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Az öröklés csodája 
Mindnyájunknak vannak saját tapasztalatunkból származó fogalmaink az 

öröklésről. Tudjuk, hogy a gyermek fogantatásakor információk öröklődnek 
mind apai, mind anyai ágon. A gyermek néha egyáltalán nem hasonlít a szüle-
ire, néha meg annyira, hogy elcsodálkozunk rajta. Hogyan lehetséges az, 
hogy olyan esetlegesnek tűnő dolgok, mint az orr vagy a fej formája, vagy akár 
a tekintet, örökölhetők? Hogy lehet, hogy máskor pedig a szülőkre olyan ke-
véssé hasonló utód jön létre?  

A korábbi elméletek 
Ezekre a kérdésekre 120, vagy akár 70 évvel ezelőtt is, még a legjobb bi-

ológusok is csak nagy általánosságban tudtak válaszolni. 120 éve csak igen 
absztrakt fogalmakat tudtak a fogantatáshoz rendelni, de 70 éve már létezett a 
genetika, amelynek szabályait Mendel fedezte fel. Akkor már létezett a gén 
fogalma, és tudták, hogy sok külső jegyre vonatkozóan két, az apától és az 
anyától származó örökletes faktorral rendelkezünk. Azt is tudták, hogy bizo-
nyos veleszületett betegségek csak akkor jelentkeznek, ha mindkét ilyen „kó-
pia” hibás. Jelöljük az egészséges kópiát E-vel, a hibásat H-val. Tételezzük 
fel, hogy mind az apa, mind az anya rendelkezik egy E és egy H génnel. Mivel 
mindegyik szülő csak az egyik gént örökíti tovább gyermekének, a következő 
kombinációk alakulhatnak ki: 

– E + E: ilyenkor a gyermeknek szerencséje van, mindkét szülőtől egész-
séges gént örökölt. A hiba az utódokban nem jelentkezik. 

– E + H: a gyermek örökölt ugyan egy hibás gént, de szerencse a sze-
rencsétlenségben, hogy legalább az egyiküknek sikerült egészséges 
gént átörökítenie. A hiba további generációkba átörökíthető. 

– H + H: a gyermeknek nincs szerencséje, mindkét szülőtől a hibás gént 
örökölte, a betegség megjelenik. 

 



A formai szabályok tehát ismertté váltak, de hogy mi az a gén, akkor még 
nem derült ki. A gének természetére akkor derült fény, amikor a század köze-
pe táján felfedezték, hogy az örökletes anyag a sejtmag DNS (dezoxiribonuk-
leinsav) molekuláiban található. Újabb áttörést jelentett, amikor 1953-ban 
Watson és Crick megalkották a DNS kettős spirál elméletét. Ennek a modell-
nek a segítségével megmagyarázhatóvá vált a kémiai kódszöveg természete 
és a másolás módja. Ezután megfejtették a genetikai kódot, hogy hogyan jön-
nek létre DNS-ben tárolt információból a sejtalkotók. 
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tatási” hiba kerül a kódolt szövegbe. Ha ez mindkét szülőtől származó kromo-
szómában előfordul, megjelenik az örökletes betegség. Ezzel megvolt az 
alapelvekre vonatkozó elképzelés, de ehhez nem járult gyakorlati ismeret. 
Tudták tehát, hogy az életnek van egy könyve, pontosabban egy egész könyv-
tára, hiszen kb. 10 000 enciklopédiakötetnek megfelelő információt tartalmaz, 
de olyan kis helyen, hogy minden sejtmagban elfér. Akkor azonban még nem-
igen tudták olvasni ezt a könyvet, hiszen 30 évvel ezelőtt az ember mintegy 
30 000 génjéből egyetlennek a megfejtése Nobel-díjat hozott. Még kevésbé 
volt képes rá az ember, hogy a szöveget megváltoztassa, pl. hogy egy örökle-
tes betegséget meggyógyítson. Megvolt a helyes elmélet, de nem kapcsoló-
dott hozzá semmilyen gyakorlat – ahogy ez gyakran előfordul a tudományban. 

Tanuljunk a baktériumoktól! 
A helyzet egy csapásra megváltozott, amikor a 70-es években olyan esz-

közök kerültek a kezünkbe, amelyekkel a genetikai szövegeket manipulálni 
lehet. Ezeket az eszközöket baktériumokból, az élővilág túlélő művészeiből 
izolálták. Egyetlen fejlettebb sejt sem tudja megtenni azt, amire a baktériumok 
képesek: szaporodnak egyetlen csepp húslevesben, majd ha az kiszárad, spó-
rává alakulnak és így évtizedekig képesek Csipkerózsika-álmot aludni, amíg 
újra nem kerülnek olyan környezetbe, ahol szaporodni tudnak. A túlélés érde-
kében a baktériumok bonyolult „gépezetet” alakítottak ki, hogy DNS-
készletüket a külvilághoz hozzáigazítsák. Ez a gépezet fehérjékből, enzimek-
ből, katalizátorokból áll. A legjobban azonban a számítástechnika nyelvén le-
het a dolgot elmagyarázni. 

