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Az olvasólecke áttekintése 15 percet igényel.

Az olvasólecke tartalma:

• Mire készít fel a képzés, milyen lehetőségek állnak egy biológiát egyetemen 
tanult hallgató előtt.

• Milyen formákban zajlik az egyetemi képzés.

• Kik vesznek részt az oktatásban.

• A biológus képzés hagyományai és sajátosságai Szegeden.

• Mi jellemző a biológiai tudományra, honnan, milyen irányba halad.
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A Biológia alapjai tárgy célja egy általános áttekintést nyújtani a BSc képzést kezdő
hallgatóknak arról, hogy

• milyen ismeretekkel ismerkednek majd és milyen formában az egyetemi oktatás
keretében,

• milyen a Szegeden folyó biológusképzés háttere,

• milyen tudás szintet feltételez az egyetemi képzés.

Amennyiben az olvasóleckék anyagát áttekintve a hallgató hiányosságokat érez a
feltételezett ismeretek körében, akkor a leckék alkalmat kínálnak a pótlásra. A kurzus
anyagának elfogadható szintű ismerete feltétele a biológus képzés egyes tárgyainak
felvételéhez.

A Biológus BSc alapképzési célját és tartamát az un. KKK, Képzési Kimeneteli
Követelmények tartalmazza. Ebben részletesen specifikálásra került a képzés során
oktatásra kerülő tárgyak köre, az elsajátítandó tudásanyag, kialakítandó készségek, stb
köre.

