magatartásgenetika: A különböző 

magatartásformák genetikai meg-

határozottságával és öröklődésével 

foglalkozó tudomány.
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Mitokondrium DNS (mtDNS): 

Általában 16-2000 kb hosszúságú, 

cirkuláris DNS. Génregulációja 

prokarióta típusú. 

Molekuláris genetika: Az öröklő-

dés, változékonyság és a genetikai 

szabályozás molekuláris mechaniz-

musával, továbbá az abban résztve-

vő makromolekulák szerkezetével, 

működésével és kölcsönhatásával 

foglalkozó tudomány.

mRNS (messenger, hírvivő RNS): 

A hírvivő RNS-t a DNS függő RNS 

polimeráz szintetizálja a DNS-en 5` 

 3`irányban. Az mRNS a DNS-ből 

származó genetikai információt 

közvetíti a fehérjeszintézis felé. 

N
n, 2n: n= egy faj gamétáinak, 2n= 

egy faj zigótáinak, illetve testi (szo-

matikus) sejtjeinek kromoszóma-

száma. 

Nemesítés: A genetika és kapcso-

lódó tudományterületei eredmé-

nyeinek és módszereinek gyakorlati 

célú felhasználása a tenyésztett álla-

tok, illetve termesztett növények új 

fajtáinak előállítására és/vagy fenn-

tartására.

Nukleoid: A sejtorganellumoknak 

(kloroplasztisz, mitokondrium) 

azok a részei, melyekben az 

organellum DNS több kópiája tömö-

rül. Számuk organellumonként álta-

lában 5-15 és 1 nukleoidban 4-8 

kópia DNS található.

Nukleoszóma: A DNS pakolásá-

nak alapegysége a sejtmagban. 

Nyolc hisztonmolekulából álló mag-

ra egy 165 bázispár hosszú DNS-sza-

kasz kétszer csavarodik fel. 

Nukleoszóma modell: A DNS 

egyik feltételezett csomagolási mód-

ja az eukarióta sejtmagban. Főbb 

egységei: nukleoszóma (165 bp), 

szolenoid (1200 bp) hurok (60.000 

bp), miniköteg (1.100000 bp) és a 

kromoszóma. 

Nukleotid: A nukleinsavak alegy-

sége, amely öt szénatomos cukor-

ból (ribóz vagy dezoxiribóz), fosz-

forsavból és nitrogéntartalmú szer-

ves bázisból áll. Az ötféle nukleotidot 

bázisukról nevezték el. lásd: ® A, ® C, 
® G, ® T, ® U. 

O
Ontogenezis: Egyedfejlődés, mely 

a megtermékenyüléssel kezdődik 

és a halállal (pusztulással) ér véget. 

Magába foglalja a sejt- szövet- és 

s z e r v d i f f e r e n c i á l ó d á s , 

(hisztogenezis, organogenezis) 

folyamatait. 

Organellum genom: Az eukarióta 

sejtben a kloroplasztisznak és a 

mitokondriumnak saját genomja 

van. Mivel a sejtben a kloroplasztiszok 

száma 1-100 db és a kópiaszám 1-12 

db organellumonként, egy sejtben 

a cpDNS-nek akár 1000 példánya is 

jelen lehet. Az egyes genomok 

mérete nem elegendő az 

organellumok funkciójához, ezért 

az organellumokban működő fehér-

jéknek jó része a sejtmagban van 

kódolva. 

Öröklés: A szülők és utódok gene-

tikai hasonlósága, mely a tulajdon-

ságokat meghatározó genetikai 

anyag átadásán alapul a szülőkből 

az utódokba.

Öröklődés: Annak a módja és 

mértéke, ahogyan egy adott tulaj-

donság átadódik az utódokba.  Faj-

tái monogénikus, poligénikus, 

mendelező, extrakromoszomális és 

nemhez kötött öröklődés. 

P
Plasztom: A plasztiszokban lévő 

genetikai információ összessége.

Plazmon: A citoplazma 

organellumaiban (plasztisz, 

mitokondrium) tárolt genetikai 

információ összessége 

eukariótákban.

Polipeptid (fehérje): Olyan poli-

mer molekula, mely nagyszámú – 

peptidkötéssel összekapcsolt – ami-

nosavból (amino-karbonsavból) 

épül fel. 