A genetikai szövegek megértése és feldolgozása 
Ma már mindenki tudja, hogy hogyan megy a szövegfeldolgozás. A szö-

vegfeldolgozó program betöltődik a munkamemóriába, és ezzel rendelkezé-
sünkre állnak olyan eszközök, amelyekkel a szöveget kezelhetjük: másolha-
tunk, bizonyos szövegrészeket megkereshetünk, a szövegből egyes részeket 
kivághatunk, másokat beszúrhatunk, megkereshetjük a helyesírási hibákat, 
azokat korrigálni tudjuk, a szöveget nyomtathatjuk, sokszorosíthatjuk, törölhet-
jük stb. A baktériumoknak köszönhetően mindezt ma már a DNS-sel is meg 
tudják tenni. Ezt az új módszert, vagy tudományt géntechnológiának nevezik. 
Ennek segítségével az örökletes anyagot el lehet olvasni, tárolni lehet, le lehet 
másolni, sőt akár meg is lehet változtatni. 

Mit értünk tehát ma génen? Régente a gén fogalma teljesen formális volt: 
olyan volt, mint egy gyöngyszem, amelyet valaki vagy megörökölt, vagy nem. 
Ma már tudjuk, hogy a gén tulajdonképpen egy kódolt előírás arra nézve, hogy 
a test egy alkotóelemét hogyan lehet előállítani és milyen mennyiségben. A 
génekből keletkező termékek legnagyobb részt fehérjék. Manapság úgy tud-

 



juk, hogy nekünk, embereknek kb. 30 000 génünk van, amelyek közül néme-
lyik több fehérjét is kódol, úgyhogy az emberben összesen kb. 100 000-féle 
fehérje fordul elő, és ennek a hatalmas mennyiségű alkotóelemnek összehan-
goltan kell működnie (1. és 2. táblázat). Az ember ma már képes az ilyen szö-
vegek másolására és kibetűzésére, de, mint a programok esetében, ez nem 
jelenti azt, hogy értjük is. Egy idegen nyelvű szöveget ki tudunk betűzni, de 
nem föltétlenül értjük, hogy mit jelent. A genommal is ez a helyzet: sok min-
dent még nem értünk (3. táblázat). Bizonyos helyeket nagyon jól ismerünk 
már, pl. azt a szakaszt, amely a vörös vérfestéket kódolja – amely nélkül per-
cekig sem élhetnénk. Viszonylag jól ismerünk néhány betegséget, amelyek 
ezekhez a vérfestékekhez kapcsolódnak, pl. a sarlósejtes vérszegénységet. 
Ezek azonban csak a tudás kicsiny szigetei a tudatlanság óceánjában. Azt le-
het mondani, hogy a XX. sz.-ban betöltöttük a genomot a memóriába, és a 
XXI. sz. feladata, hogy megtanuljuk ezt a szöveget elolvasni és értelmesen 
felhasználni – például diagnosztikai, terápiás célokra és azért, hogy jobban 
megértsük, hogyan működik a testünk. A 2000. évben nemcsak az genomot 
sikerült megfejteni, hanem kezünkbe kerültek az őssejtek is, amelyek ezt a 
genomot úgy tudják alkalmazni, ahogyan mi még nem vagyunk képesek rá. 

 
1. táblázat 

Az emberi génkönyvtár adatai 
 

46 kromoszóma 
233,2 milliárd betű 
30-40 000 gén 
Ennek 99%-a nem proteint kódol 
Az ember és a csimpánz génkönyvtára között 1-2% különbség van (kb. 120 millió betű) 
Hatalmas mennyiségű ismétlődő szakasz fordul elő 
Sok százezer retrovírus „nyom” található 

 
2. táblázat 

Az emberek egyéni génkönyvtára 
 

Nem rokon egyedek között mintegy 2 millió betű különbség van 
Ebből 60 000 kódoló szakaszokban 
Kb. 10 000 génhiba van (minden ember kb. 5 ilyent hordoz) 
Minden 500–2000 betű változó helyen van 