A cél olyan biztos alapokon nyugvó széleskörű ismeretkör megszerzése, ami biztosíthatja
biológusokat váró munkakörök elnyerését és sikeres betöltését és/vagy magasabb, MSc
szinten történő folytatását a tanulmányoknak.
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Az egyetemi képzés a középiskolaival összehasonlítva attól sok tekintetben lényegesen
eltér, tekintve pl. a képzés szervezeti formáit és közreműködőit, a számonkérés és
teljesítés feladatait és főként a hallgatói önállóság és felelősség megnövekedett fokát.
Fontos már a képzés első napjától realizálni azt, hogy a megnövekedett önállóság és
szabadság az oktatási program egyes részeinek választásában nem menti fel a hallgatókat
a rendszeres munka és a követelmények időben történő teljesítése alól.
Az oktatásban résztvevők célja az, hogy a felvételre kerülők minél nagyobb része sikeresen
teljesítse a programot az arra szolgáló 6 szemeszter során, és minél kisebb legyen a
lemorzsolódók száma. Ez azonban csak hallgatói együttműködéssel érhető el.
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A szegedi biológia oktatás messzire nyúló hagyományokkal rendelkezik, amit az egyetem
büszkén vállal és ápol.
A máig egyetlen hazai kísérletes munkája alapján Nobel Díjat kiérdemelt kutató Szent-
Györgyi Albert volt, aki 1937-ben az egyetem professzoraként vehette át a kutatói munka
legnagyobb rangú elismerését.
Szent-Györgyi munkásságát legtöbben a C-vitamin felfedezésével kapcsolják össze. Ez
kétségtelenül fontos részét képezi eredményeinek, de az ő kivételesen eredeti
gondolkodásmódja és munkássága több területen is eredményezett kimagasló
eredményeket. A Nobel díj odaítélésekor az indoklás a biológiai oxidáció területén elért
eredményeit említette. Ezzel azoknak a biokémiai lépéseknek egy részét tárta fel, amelyek
során az élő sejtekben a cukormolekulák lebomlanak reakciók lépésein át, széndioxid és
víz molekulákat és energiát szolgáltatva. Ez az út energia nyerésének legfőbb útja az
oxigén jelenlétében működő sejtekben. A reakcióút magyar tankönyvekben rendszerint a
Szent-Györgyi-Krebs ciklusként szerepel. Angol nyelvű könyvek gyakran citromsav ciklus,
trikarbonsav ciklus, vagy esetenként Krebs ciklusként hivatkoznak rá. Ez azonban egy
cseppet sem csökkenti Szent-Györgyi munkájának jelentőségét, az ő neve minden
biokémiával foglalkozó szakember számára ismert.
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A C vitamin hiányában kialakuló skorbut évezredek óta ismert súlyos betegség, aminek
számos tünete között egyik az íny egyre súlyosabb sorvadása, ami a kötöszövetek hibás
szerkezetére vezethető vissza. A kötőszövet helyes szerkezetéhez szükséges, hogy a prolin
hidroxiláz módosítsa a kötőszöveti kollagén fehérjék prolin aminosavait és így azokból
stabil kollagén rostok alakulhassanak ki. A prolin hidroxiláz enzim működéséhez C-
vitamin szükséges, mert az szolgáltatja az elektronokat az enzim működéséhez
nélkülözhetetlen vas ion oxidációs állapotának megváltoztatásához.
A hat szénatomot tartalmazó aszkorbinsav, vagy más néven C-vitamin, ugyanis egy
antioxidáns, ami elektronokat képes átadni más molekuláknak, miközben maga dihidro-
aszkorbinsavvá alakul.
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Azzal, hogy Szent-Györgyi Albert kétségtelenül a biokémia egyik legnagyobb kutatója volt
korántsem teljes az ő munkásságának a leírása. Már szegedi egyetemi évei alatt – itt egy
időszakban az egyetem rektora volt – híres volt sokrétű aktivitásáról, ami többek között
kiterjedt sportokra, színjátszásra is. Jól ismert háborúellenes tevékenysége is. Élete során
számos könyvben fogalmazta meg véleményét arról, hogy biológusként miben látja az élet
lényegét, hogyan próbáljunk érdekes kérdéseket megfogalmazni kutatómunkánkhoz,
hogyan kell(ene) működnie az egyetemnek, és általában nagyon sok olyan
problémakörről, ami érdekes lehet fiatal biológusok számára.
Számos könyve érdekes és izgalmas olvasmány lehet biológia iránt érdeklődő
hallgatóknak.
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A biológia az élet tudománya.
A biológia elnevezést legkorábban Carl von Linné, 1736-ban megjelent, Bibliotheca
Botanica című művében szerepel. A szó eredete görög: az élet és tudomány, tudás,
tanulás szavak összetételéből származik.
A biológiai ismeretek bővülését a történelem során elsősorban a természetre vonatkozó
