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A Cambridge-ben dolgozó Watson 
és Crick 1953. február 28-i felfede-

zését (DNS kettős helix) követően 

(lásd I./1. részben), az elmúlt több 

mint fél évszázad alatt, 47 tudós 

kapott Nobel-díjat a földi élet infor-

mációját hordozó molekula, a DNS 

szerkezetével és működésével, a 

génekkel és a genetikai szabályo-

zással stb. kapcsolatos kutatásaiért. 

Ma már kijelenthetjük, hogy a 21. 

század elejére az emberiség nem-

csak megismerte a földi élet infor-

mációját hordozó genetikai progra-

mot, hanem képessé vált annak 

molekuláris szintű módosítására is. 

A 47 tudós közül körülbelül 20 kuta-

tó eredményei adták az emberiség 

kezébe a földi élet információja 

megváltoztathatóságának kulcsát. A 

következőkben ezek közül mutat-

juk be a legfontosabbakat.

A genetikai kód megfejtése

Miután a 20. század közepén szá-

mos kutatócsoport igazolta, hogy 

az egyes tulajdonságok öröklődésé-

ért a DNS a felelős, egyre sürgetőbb 
feladattá vált annak a kérdésnek a 
megválaszolása, hogy milyen 

módon tárolja a DNS az élet infor-
mációját? A kutatók tudták, hogy 

az élő genetikai programja közvet-

ve, az élet letéteményeseként elfo-

gadott fehérjék információjaként 

lehet kódolva. Az is ismert volt, hogy 
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mind a fehérjék, mind a nukleinsa-

vak (DNS, RNS) polimer molekulák, 

tehát építőelemeik sorozatából áll-

nak. A DNS egy polinukleotid lánc, 

építőelemei a nukleotidok. A fehér-

jék polipeptidek, építőelemei az 

aminosavak. A géntechnológia 
szempontjából az volt a megvála-
szolandó kérdés, hogyan képes a 
DNS nukleotid sorrendje kódolni a 
sokféle fehérje aminosav sorrend-
jét? A választ az amerikai Holley, az 

indiai Khorana és a szintén ameri-

kai Nirenberg adták meg az 1960-as 

évek elején. A megoldás lényege, 

hogy egy triplet (3 nukleotid) hatá-

roz meg 1 aminosavat. A DNS-ben 

4-féle nukleotid és a fehérjékben 

20-féle aminosav van. Eredményeik 

alapján (Khorana és Nirenberg) 

összeállították a kódszótárat (lásd 

az I./3. részben a 4. ábrát). Ezzel 

megfejtették a nukleinsavban tárolt 

információ fehérjére való átfordítá-

sának kulcsát, sőt azt is bizonyítot-

ták (Holley), hogy a DNS kód 

hogyan fordítódik le a fehérjék nyel-

vére a sejtben (lásd az I./3. részben 

a 2. ábrát). Felfedezésükért 1968-

ban érdemelték ki a Nobel-díjat (1. 
kép).

Gének azonosítása és 
működése

A kódszótár ismeretében azono-

síthatóvá váltak a DNS-nek azon 

szakaszai, melyek aminosavak soro-

zatának kódjait (tripletjeit) tartal-

mazzák, tehát fehérjéket kódolnak. 

Abban az időben az 1 gén 1 fehérje 

elmélet volt az uralkodó, emiatt 

jogosan tételezték fel, hogy az ami-

nosavakat, tehát a fehérjéket kódoló 

szakaszok lesznek a gének. Sejthető 

volt viszont, hogy a gén nem kez-

dődhet és végződhet csak a fehérje 

információnál. A géntechnológia 
szempontjából fontos megválaszo-
landó kérdés az volt, hogy a gének-
nek a fehérje információn kívül, 
még milyen további információkat 
kell kódolniuk működésükhöz. 

A ’60-as években 3 francia kutató 

Jacob, Monod és Lwoff, közösen 

állították fel az ún. operon elméletet 

(modellt), melynek lényege, hogy a 

gének nemcsak a fehérje (enzimfe-

hérje) felépítésére (aminosav sor-

rendjére) vonatkozó információt 

tartalmazzák, hanem olyan szabá-

lyozó régióik is vannak, melyek a 

gén be- és kikapcsolását teszik lehe-

tővé (lásd az I./2. részben a 2. és 3. 
ábrát). Hipotézisüket az Escherichia 
coli baktérium „laktóz operonja” 

szabályozásának leírásával kísérlete-

sen is bizonyították, amiért 1965-

ben számukra ítélték oda a Nobel-

díjat (2. kép).