 
3. táblázat 

Evolúciós nyomok a genomban 
 

A genom 25%-a „sivatag” 
Kb. 50% ismétlődés 
Kb. 45% „ugráló kópia”, amelyek évmilliók óta inaktívak  
Az emberi genom tele van vírusos öröklődési információval (a korábbi fertőzések „múzeuma”) 

 



Őssejtek – a szervezet gyógyítói 
A testünkben számos helyen megújulásra van szükség. Kopik a bőrünk, 

hullik a hajunk, újra kell képezni a vörös- és a fehérvérsejteket. Ha sebet ka-
punk, kötőszövetnek kell képződnie, hogy megindulhasson a sebgyógyulás, és 
a tüdő, gyomor, bél nyálkahártyájának is folyamatosan meg kell újulnia. A fel-
nőtt férfi heréi folyamatosan termelik a hímivarsejteket, míg a nők petefészké-
ben minden ciklusban egy érett petesejt alakul ki. Sajnos azonban nem min-
den sejt képes a megújulásra, pl. az izomsejtek, szívizomsejtek vagy az ideg-
sejtek sem. Ezért olyan végzetes egy szívroham vagy egy agyvérzés, mert az 
ilyenkor elhalt sejtek nem pótlódnak. A megújulásra képes szövetekben őssej-
tek vannak, amelyek ezt a csodát művelik. Ezek a sejtek rendelkeznek azzal a 
képességgel, hogy az adott szövetben levő specializált sejtekké átalakuljanak. 
A csontvelőben vannak pl. olyan sejtek, amelyek a szervezet megfelelő jelzé-
sei hatására (pl. vérveszteség esetében, amelynek hatására eritropoietin kép-
ződik) új vérsejteket tudnak képezni. Az őssejtek irányítják a sebek gyógyulá-
sát, csak sajnos még nem tudjuk, hogyan kell azokat célzottan aktiválni egy 
adott szövet vagy szerv regenerálása céljából. 

Az őssejtek között is különleges helyet foglalnak el az embrionális őssej-
tek, amelyek még nem specializálódtak. Ezek a hólyagcsírában találhatók, a 
megtermékenyítés után 5–10 nappal. Ezekből potenciálisan még a szervezet 
bármilyen sejtje kialakulhat, és ha minden rendjén zajlik, erre sor is kerül a 
magzat fejlődésekor. 

Az embrionális őssejtek 
A kutatás egyik legfontosabb feladata az embrionális őssejtek vizsgálata, 

hiszen az egész genom innen bomlik ki és aktivizálódik, tehát e folyamat meg-
értésére van szükség, ha a genetikai ismereteket gyakorlati célra szeretnénk 
felhasználni. Embrionális őssejtekkel természetesen csak állatkísérletek vé-
gezhetők. A megértéshez pl. egérembrió-őssejtekkel végzett kísérletek is el-
vezethetnek. Az itt szerzett ismereteket előbb utóbb emberre is alkalmazni 
kell, de az ember nem egér. Az, hogy pl. az egérleukémiát már meg lehet 
gyógyítani, még nem jelenti azt, hogy ugyanez a módszer emberre is alkal-
mazható. Vannak fontos eltérések. 

Az emberi embriók őssejtjeivel kapcsolatban azonban etikai dilemmák 
lépnek fel. Ahhoz, hogy embrionális őssejteket nyerjünk ki, el kell pusztítatni 
egy hólyagcsírát. Az őssejtek kivételével ugyanis az embrió elpusztul. Ezzel 
korai fázisában megszakítunk egy életet, amelyből elvben egy ember alakul-
hatna ki. A mesterséges megtermékenyítés során (2., 3. ábra) elvben hozzá-
juthatunk ilyen embrionális őssejtekhez. Évente több százezer pár vállalkozik 
mesterséges megtermékenyítésre, akiknek semmilyen más módon nem lehet  
 

 



gyermekük. Mivel az eljárás nem tökéletesen sikeres, a természetestől eltérő-
en egyszerre nemcsak egy petesejtet termékenyítenek meg, hanem többet. 
Ha a terhesség sikerül, a többi, korai fázisban levő embrióra már nincs szük-
ség. Ezekből a halálra ítélt embriókból nyerik ki Svédországban, Izraelben, az 
USA-ban, Szingapúrban, Angliában stb. az embrionális őssejteket. Németor-
szágban ezt etikai okokból nem engedélyezik, és ennek jó oka van: az emberi 
életet még nemes céllal sem szabad eszköznek tekinteni. (Németországnak 
ezzel kapcsolatban rossz emlékei vannak a Harmadik Birodalom idejéből.)  
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egvannak, de az ilyen szabályozást bevezető or-
imaradhatnak egy fontos kutatási területből. Úgy is 
jd mások elvégzik az ezzel kapcsolatos kutatást, 
szesedik. Elképzelhető, hogy sikerül az embrioná-
st úgy gyógyítani, hogy nem marad utána heg, ha-
övet. Ha ez sikerül, vajon nem fogják bevezetni az 
ágokban – pusztán jogi és etikai okokból? 
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3. ábra A mesterséges megtermékenyítés során végzett diagnosztika 