és az orvoslást segítő ismeretek halmozódása eredményezte. A korábbi időkben
természetrajz és számos más elnevezést használtak a növényekkel és állatokkal
kapcsolatos jellegzetességek, megfigyelések leírására. A fő hajtóerőt az ismeretek
gyűjtéséhez pedig a mezőgazdasággal és egészségüggyel kapcsolatos problémák
megoldására való törekvés jelentette.
Ma nehéz egyértelműen elhatárolni egymástól a biológia tudományok,
agrártudományok, orvostudományok és számos egyéb kapcsolódó tudomány ágait. Az
élettudomány, angol névvel Life science legjobban összefoglalhatja mindazt, ami egy
biológus érdeklődésének tárgya lehet.
A tudományok rendszerében ez a világ fizikai és kémia törvényeit leíró tudományágak
tárgyához képest egy bonyolultabb szerveződési szint jelenségeinek és
törvényszerűségeinek vizsgálatát jelenti.
Fizikai dimenziókat tekintve a biológia érdeklődési köre a molekulák szintjétől a teljes
Földi bioszférára kiterjed. A vizsgálódás a biológia egyes ágaiban elsődlegesen az egyedek
szintjén más területein azok felépítését, alkotóit tanulmányozva e szint alá, míg ismét más
területeken pedig az egyedek együttműködésére, csoportjaik kölcsönhatásaira és egyéb
magasabb szerveződési szintekre kiterjedve zajlik.
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Az élet szó jelentése mindannyiunk számára ismert és számos értelemben általánosan
használjuk mindennapi érintkezésein során. Ennek ellenére szabatos definíciót adni az élő
állapotra nehéz. Szent-Györgyi egy könyvében az anyag és élet viszonyát az ajkak és a
játékukként megjelenő mosolyhoz hasonlítja: egymástól elválaszthatatlanok.
A törekvések, amelyekkel az élő állapotot akarják definiálni rendszerint azokat a fontos
jellemzőket emelik ki, amelyek az élőlényekre általánosan igazak. Bizonyos
megszorításokat - hogy esetenként egyeseket ezek közül a tulajdonságok közül nem élő
rendszerek is mutathatnak, és az ellentétes irányú megengedést is elfogadva, hogy egyes
tulajdonságok nem mindig jellemzők az élők sajátos formáira, vagy állapotaira – ezek a
jellemzők jól összefoglalják az élő állapot sajátosságait.
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Mindenki számára ismert az élő szervezetek rendkívüli sokfélesége, idegen szóval a
biodiverzitás. Napjainkban ezzel a fogalommal két vonatkozásban is gyakran találkozunk.
Egyrészt azért, mert a biológia módszereinek mai fejlettsége lehetővé teszi, hogy egyre
jobb betekintést nyerjünk a diverzitás eddig még elképzelhetetlen mértékére elsősorban a
bennünk és köröttünk élő mikróbák világát tekintve. Másrészt pedig azért, mert sajnos a
jelentős mértékben felelőtlen emberi tevékenység eredményeként az élő szervezetek
sokszínűsége rohamosan szűkül és évmilliók során tökéletesedett szervezetek pusztulnak
el örökre a gyors környezeti változások eredményeként.
A sokféleség szükségszerűvé teszi a rendszerezést, amivel hasonlóságok alapján
csoportokat alkotunk a biológiai jelenségekből és objektumokból. A rendszerezés
alapelveinek megalkotásában Linné máig érvényes alapelveket fektetett le. Bár a
rendszerezés alapjául szolgáló ismérvek köre a tudásunk bővülésével folyamatosan
változik a rendszerezés maga soha nem fog fölöslegessé válni és valamilyen formában a
biológia minden területén szükség van rá.
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Az olvasólecke áttekintése 15 percet igényel.

Az olvasólecke tartalma:

• A biológia tudomány általánosan elfogadott alappillérei.

• Sejtelmélet – mekkora egy sejt, hány sejt alkotja testünket.

• A biológiai makromolekulák típusai.

• Az ATP és kitüntetett szerepe.

• Enzimek.

• Nukleinsavak és gének.
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Minden tudományterület törekszik arra, hogy általános érvényű elveket/elméleteket
alkosson és fogalmazzon meg. Biológiában ezek az alap pillérek a sejteket mint az élő
anyag szerkezeti és működési egységeit, a DNS szerkezetben rögzített örökítést, az élő
rendszerek változatos környezetben fenntartott homeosztázisát és az természetes
szelekció hajtotta evolúciót leíró elméletek.

Egyes felsorolások az alap pillérek között említik az élő rendszerekre is érvényes energia
megmaradás törvényt. Ez azonban épp általános volta miatt, nem specifikusan biológiai.
Hasonlóan, az a tétel, hogy az élő szervezetek energiát igényelnek, amit környezetükből
nyernek, kétségtelenül igaz és jellemző az élőkre, azonban a homeosztázis elvébe is
belefoglalt.