A restrikciós enzimek a 
génsebészek szikéi

A ’60-as években tehát már ismer-

tek voltak a gének, mint a DNS azon 

szakaszai, melyek fehérjék kódjait 

és a gének működésének szabályo-

zásához szükséges további informá-

ciókat is tartalmazzák. A géntechno-
lógia szempontjából az igazi kér-
dés az volt, hogy mivel és hogyan 
lehetne a géneket a DNS-ből kivág-
ni. A Johns Hopkins egyetem pro-

fesszora, az amerikai Smith, H. 1969-

ben azonosította, tisztította és jelle-

2. kép Megosztott orvostudományi Nobel-díj, 1965
„A többi gént irányító öröklődéshordozó gén felfedezéséért”

1. ábra 
A restrikciós endonukleáz enzim DNS hasításának sémája. Az EcoRI 

jelű restrikciós enzim, a DNS egyes szálaiban a GAATTC betűkkel 
jelzett palindrom (fordítva ismétlődő) szekvenciánál a nukleotidokat 
összekapcsoló foszfodiészter kötéseket, bizonyos nukleotidok között 

(GA) képes hasítani (kék nyíl). Az így keletkező, egymást kiegészítő, 
tehát egymással komplementer, egyszálas (ragadós) végek  könnyen 

összekapcsolódnak. 
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mezte az első olyan restrikciós enzi-

meket (HINDII+III), mely a DNS-t 

szigorúan meghatározott helyeken 

(restrikció) szekvencia specifiku-

san, általában palindrom (fordítva 

ismétlődő) szekvenciánál hasítja (1. 
ábra). Az ún. egyszálú, tehát „raga-

dós” végekkel hasító enzimek alkal-

masak két különböző élőből kivá-

gott DNS-fragmentum összekapcso-

lására, amennyiben ugyanazzal az 

enzimmel hasítjuk mindkettőt (2. 
ábra). Kollégájával, az orosz beván-

dorlók gyerekeként az USA-ban szü-

letett Nathans, D. professzorral, 

bizonyították az enzimek használ-

hatóságát a molekuláris genetiká-

ban és géntérképezésben. Velük 

párhuzamosan dolgozott Svájcban 

Arber, W. professzor, aki 1971-ben 

megteremtette az in vitro DNS 

rekombináció, más szóval a génse-

bészeti alkalmazás feltételeit. 1978-

ban megosztva kapták a Nobel-díjat 

(3. kép). 

A gének új kombinációinak 
létrehozása

Azt követően, hogy egyes DNS 

szakaszokat (géneket) ki lehetett 

vágni a DNS-ből, a géntechnológia 
szempontjából további kérdésként 
merült fel, hogy két különböző élő-
ből származó gének vajon össze-
kapcsolhatók-e és működőképe-
sek-e? A különböző eredetű (külön-

böző baktériumokból kivágott) 

DNS-fragmentumok első sikeres 

összekapcsolásáról, tehát az első 

rekombináns DNS előállításáról, 

amelyet az ember és nem az evolú-

ció kreált, Paul Berg amerikai pro-

fesszor számolt be munkatársaival 

1972-ben (2. ábra). A világon tehát 

ő volt az első kutató, akinek először 

sikerült különböző élőkből DNS-

fragmentumokat kivágni, azokat 

összekapcsolva egy élő sejtbe visz-

szajuttatni. A módszerrel bakteriális 

géneket vitt át emlős sejtekbe, illet-

ve emlősökből izolált géneket bak-

tériumba. Ezzel egy új fejezetet nyi-

tott meg a tudomány számára, amit 

ma génsebészetnek, géntechnoló-

giának, génmérnökségnek stb. 

nevezünk. Munkásságáért a Nobel-

díjat 1980-ban ítélték oda (4. kép).

A módszer gyakorlati felhasználá-

sa a mikrobiológiában, a ’70-es 

években azonban nehezen indult, 

mivel maga Berg hívta fel a figyel-

met arra, hogy a génsebészeti tech-

nika korlátlan lehetőségeket nyújt 

az élők – konkrétan akkor még csak 

a mikroorganizmusok – öröklési 

anyagába történő beavatkozásra, 

tehát tetszés szerinti új tulajdonsá-

gokkal rendelkező élőlények előál-

lítására. Sokan felvetették annak a 

veszélyét is, hogy a laboratórium-

ban létrehozhatók a természetesnél 

veszedelmesebb kórokozók, és 

ezek véletlenül vagy szándékosan a 

szabadba jutva szörnyű fenyegetést 

jelenthetnek az emberiség, vagy az 

élővilág számára. A kísérletek bioló-

giai kockázatát olyan nagynak ítél-

ték, hogy az Amerikai Tudományos 

Akadémia (NAS, National Academy 
of Sciences) kiadott egy moratóriu-

mot, melyben felszólították a „világ 

2. ábra 
Rekombináns DNS (az információk új kombinációját hordozó DNS) előállítás 