 

A klónok az ördög teremtményei? 
A klónok röviden: szexualitás nélkül előálló utódok. Növényeknél ez nor-

mális út, de állatoknál rendkívüli kivétel. Ennek bizonyára megvannak az evolú-
ció-biológiai okai. A természet nem hagy fel valamivel, ha nincs oka rá. Az álla-
toknál feltehetőleg azért szűnt meg az aszexuális szaporodás (klónozás), mert 
nem bizonyult hatékonynak. A klón esetében az utód génállománya nem két 
szülőtől származik, hanem csak egytől, és ebből alakul ki az új szervezet. Az 
emlősök esetében a klónozás egy időben eltolt egypetéjű ikerképződésnek felel 
meg. Az egypetéjű ikrek köztudottan azonos génállománnyal rendelkeznek, 
ezért is hasonlítanak annyira egymásra. Az emberek sokáig azt hitték, hogy em-
lősöket lehetetlen testi sejtekből klónozni. Dolly esete azonban bebizonyította, 
hogy ez is lehetséges – bár az eljárás igen fáradságos és igen nagy a hibaszá-
zalék. És amit meg lehetett csinálni egy birkával, azt meg lehet tenni szarvas-
marhával, kecskével vagy majommal is. Egyes „szakemberek” még az ember 
klónozásán is gondolkodnak – bár ezt etikai megfontolásokból teljesen el kell 
vetnünk. Jelenleg az ember klónozása a világ minden országában tilos, és még 

 



 

elgondolni is nehéz, hogy mi történne, ha ezt a tilalmat feloldanák. Megoldandó 
dilemma azonban a terápiás klónok kérdése. 

Klónok mint az orvosi kutatás eszközei 
A terápiás klónok esetében az eljárás ugyanúgy indul, mint az egész testre 

vonatkozó klónok esetében, de folytatása már más. Kiveszik egy felnőtt testi 
sejt magját (legyen az vérsejt, nyálkahártyasejt – ez a módszer szempontjából 
közömbös), és azt befecskendezik egy DNS-étől megfosztott petesejtbe. Ezt a 
sejtet rá lehet bírni arra, hogy egy korai embriót (hólyagcsírát) hozzon létre. Ha 
ezt egy nő megfelelően előkészített méhébe beültetnék, és ha minden jól men-
ne, egy ember állhatna elő, a sejtdonornak egy klónja, olyan, mintha vele egy-
petéjű ikerpár lenne. Ezt természetesen nem akarják, hanem ennek az embrió-
nak kiveszik az embrionális őssejtjeit, és pl. szívizomsejteket termelnek segít-
ségükkel, vagy pl. bejuttatják egy Parkinson-kóros ember agyába. Ennek a 
friss-sejtes terápiának óriási előnyei lennének: itt nem testidegen sejtek kép-
ződnének, az immunrendszer nem reagálna rájuk ellenségesen. 

Itt újra előttünk áll egy dilemma. Elvben tiltjuk egy emberi lény előállítását 
meghatározott céllal – de ez a jövőben a genetikai hibák kijavításának eszkö-
ze lehet. Itt azonban hangsúlyozni kell, hogy ez csak elvi lehetőség, aminek 
megvalósításától még távol állunk. Ezt ki merné hosszú távon megtiltani? Azt 
is hozzá kell tenni, hogy talán ebbe a dilemmába nem is lesz kötelező bele-
menni, mert ha sikerülne az őssejteket a szervezet saját szöveteiből kinyerni 
(vagyis embriók feláldozása nélkül), akkor ezek az etikai problémák fel sem 
merülnének. Itt ugyanis a saját test szöveteit használnák fel a saját test gyó-
gyítására (mint pl. bőrátültetés esetében súlyos égési sérüléseknél). 

A kutatási feladat és határai 
A fentiekből nyilvánvaló, hogy a genetikában és az őssejtekkel kapcsola-

tos kutatásban óriási lehetőségek rejlenek, de nagyon nehéz etikai problémá-
kat is meg kell oldani. Bármilyen nehéz is, a vitát a társadalom egészének kell 
lefolytatnia, hogy felelős álláspontot kialakítva határozhassák meg a genetikai 
kutatás feladatait és jelöljék ki annak határait. 

 
(Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes) 
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