A dia tartalmazza az alapelvek rövid angol nyelvű megfogalmazását – emlékeztetve, hogy
a biológia tudomány legnagyobb részén ez a legáltalánosabban használt szaknyelv.

Az evolúció törvénye azért van más írásmóddal kiemelve, hogy jelezzük: míg az első
három elv általános érvényűsége nem vitatott, az evolúció tekintetében egyes
országokban ma is éles vita zajlik.
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A sejtelmélet kialakulásához vezető felfedezések a 17. századra tehetők, elérésükben
kulcsszereplők a mai szemmel rendkívül primitívnek tekinthető, mégis csodálatos
megfigyeléseket eredményező első mikroszkópok voltak.
Az elmélet összegező megfogalmazása a 19. századból Virchow-tól származik. Három
tétele, hogy az élő anyag sejtekbe szerveződik, az élőlények testét sejtek alkotják és
sejtek csak sejtekből képződnek osztódással.
Az ábrán szerepel kép Leuwenhook mikroszkópjáról, ami megjelenésében nem is

hasonlít a ma használt mikroszkópokra. Mégis egysejtű állatkák megfigyelését tette
lehetővé. Bár a fénymikroszkópok feloldóképességének határa, amit a fény hullámhossza
meghatároz, mai is a baktériumok méretének megfelelő mikrométeres nagyságrend, a
mai mikroszkópos technikák használatával az elektronmikroszkópoknak és főként un.
szuper feloldóképességű eszközöknek köszönhetően ettől sokkal kisebb, akár néhányszor
tíz nanométeres mérettartományba eső molekulákat is láthatóvá tehetők.
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A sejtelmélet alkalmat ad arra, hogy e tekintetben is bepillantást tegyünk a biológiai
objektumok sokféleségébe. Testünket kereken 200 féle specializálódott sejttípus alkotja.
Bár átlagos méretüket tekintve sejtjeink viszonylag szűk tartományba esnek – legtöbbjük
térfogata 1000 -5000 köbmikrométer, vannak közöttük egymástól százezerszeresen eltérő
térfogatúak is.
A sejtet alkotó molekulák és a sejt organellumok tekintetében sokkal nagyobb az egyes
feladatok ellátására specializálódott sejtek közötti különbség. Mint a táblázat jelzi egy
átlagosnak tekinthető májsejt sok száz olyan membránokkal határolt elkülönített teret –
kompartmentet – tartalmaz, amelyekben enzimek halmozódnak fel és végeznek
specifikus – esetenként egymással ellentétes irányú, bontó és építő reakciókat.
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Egyszerű módon becslést tehetünk a testünket alkotó sejtek számára: ha ismerjük, hogy
egy-egy sejt térfogata az ezer-tízezer köbmikrométer tartományba esik és elfogadjuk,
hogy a sejtjeink sűrűsége a víz sűrűségével közel azonos, könnyen kiszámíthatjuk, hogy
egy átlagos tömegű emberi testet 10 a tizenharmadikon - 10 a tizennegyediken számú
sejt alkothat.
A sejtek számában az egyes sejttípusok arányát tekintve nagy az eltérés. Legnagyobb
számban vörösvértestjeink vannak, hozzájuk képest az idegszövet sejtjeinek milliárdjai is
viszonylag kis számot tesznek ki.
Elgondolkodtató, hogy egyes bonyolult élet és magatartás jelenségeket mutató többsejtű
szervezetek - pl. a fejlődésbiológiai vizsgálatokban eredményesen használt fonalféreg –
testét ettől sok nagyságrenddel kevesebb, mindössze néhány ezer sejt alkotja. Különösen
érdekes, hogy ezek az állatok is bonyolult idegi jelenségeket mutatnak mindössze
kereken 300 sejtből álló idegrendszer birtokában. Az pedig, hogy a gének számát tekintve
a C. elegans és az emberi sejtek egymástól lényegében alig 20% különbséget mutatnak,
még inkább meglepő!
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A sejteket alkotó makromolekulák négy alaptípusát a fehérjék, nukleinsavak, lipidek,
szénhidrátok alkotják. Ezek mindegyikére jellemző, hogy kisebb építő egységek
összekapcsolódásával szintetizálódnak, melyek között a kémiai kötések víz kilépésével,
kondenzációval képződnek.
A sejtekben folyó kémiai folyamatok együttese, az egyszerű kémiai átalakítási lépéseket
tartalmazó reakció utak összessége, a metabolizmus, amelyben molekulák milliárdjainak a
lebontása és felépítése valósul meg. Az előbbiek a katabolitikus az utóbbiak az
anabolitikus folyamatok. Ezekben a lebontó és felépítő reakció utakban egyes molekula
típusok elágazási pontokként szolgálnak, amelyeken át közös utakon valósulhat meg egyes
makromolekula féleségek bontása, építése, vagy épp egymásba történő átalakítása a sejt
igényei szerint. Az átalakítási lépések bizonyos reakciói energia felszabadulással járnak,
mások energia befektetést igényelnek. Természetesen a termodinamika törvényei a
biológia rendszerekben is érvényesek a kémiai kötések átalakításaival járó
energiaváltozásokra. Az ilyen rendszereknek az is sajátossága ugyanakkor, hogy a
folyamatok egymást követő lépésekbe rendezettek, ami lehetőséget ad az egyes kötések
bontásával, vagy képződésével járó energianyerés hasznosítására, illetve az energia igény
fedezésére. Az energia időszakos tárolásában és átvitelében központi szerepet játszó
molekula az adenozin-dinukleozid-trifoszfát, ATP.
ATP képződik növényekben a Nap energiájának hasznosításával és minden sejtben, amikor
a tápanyagokat lebontása zajlik. A létrejött ATP molekulák aztán a felépítő folyamatokban
biztosítják kötések kialakítását. ATP fedezik sok más mellett, azoknak a folyamatoknak az
energia igényét is, amelyek a sejtekben az egyes ionok koncentrációját állandó, a
környezettől eltérő szinten tartják, a sejt osztódásakor a kromoszómákat elmozdulását
biztosítják az ellentétes pólusokra, vagy izomkötegeket feszítenek meg makroszkópos
mozgást létrehozva.
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Jól rámutat az ATP központi szerepére a sejt energia átviteli folyamataiban, ha kiszámítjuk
mekkora az ATP mennyiség, ami egy ember napi tevékenysége során képződik és bomlik
sejtjeiben. Természetesen a számolással nyert megdöbbentő mennyiségű –
nagyságrendileg a test tömegével összemérhető tömegű ATP - egy sokkal kisebb
mennyiségnek a folyamatos körforgását jelenti a szintézis – bontás lépéseiben.
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A biológia rendszerekben zajló kémiai folyamatok másik jellegzetessége, hogy azokban
szinte mindig részt vesznek biológiai katalizátorok, enzimek is.
Az enzimek olyan fehérjék, amelyek a reakciókban résztvevő molekula, vagy molekulák
(szubsztrát ill. szubsztrátok) időszakos megkötésével elősegítik egyes kötések felbomlását,
vagy kötés kialakulását két molekula között. A szubsztrát az enzim aktív helyéhez kötődik.
Mivel a polipeptid lánc tekeredése eredményeként az aktív helyet és környezetét a fehérje
számos aminosav oldallánca alakítja ki változatos funkciós csoportokkal, rendszerint az
enzimek nagyon specifikusak és csak egyféle, vagy nagyon hasonló szubsztrát
molekulákon képesek ugyanolyan átalakulásokat elősegíteni. Az enzim katalizátor, tehát
felgyorsít egy olyan reakciót, ami a közreműködése nélkül az élő sejtekre jellemző
hőmérséklet és koncentráció viszonyok mellett nem, vagy (nagyon) lassan valósulna csak
meg. Az enzim azért éri el ezt a hatást, mert közreműködésével lecsökken a reakció
aktiválási energia igénye: a reakcióban résztvevő molekula szerkezetének torzulása és
molekulák ütközésének gyakorisága elősegíti a reakció gyorsabb lezajlását.
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Az élő szervezetek további közös jellemzője az öröklődés és az azonos örökítő anyag a 
dezoxiribonukleinsav, DNS.
A DNS-t felépítő nukleotidok sorrendje jelenti azt az információt, amit a sejtek osztódásuk
során és az organizmusok szaporodásuk során az utódoknak átadnak. A nukleotidok
meghatározott sorrendjei, amelyek mint működési egységek tekinthetők jelentik a
géneket, ezek összessége a teljes genetikai állomány, a genom. A nukleotidok serrendjei
legnyilvánvalóbban kódolják a fehérjék aminosav sorrendjét, amelyek a hírvivő, mRNS
közbeiktatásával képződnek a gének kifejeződése során. Az aminosav sorrenden kívül
azonban a DNS nukleotid sorrend még nagyon sok egyéb információt is tartalmaz,
olyanokat, amelyek jelzésekként szolgálnak a gének működéséhez és működtetéséhez. Az
utóbbi évtizedek rohamos fejlődésének eredményeként ma már tudjuk, hogy a genetikai
örökség az emberi sejtekben kereken 3 milliárd nukleotidnyi DNS-t jelent, ami 22-23 ezer
génnek felel meg. Meglepő módon a DNS sokkal többnek tűnik annál, mint ami ennyi
génhez feltétlenül szükségesnek gondolnánk, Azokat a kérdéseket, hogy ez miért van így
és hogy vannak e olyan részek, amelyeknek nincs jelentősége, vagy olyanok, amelyeknek a
szerepét még nem is ismerjük, a napjainkban folyó kísérletek próbálják megválaszolni.
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Az olvasólecke áttekintése 15 percet igényel.