Poliszaharid: Olyan polimer, mely 

több egyszerű cukormolekulából 

(monoszacharid) épül fel (pl. szén-

hidrát, cellulóz).

Prokarióta: Autotróf vagy 

heterotróf sejtes élőlény, melynek 

genetikai anyaga egy DNS-moleku-

la (haploid) a citoplazmába ágya-

zott és nincs kettősfalú maghártyá-

val körülvéve (pl. baktériumok, kék-

moszatok).  

Promóter: Az eukarióta gének 

szabályozó régiója, az RNS-

polimeráz II. kötődési helye. Műkö-

dését a promóter különböző régiói-

hoz és attól több kbp távolságra 

lévő enhancer és silencer elemek 

motívum szekvenciáihoz kapcsoló-

dó szabályozó fehérjék befolyásol-

ják. Ismertebb típusai: konstitutív, 

induktív, szövet- és szervspecifikus 

stb. promóterek. 

R
rRNS: Riboszóma-RNS. Az átfordí-

tás (transzlációt) végző riboszómák 

nagy alegységében a tRNS-ek által 

szállított aminosavakat, az mRNS 

tripletjei alapján kapcsolja össze 

fehérje lánccá. 

Riboszóma: Citoplazmában nagy 

számban (10-30 ezer) jelenlévő 

ribonukleoprotein komplex, mely a 

fehérjeszintézis helye.

RNS (ribonukleinsav): 4 féle 

ribonukleotidból felépülő egyszálú 

polimer. Az eukarióta transzkripció 

során a DNS mintán komplementer 

bázisszekvenciájú RNS (hn RNS) 

keletkezik. A heteronukleáris RNS 

szintézisét poszt-transzkripciós 

módosítások követik, melyek során 

az intronok kivágódnak és az RNS 

5’ végén kialakul a metilált guanozin 

sapka, a 3’ végén pedig a poli-A 

farok. A sejtben messenger-RNS 

(mRNS), riboszomális-RNS (rRNS) 

és transzfer-RNS (tRNS) formájában 

található.

RNS-polimeráz: Az RNS szintézist 

(transzkripció) katalizáló polimeráz. 

Két fő fajtája ismert: DNS függő 

RNS-polimeráz a DNS örökítő anya-

gú szervezetekben; RNS függő RNS-

polimeráz (RNS replikáz) RNS-

vírusok egy részében.

RUBISCO: ribulóz 1,5 bifoszfát 

karboxiláz szintáz enzim.

S
Sejt: Az élő anyagnak, a magasabb 

rendű szervezeteknek (növények-

nek, állatoknak) az a legkisebb egy-

sége, mely még teljes genetikai 

potenciállal rendelkezik és melyen 

az élet minden fő megnyilvánulása 

megfigyelhető (pl. szaporodás, 

anyagcsere, növekedés, fejlődés, 

öröklődés stb.).

Sejtdifferenciálódás: A determiná-

ciót követő folyamat, mely során az 

eltérő gének működése következté-

ben különbségek alakulnak ki a 

sejtek alakjában, szerkezetében és 

működésében stb. 

Sejt típus: Az egyedfejlődés során 

a sejtek különböző feladatokra spe-
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cializálódnak. A folyamat a 

sejtdiffereciálódás. A sejtek külön-

böző típusai is a teljes genetikai 

programmal rendelkeznek, a közöt-

tük lévő különbségek, az eltérő 

működő génekre vezethetők visz-

sza.  
Sejtmag: Az eukariótákra jellemző 

membránnal határolt, a genomot 

jelentő DNS-t speciálisan feltekere-

dett formában (kromatin) tartalma-

zó sejtorganellum. Átmérője 10 μm 

(ember). Felületén 3-4000 pórus 

van. A replikáció és transzkripció 

helye.

Spontán mutáció: A replikáció 

során, vagy a sejt élete folyamán 

bekövetkező információváltozás 

(mutáció) a DNS-ben, melyet a javí-

tó mechanizmusok különböző for-

mái nem ismernek fel, és nem javí-

tanak ki.

Strukturális genomika: A nuklein-

savak kémiai szerkezetét és bázis 

szekvenciáját vizsgáló tudomány.