sémája. Két különböző eredetű (A és B)  DNS-fragmentum ugyanazzal az 
endonukleázzal (BamHI) emésztve (hasítva), egymással komplementer, 

egyszálú (ragadós) végeket eredményez. A különböző A és B származású  
DNS-fragmentumok (gének) a ragadós végeiknél összetapadnak, végül 

a  ligáz enzim kialakítja az új kötést a fragmentumok szélső nukleotidjai 
között.    

3. kép Megosztott orvostudományi Nobel-díj, 1978
 „A restrikciós enzimek felfedezéséért és molekuláris genetikai 

alkalmazásáért”
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tudósait”, hogy önként függessze-

nek fel minden rekombinációs 

kísérletet, amíg feltárják a potenciá-

lis veszélyeket és kidolgozzák azok 

megelőzési módszereit. A kutatók 

által saját kutatásaikra kimondott 

moratórium, a ’80-as évek elejéig 

tartott. Ennek betartása nem volt 

nehéz, mert 30 évvel ezelőtt, még 

számos megoldatlan probléma aka-

dályozta a géntechnológia módsze-

rének gyakorlati célú felhasználását, 

például a mezőgazdaságban a ter-

mesztett növényeknél és tenyésztett 

állatoknál. 

A földi élet könyvének 
olvasása

Paul Berggel egy időben két másik 

tudós is megkapta a kémiai Nobel-

díjat 1980-ban. A kérdés, mely azok-
ban az évtizedekben sürgős meg-
válaszolásra várt, úgy szólt, hogy 
milyen módszerrel lehet az egyes 
élő fajok rendkívül hosszú DNS 
molekulájában kódolt informáci-
ót, tehát a több milliárd nukleotid 
(bázis) sorrendjét meghatározni? 

A genetikai kód megfejtését követő-

en, a ’60-as évektől a kutatók ezért 

óriási energiával dolgoztak olyan 

módszeren, mellyel egy faj teljes 

genomjának bázissorrendje (négy 

betű ATCG sorrendje, más néven 

szekvenciája) meghatározható. Az 

angol Sanger, F. és az amerikai 

Gilbert, W. voltak az elsők, akiknek 

ez sikerült a múlt század ’70-es évei-

ben. Számukra, az élet információját 

hordozó molekula, a nukleinsav 

bázissorrendjének meghatározásá-

ért, és a kidolgozott módszerért 

ítélték oda a kimagasló elismerést 

(4. kép).  

Napjainkban már szekvenáló 

robotokkal (3. ábra) a különböző 

fajok DNS szekvenciája (nukleotid-, 

vagy bázissorrendje) drágán ugyan, 

de viszonylag gyorsan és pontosan 

meghatározható. Eredményeikre 

alapozva egy új tudományág szüle-
tett, a genomika vagy genomtan, 

ami a nukleinsavak nukleotid szek-

venciájával, az abban kódolt gének-

kel és azok funkciójával foglalkozik. 

Az ember 3 milliárd nukleotidból 

álló genomjának szekvenálása 2003-

ban fejeződött be. Napjainkban már 

több mint 500 prokarióta és számos 

eukarióta faj teljes genomjának 

szekvenciája ismert. A kultúrnövé-

nyeknél is gyorsan nő a befejezett, 

vagy befejezés előtt álló genom pro-

4. kép Megosztott kémiai Nobel-díj, 1980
Berg „A nukleinsavak biokémiája terén végzett alapvető kutatásokért, 

különös tekintettel a rekombináns DNS-re”
Gilbert és Sanger „A nukleinsavak nukleotid sorrendjének meghatározása 

terén elért eredményeikért”

3. ábra 
A: DNS nukleotid sorrendjét (szekvenciáját) meghatározó szekvenáló robot 
B: Szekvenálás eredményét bemutató spektrum különböző színekkel jelzi 

az egyes bázisokat (nukleotidokat), melyből azok sorrendje pontosan 
meghatározható
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jektek száma (1. táblázat). Az idén 

szeptemberben jelentették be, hogy 

elkészült a 15 milliárd nukleotidból 

álló búza genom nyers szekvenciája 

is. A genom szekvenálásokat – figye-

lemmel a költségekre – általában 

nemzetközi konzorciumok, illetve 

multinacionális cégek végzik.