Az olvasólecke anyaga:

• Néhány kérdés, ami izgatja a biológusokat.

• Tudomány és áltudomány, a megismerés tudományos módszere

• A kutatás gyakorlatáról.

• Tudományos közlemények jellemzői.
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A biológia tudományra a XX. század közepétől kezdődően rendkívül gyors és látványosan
fejlődés jellemző. A gyors haladás, ami sok eredményével már mindennapi életünkben
hasznosuló eredményeket termelt, napjainkra is jellemző. A dia felsorol néhány olyan
problémakört, ami az érdeklődés középpontjában van a mai biológiában. Természetesen a
felsorolás nem teljes és érdeklődési területek szerint ezekhez még további érdekes
problémaköröket nevezhetnénk meg. A biológia területein zajló sokféle kutatás igen
változatosan alkalmaz módszereket és megközelítéseket, nehéz ezek közül általános
jellegzetességeket kiemelni. Mégis, a rendszerszerű megközelítés és óriási
adatmennyiségekkel dolgozó vizsgálatok, amelyek analízisében az informatikai
módszerek kiemelt szerepet kapnak, túlzás nélkül a XXI. századi biológia jellemzőinek
tekinthetők.
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A biológia mindennapi életünket érintő sok-sok vonatkozása miatt különösen gyakran
területe áltudományos nézetek megjelenésének és terjedésének is. A komputer hálózat
széleskörű elterjedése és a közösségi média kritikátlan használata lehetőséget ad hibás,
esetenként kifejezetten káros nézetek tudományos tényként, vagy tudományos tényekkel
alátámasztottként történő megjelenítésére is. Egy biológia – de bármilyen más tudomány
iránt is - érdeklődő embernek ismernie kell azokat a kritériumokat, amelyek alapján a
tudományos és áltudományos nézetek megkülönböztethetők. A legfőbb kritérium, hogy a
tudományos nézetek tesztelhetők: megfelelő módszerek alkalmazásával
igazságtartalmuk bebizonyítható vagy megcáfolható.
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A módszer, amellyel a tudomány egy állítás, vagy tétel igazát vizsgálja jól felvázolható
lépésekből áll, melyek során a megfigyelést kérdésfelvetés azt tesztelhető magyarázat
kínálata, azaz hipotézis felállítása, majd ennek megfelelő körülmények között történő
végzett kísérletes ellenőrzése követi. Az eredmény vagy megerősíti a feltételezést, vagy
cáfolja. Leggyakrabban egy kísérlet eredménye lehetőséget ad a kérdésfelvetés és
hipotézis pontosítására és újabb bizonyítási megpróbálására. A tevékenység, ami
mindezeket a folyamatokat összefogja a tudomány művelése, vagy kutatás.
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Napjainkban a kutatói tevékenység döntő többségéhez pályázattal nyert támogatás
biztosítja az anyagi hátteret. A valódi pályázatokat rendszerint vezető kutatók nyújtják be.
Az ő feladatuk meggyőző bemutatás elkészítése arról, hogy valamely kérdés, ami
tudományos kutatásra érdemes milyen megközelítés alkalmazásával, milyen kutatási erő
ráfordítással, mennyi idő alatt válaszolható meg. A pályázatban bemutatott munkaterv
meggyőző voltát a tudományterület szakértői értékelik, és rendszerint az értékelés alapján
a benyújtott pályázatok viszonylag kis részének támogatás odaítélését javasolják. Az
megítélt támogatás forrása többféle lehet, államitól forrásoktól kezdve, akár magán
alapítványokig terjedően, és a támogatás szolgálhat különböző tevékenységekre, mint pl.
személyes juttatások, vegyszerek, eszközök, utazás, stb. költségeinek fedezetére.
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A kutatási tevékenység eredményei az új tudományos ismeretek. Ezek természetesen
semmit sem érnek, ha csak a kutató számára válnak ismertté, de a világ számára
ismeretlenek maradnak. Ezért minden kutatói tevékenység fontos része a megszerzett
tudás megosztása másokkal. Ennek két legfontosabb eszköze a tudományos közlemény és
a gyakorlati alkalmazás megvalósításának lehetőségét leíró szabadalmi bejelentés.
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Tudományos közlemények készítésének igen részletes kidolgozott szigorú szabályai
vannak. Bár a szabályok egységesek annak tekintetében, hogy csak valóban új és saját
eredmények közlése elfogadható és a közlésnek olyan formában kell megvalósulnia, hogy
az a terület más kutatói számára ne csupán az eredményekről adjon érthető leírást,
hanem lehetővé tegye az eredményekhez vezető kutatás megismétlését is. Abban a
tekintetben, hogy a közlemények pontosan milyen formai és tartalmi követelményeknek
kell, hogy megfeleljenek sokkal nagyobb a változatosság és e vonatkozásban a
követelményeket a közleményeket megjelentető szakfolyóiratok határozzák meg. Az
egyes folyóiratok témájukat, történetüket, formájukat, színvonalukat és sok-sok egyéb
sajátosságukat tekintve az alkalmazott tipográfián át az ábrák számozásának formájáig
nagyon változatosak. Ennek megfelelően, igen eltérő színvonalat képviselnek, amit
igyekeznek is mérőszámokkal kifejezni.
Különös módon általános az, hogy a tudományos közlemény megjelentetéséhez a
közlemény szerzőitől anyagi hozzájárulást kérnek. Szerencsére erre a pályázatok
rendszerint biztosítanak keretet.

27



A tudományos közlemények szerkezetére és felépítésére vonatkozó szabályok nagyon
hasonlóak a biológia valamennyi ágában. A következő néhány dia egy szakcikk jól
elkülönülő részeit és azok szerepét mutatja be konkrét közlemények részleteit példaként
használva.
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Egy közlemény kezdő lapja:

Mint a kiemelések mutatják ez információval szolgál 

• a közlemény megjelenésének helyéről és idejéről (a közlő folyóirat neve, annak évfolyama, 
kötete és cikk oldalszáma, valamint a megjelenés éve),

• tartalmazza a cikk tartalmára jól utaló címet,

• a szerzők teljes nevét, 

• a szerzők affiliációja (munkahelyei, illetve azok az intézmények, ahol a cikkben ismertetett 
vizsgálatok történtek.)