Szabályozó gén: Gén, melynek 

fehérje terméke hatással van más 

gének expressziójának szabályozá-

sára. A szabályozó gének egy cso-

portja olyan fehérjéket kódol (pl. 

represszor, transzkripciós faktor), 

melyek képesek az általuk szabályo-

zott gének szabályozó régióinak 

specifikus szekvenciáihoz kapcso-

lódni. A kapcsolódás következmé-

nye lehet az expresszió serkentése 

vagy gátlása.

Szabályozó fehérje: lásd: szabályo-

zó gén.

Szomatikus (szómás, testi) sejt: 1/ 
Magasabb rendű szervezetek, növé-

nyek, állatok testi sejtjei. 2/ A zigótá-

ból (2n) mitózissal kialakuló diploid 

szövetek, szervek, egyedek sejtjei.

Szuper allél: Egy gén allélváltozatai 

közül az, melynek jelenléte egy faj-

tában a legnagyobb gazdasági előny-

nyel jár a termesztés számára.

T: 
Timin (pirimidinvázas) szerves 

bázis, illetve timint tartalmazó 

nukleozid, vagy nukleotid jelölése.

Terminátor szakasz: DNS szekven-

cia a struktúrgén 3’ végén, mely a 

transzkripció végét jelenti. 

Transzgén: Géntechnológiával 

előállított és a géntranszfer valame-

lyik technikájával a célsejtbe jutta-

tott és integrálódott expressziós 

vektor (program csomag). A transz-

gén olyan fajból származik, mellyel 

a recipiens faj ivaros úton nem tud 

kereszteződni, tehát a génbevitel a 

természetben nem mehet végbe.

Transzgénikus (növény, állat): 

Olyan genetikailag módosított szer-

vezet (GMO), mely transzgénnel 

transzformált sejtből fejlődött. A 

transzgénikus egyed minden sejtje 

– a genomjába integrálódva – tartal-

mazza a transzgént, mely az ivaros 

szaporodás során átadódik az utó-

dokba (öröklődik). 

Transzkripció (genetikai transz-

kripció, átírás): Azt a folyamatot 

jelenti, mely során a DNS bázissor-

rendjében lévő információ átíródik 

az RNS bázissorrendjébe. DNS-füg-

gő RNS szintézist jelent, mely az 

eukariótáknál a sejtmagban, 

prokariótáknál a citoplazmában zaj-

lik. 

Transzláció (átfordítás): Azt a 

folyamatot jelöli, mely során a ribo-

szómák felületén az mRNS nukleotid 

sorrendjének (kodon sorrendjé-

nek) megfelelő aminosav sorrendű 

fehérje szintetizálódik. A szintézis 

iránya az mRNS-en 5’ 3’. A folya-

mathoz riboszómákra, mRNS-re, 

tRNS-ekre, aminosavakra és energi-

ára van szükség.

Tranzit peptid: lásd: célba juttató 

szakasz.

Triplet: A genetikai kód egysége. 

Három, egymást követő 

nukleotidbázis, amely egy aminosa-

vat, illetve lánckezdést (start) vagy 

befejezést (stop) kódol.

t-RNS: Transzfer RNS. Az aminosa-

vakat szállítja a fehérjeszintézis 

helyére a riboszómákhoz. (Lásd: 

antikodon és rRNS.) 

U
Uracil (pirimidin vázas) szerves 

bázis, illetve uracilt tartalmazó 

nukleozid (uridin) és nukleotid 

(uridilsav) jelölése. Az RNS-ben a 

timin helyett uracil van.

V
Variabilitás (változékonyság): Az 

örökítő anyagnak az a sajátsága, 

hogy nagyfokú stabilitása ellenére 

képes megváltozni. A genetikai vál-

tozékonyság az evolúciónak és az 

élővilág változatosságának (poli-

morfizmus) az alapja. Forrásai: 1/ 

mutáció, 2/ génáramlás, 3/ kereszte-

ződés, 4/ rekombináció.

Z
Zigóta: Különböző nemű ivarsej-

tek (gaméták, n) egyesüléséből 

keletkező diploid (2n) sejt. Geneti-

kailag totipotens. Növényekben és 

állatokban az egyedfejlődés kiindu-

ló sejtje. A fejlődés normális eset-

ben embriógenezist jelent.