A molekuláris genetikai kutatások 

és genomanalízisek folyamatosan 

10 és 100 millió fragmentumról 

(szekvenciáról) 10 és 100 milliárdos 

nagyságrendben ontják az adato-

kat. Ezek feldolgozása elképzelhe-

tetlen informatikai háttér nélkül. Az 

ezzel foglalkozó új tudomány a 
bioinformatika, mely különböző 

biológiai adatok számítógépes (in 
silico) tárolásával, rendszerezésével, 

elemzésével és értelmezésével 

(gének azonosításával és lehetséges 

funkciójuk perdiktálásával) foglal-

kozó tudomány. A különböző DNS 
adatbankokban, pl. NCBI GenBank-
ban (National Center for 
Biotechnology Information) és azok 
különböző (pl. DNA, Genom, RNA, 
Protein databases) adatbázisaiban 

1. táblázat 
A genomanalízis (a genom nukleotid/bázis szekvenciájának, röviden 
szekvenálásának) helyzete a gazdaságilag jelentős növényfajoknál 

(a http://synteny.cnr.berkeley.edu/wiki/index.php/sequenced_plant_genomes alapján)
Genetikai program (genom) szekvenálásának helyzete

Befejeződött és publikált Nem publikált vagy nem teljes
Lúdfű (Arabidopsis thaliana) Őszibarack

Nyár Lucerna (Medicago truncatula)

Rizs Paradicsom

Szőlő Burgonya

Cirok Ricinus

Uborka Cassava

Szója Mimulus gutlatus
Papaja Arabidopsis lysata
Brachypodium distychon Datolya

Kukorica Banán

Alma Búza

Muhar (Setarica italica)

5. kép Kémiai Nobel-díj, 1993. „A polimeráz láncreakció felfedezésért”.
A: a felszaporított DNS-fragmentumok gélen való szétválasztását követő vizualizálása UV fényben

B: a polimeráz láncreakciót kivitelező PCR-készülék (thermocycler)
C: a készülékben 20-40 cikluson keresztül a DNS-fragmentumok száma ciklusonként megduplázódik

Kary B. 
Mullis

La Jolla, CA, 
USA
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tárolt információk nagy segítséget 

adnak a géntechnológiával foglal-

kozó kutatóknak. Ezekben a mole-

kuláris adatbankokban ugyanis, az 

általuk izolált DNS szakaszokra 

(potenciális génekre) vonatkozó 

korábban közölt kísérleti eredmé-

nyek és adatok is elérhetők.

Gének korlátlan 
felszaporíthatósága

A géntechnológia széleskörű 

elterjedését azonban még akadá-

lyozta az izolált DNS szakaszok 

(gének) gyors és nagy mennyiségű 

f e l s z a p o r í t h a t ó s á g á n a k 

(klónozásának) a hiánya. A géntech-
nológia szempontjából megvála-
szolandó kérdés tehát úgy szólt, 
hogy milyen módszerrel lehetne a 
kívánt DNS-fragmentumokat – 
rövid idő alatt – olyan mennyiség-
re (milliós nagyságrendre) felsza-
porítani, mellyel a molekuláris 
genetikai és géntechnológiai mód-
szerek érdemben kivitelezhetők? A 
problémát a polimeráz láncreak-
ció felfedezése oldotta meg 1984-

ben, mely az amerikai Mullis, K. B. 

nevéhez fűződik. A polimeráz lánc-

reakcióval (PCR: polymerase chain 
reaction), mely napjainkban már 

egy műszerrel (PCR-készülék 5. kép) 

kivitelezhető, bármely DNS vagy 

RNS szakasz korlátlan számú máso-

lata (milliárdnyi másolat/néhány 

óra) készíthető el. Ez a lehetőség 

forradalmasította a növényi mole-

kuláris genetikát is. Ma már nincs 

olyan genetikai laboratórium a vilá-

gon, melyben ne használnák ezt a 

készüléket. Végül is Mullis megérde-

melten kapta a Nobel-díjat 1993-ban 

(5. kép).

Összefoglalva, a 20. század máso-

dik felében sikerült a földi élet infor-

mációjának kódját megfejteni (kód-

szótár), a géneket azonosítani 

(kódoló szakaszok), szekvenciáju-

kat megismerni (szekvenáló auto-

maták), a géneket DNS molekulából 

kivágni (restrikciós enzimek), kellő 

mennyiségre felszaporítani (PCR-

technika). Tehát már majdnem min-

den adott volt, hogy a termesztett 

növényeken is elkezdődhessen a 

géntechnológia alkalmazása. 

A gyakorlati bevezetés előtt álló 
további technikai problémákkal és 

azok megoldásával a következő 
részek foglalkoznak. 