• (A szerzők neveinél rendszerint jelzések szolgálnak arra, hogy ki az aki a cikkel kapcsolatos 
kérdésekkel megkereshető és arról is, hogy ki milyen mértékű hozzájárulást tett a közölt 
munkához.)
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A tudományos közlemények fontos része az ismertető arról, hogy hol találhatók meg
azok az információk, adatok amelyeket a cikkben ismertetett munkában és az
eredmények értékelésében a szerzők felhasználtak. Ez vonatkozik a közlemény hátteréül
szolgáló korábbi munkákra, a közlemény elkészítésékor alkalmazott módszerek feltalálási
helyére, a tett következtetéseket megerősítő, vagy azokkal ellentétes korábbi ismeretek
helyére egyaránt.
A hivatkozások listája ezért rendkívül fontos részét képezi minden közleménynek.
Összeállításakor a pontosság és teljesség fontos követelmény, formáját tekintve pedig az
egyes folyóiratok megadta szabályokat kell követni. Alapszabály hogy a hivatkozás
alapján a forrásanyag mindig egyértelműen azonosítható és megtalálható legyen!
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A lecke áttekintése 30 percet igényel.

A lecke anyaga:
1. A szénhidrátok általános jellemzői
2. A szénhidrátok csoportosítása, a monoszacharidok funkciós csoportjai
3. Gyűrűs szerkezetű monoszacharidok – glükóz, fruktóz
4. A diszacharidok jellemzői
5. A legfontosabb poliszacharidok – cellulóz, keményítő, glikogén
6. A zsírsavak, mint legegyszerűbb lipid természetű molekulák
7. A trigliceridek jellemzői
8. A foszfogliceridek felépítése, szerepe
9. A szervezet fontosabb szfingolipid molekulái
10. A koleszterin szerkezete, biológiai szerepe
11. Ismétlő-ellenőrző kérdések

Felhasznált irodalom:
Ádám Veronika (szerk.): Orvosi Biokémia (3. kiadás, 2006)
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L.: Biochemistry (5. kiadás, 2005)

A képek forrása: wikimedia commons.
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Az élő szervezetekben található biomolekulák egyik csoportja a szénhidrátok, melyek
szén-, hidrogén- és oxigén atomokból felépülő molekulák. Elnevezésük arra vezethető
vissza, hogy az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) az alábbi összegképlettel írhatók
le: Cn(H2O)n; ahol n>2. Az oxigén atomok döntő többsége hidroxil-csoportként található
meg a szénhidrátokban, míg a maradék aldehid- vagy keto-csoportot alkot. A
szénhidrátokat csoportosíthatjuk az őket alkotó monomerek száma alapján; a
legegyszerűbbek a monoszacharidok vagy egyszerű cukrok mint a glükóz, fruktóz,
galaktóz. Két monoszacharid összekapcsolódásával jönnek létre a diszacharidok
(szacharóz, laktóz), majd további monoszacharidok kapcsolódásával alakulnak ki az oligo-
és poliszacharidok. A szénhidrátok jelentősége igen nagy, hiszen ezen (makro)molekulák
számos különböző funkciót töltenek be az élő szervezetekben. Az egyik legfőbb ezek
közül: a szénhidrátok energiaforrásként, tartalék tápanyagként funkcionálnak, akár
növényi, akár állati, emberi szervezetről beszélünk. Emellett poliszacharid vázanyagokat is
találunk, elég, ha a növényi sejtek cellulóz molekuláira, a baktériumok sejtfalát alkotó
peptidoglikánokra vagy az ízeltlábúak külső vázát felépítő kitin polimerre gondolunk. Ezen
felül a szénhidrátok biológiailag aktív molekulák alkotói, mint például a nukleinsavakat
felépítő nukleotidok vagy az intermedier anyagcsere bizonyos koenzimjeinek esetén. Nem
utolsósorban a szénhidrátok gyakran fehérjékhez, lipid molekulákhoz kapcsolódnak, így
létrehozva például olyan sejtfelszíni makromolekulákat, melyek fontos résztvevői a
sejtfelismerési folyamatoknak (pl. AB0 vércsoportrendszer antigénjei).
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A monoszacharidok, avagy az egyszerű cukrok aldehid vagy keton molekulák a rajtuk
található magasabb rangú funkciós csoportnak megfelelően. Csoportosíthatjuk a
monoszacharidokat szénatomszám alapján is, így megkülönböztetünk triózokat (3
szénatom), tetrózokat (4 szénatom), pentózokat (5 szénatom), hexózokat (6 szénatom) és
heptózokat (7 szénatom). Az intermedier anyagcserében ezen 3-7 szénatomszámú
monoszacharidoknak van jelentősége.
A két legegyszerűbb, legkisebb szénatomszámú monoszacharid az aldózok közé sorolható
glicerinaldehid és a ketózokhoz tartozó dihidroxiaceton. Ez a két trióz egymás struktúrális
izomere (egymás tautomerei). A glicerinaldehid molekulában a 2. szénatom
aszimmetrikus (4 különböző „ligand” kapcsolódik hozzá), így a molekula királis, optikai
aktivitást mutat. Ennek alapján a glicerinaldehidnek két optikai izomerjét tudjuk
megkülönböztetni, ezeket D és L előtaggal látjuk el. A magasabb szénatomszámú aldozók
a D-glicerinaldehidből származtathatók le, a szénatomszám növekedésével emelkedik a
molekulákban a királis szénatomok száma is. Az aldózokkal analóg, a magasabb
szénatomszámú ketózok a dihidroxiacetonból vezethetők le. A monoszacharidokat
tekintve a természetben a D-konfigurációjú izomerek a preferáltak, ezek fordulnak elő
nagy gyakorisággal.
Az aldozók – funkciós csoportjuk kémiai tulajdonságaiból adódóan – redukáló cukrok,
lúgos közegben redukálják a Cu2+ ionokat, vörös színű Cu2O csapadék képződik (Fehling-
reakció), illetve ammóniás ezüst-nitrát oldatból fémezüstöt választanak ki (Ezüsttükör
próba).
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A szervezetünkben jelentősebb mennyiségben megtalálható pentózok és hexózok vizes
oldatban főként gyűrűs szerkezetűek. A legfontosabb aldohexózunk, melyre szénhidrát
anyagcserénk is épül, a glükóz, ezen monoszacharid esetén, mint ahogy az ábrán is
látható, a gyűrűvé záródás eredményeként egy hemiacetál molekula keletkezik. A
hemiacetál molekula kialakulásához a glükóz aldehid csoportja reakcióba lép az 5.
szénatomhoz kapcsolódó hidroxil-csoporttal, így egy intramolekuláris kötés jön létre az 1.
és az 5. szénatom között egy oxigén atomon keresztül. Az így kapott gyűrűs szerkezetet
glükopiranóznak nevezzük, utalva arra, hogy a képződött hattagú gyűrű hasonlít a pirán
molekulához. A glükóz gyűrűvé záródásakor az első szénatom királissá válik, aldehid-
csoportja glikozidos hidroxil-csoporttá alakul. Így elkülöníthetünk két izomert: az -D-
glükózt, mely esetében a glikozidos hidroxil-csoport a gyűrű síkja alatt helyezkedik el, és a
ß-D-glükózt, ahol a glikozidos OH-csoportot a gyűrű síkja felett találjuk. Az -D-glükóz és a
ß-D-glükóz anomerek, azaz a glikozidos hidroxil-csoport térállásában különböző izomerek.
A ketohexózok, mint például a fruktóz esetén hasonló módon történik a gyűrűvé záródás.
Különbség azonban, hogy a fruktóznál a második szénatom keto-csoportja lép reakcióba
az ötödik szénatom hidroxil-csoportjával , ez a reakció egy hemiketál molekulát
eredményez. Mivel az intramolekuláris kötés a 2. és az 5. szénatom között jön létre, a
keletkező 5 tagú gyűrűs szerkezetet fruktofuranóznak nevezzük (a gyűrűs szerkezet
hasonlóságot mutat a furán molekulával).
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A monoszacharidok összekapcsolódásával di-, oligo- és poliszacharidok jönnek létre. A
monomerek összekapcsolódását vízkilépés kíséri, a kötés kialakításában részt vesz a
glikozidos OH-csoport. Ennek ellentétes folyamata az összetett szénhidrátok bontása, a
hidrolízis, mely során víz segítségével hasítódnak a monomereket összetartó glikozidos
kötések.
A leggyakoribb diszacharidok a szacharóz vagy asztali cukor, a laktóz vagy tejcukor, a
cellobióz és a maltóz. A szacharóz esetén egy -D-glükóz és egy ß-D-fruktóz molekula
kapcsolódik össze -1,2-glikozidos kötéssel. Mivel a glükóz glikozidos hidroxil-csoportja
részt vesz a kötés kialakításában, a glükózpiranóz gyűrű nem tud nyílt láncúvá alakulni, így
a szacharóz a nem redukáló cukrok közé tartozik. Élelmiszerbiológiai jelentősége:
cukornádból, cukorrépából nagy mennyiségben állítják elő, alapélelmezési cikk. A
táplálékkal szervezetünkbe jutott szacharózt a szacharáz enzim hidrolizálja alkotó
monoszacharidjaira.
A tejcukor vagy laktóz egy ß-D-galaktóz és egy ß-D-glükóz ß-1,4-glikozidos kötéssel történő
összekapcsolódásával jön létre. Redukáló cukor, mivel az alkotó glükóz glikozidos hidroxil-
csoportja szabadon van, így vizes közegben felnyílhat a piranóz gyűrű. A szervezetünkbe
jutott laktózt a laktáz enzim hidrolizálja glükózra és galaktózra.
A maltóz a keményítő hidrolízisekor keletkező diszacharid, kettő -D-glükóz alkotja,
melyek -1,4-glikozidos kötéssel kapcsolódnak össze. A cellobióz a cellulóz bontásakor
keletkezik, alkotója 2 ß-D-glükóz ß-1,4-glikozidos kötéssel összekapcsolva. Mind a maltóz,
mind a cellobióz redukáló diszacharid.
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A legjelentősebb poliszacharidok közé a keményítő, a glikogén és a cellulóz sorolható.
Mindhárom poliszacharid D-glükóz egységekből épül fel, de szerkezetüket, funkciójukat
tekintve különböznek egymástól. Ennek oka, hogy a monoszacharidok szerkezete ( vagy
ß anomer) és a monoszacharidok kapcsolódásának mikéntje erőteljesen befolyásolja a
belőlük felépülő poliszacharid tulajdonságait.
A föld legnagyobb mennyiségben előforduló szerves anyaga a cellulóz. ß-D-glükóz
monomerekből felépülő lineáris polimer, monomereket ß-1,4-glikozidos kötések tartják
össze. A molekula elágazásokat nem tartalmaz, az egymás mellett futó cellulóz szálak
hidrogén-kötésekkel fonalas szerkezetű makromolekulát eredményeznek. A cellulóz a
növényi sejtek vázanyagának alkotója, az emberi szervezet a táplálékkal felvett cellulózt
nem képes lebontani.
A keményítő a növényi sejtek, míg a glikogén az állati, emberi szervezet tartalék
tápanyaga. Mindkettő poliszacharidot -D-glükóz monomerek építik fel, melyek -1,4- és
-1,6-glikozidos kötésekkel kapcsolódnak össze. A két makromolekula kissé eltérő
szerkezetének oka a molekulában lévő elágazások száma, gyakorisága. A keményítő amilóz
és amilopektin polimerek keveréke. Az amilózban a glükóz egységek -1,4-kötésekkel
kapcsolódnak, ennek eredménye egy helikális szerkezetű polimer. Az amilopektinben 25-
30 glükóz egységenként elágazást találunk, ezekben a pozíciókban -1,6-glikozidos kötés
kapcsolja össze a monomereket. A glikogén szerkezetét tekintve igen hasonló az
amilopektinhez, viszont gyakrabban találunk benne elágazásokat, átlagosan 8-10 glükóz
egységenként szakítja meg az -1,4-es kötések sorozatát -1,6-os kötés. Táplálkozás
biokémiai szempontból a keményítő igen fontos szereppel bír, hiszen legnagyobb
mennyiségben ezt vesszük magunkhoz a szénhidrátokat közül.
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A lipidek apoláris oldószerekben oldódó szerves molekulák. Az élő szervezetekben
található lipideket 6 nagyobb csoportba oszthatjuk: zsírsavak, trigliceridek, foszfolipidek,
szfingolipidek, szteroidok és terpének. A zsírsavak vagy karbonsavak karboxil funkciós
csoportot tartalmazó szerves molekulák. A szervezetünkben található zsírsavak zöme 14-
24 szénatomszám hosszúságú, nem elágazó, telített vagy telítetlen szénláncú molekula. A
telített szénláncú zsírsavak (például palmitinsav, sztearinsav) csak egyszeres kovalens
kötéseket tartalmaznak, alakjuk egyenes. A telítetlen zsírsavakban viszont egy vagy több
telítetlen kötést is találunk, melyek cisz konfigurációjából adódóan a természetben
található telítetlen zsírsavak alakja megtört, nem egyenes. Szervezetünkben a telítetlen
zsírsavakat a deszaturáz enzimek hozzák létre, azonban nem minden pozícióban képesek a
telítetlen kötés kialakítására. Így vannak olyan zsírsavak, melyek esszenciálisak számunkra,
és csak táplálék útján tudjuk a szervezetünkbe juttatni, ezekre példa a linolsav és az -
linolénsav. A zsírsavak szerepe a szervezetben sokrétű; egyrészt alkotóelemei számos
makromolekulának (trigliceridek, foszfo- és szfingolipidek), másrészt energiaforrások,
illetve számos bioaktív molekula prekurzorai (prosztaglandinok, tromboxánok,
leukotriének).
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A szervezet lipid raktáraiként a trigliceridek (neutrális zsírok) szolgálnak. A trigliceridek
alapvázát egy háromértékű alkohol, a glicerin adja, melynek hidroxil-csoportjait zsírsavak
észteresítik. Egy zsírsav kapcsolódásával monoacil-glicerin (monoglicerid), két zsírsav
kapcsolódásával diacil-glicerin (diglicerid), míg 3 zsírsav kapcsolódásával triacil-glicerin
(triglicerid) képződik. A glicerin hidroxil-csoportja és a zsírsav karboxil-csoportja között
vízkilépés mellett észter kötés alakul ki. Egy triglicerid molekulában akár azonos, akár 3
különböző zsírsavat is találhatunk a glicerinhez kapcsolódva. A triglicerideket a sejtek
citoplazmájában zsírcseppek formájában raktározzuk, tárolásuk gazdaságos, hiszen
apoláros mivoltukból adódóan helyigényük kicsi. Éhezés során a szervezetben a
trigliceridek észter kötései víz segítségével elhasadnak (hidrolízis), a szabaddá váló
zsírsavak oxidálásával pedig energiához juthatunk. A trigliceridek felépítése és lebontása
hormonok által szigorúan szabályozott folyamat.
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A biológiai membránok felépítésében a foszfolipidek csoportja (foszfogliceridek) az egyik
legfőbb makromolekula típus. A foszfolipidek gerincét a trigliceridekhez hasonlóan egy
háromértékű alkohol, a glicerin molekula adja. Viszont lényeges eltérés, hogy az apoláros
trigliceridekhez képest a foszfolipidek amfipatikus molekulák, tehát mind hidrofil, mind
hibrofób molekularésszel rendelkeznek. A glicerin két hidroxil-csoportját egy-egy zsírsav
észteresíti, míg a harmadik hidroxil-csoporthoz egy foszforsav kapcsolódik. Az így képződő
foszfatidsav a foszfolipidek alapmolekulája, ennek továbbalakulásával jutunk hozzá a
további foszfoglicerid vegyületekhez. Ennek során a foszfatidsav foszfát csoportjához egy
alkohol komponens kapcsolódik, ez a leggyakrabban kolin, etanolamin, szerin, illetve
inozitol. Az így kialakuló foszfolipidek az alkohol komponens kémiai jellemzőinek
megfelelően kissé eltérő tulajdonságú molekulák lesznek, például a foszfatidil-szerin netto
negatív töltésű molekula. Ezen jellemzők befolyásolják, hogy a membrán rétegek közül
melyikben dúsulnak fel a különféle foszfolipidek. Így például a foszfatidil-kolin a
plazmamembrán extracelluláris rétegében található meg nagy mennyiségben, míg a
foszfatidil-etanolamin és –szerin a citoplazmatikus rétegben dúsul fel.
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A szfingolipidek a foszfolipidekhez hasonlóan szintén struktúr lipidek, legfőképp a
membránok kialakításában vesznek részt. Ugyancsak amfipatikus molekulák, az idegi
struktúrák membránjaiban nagy mennyiségben fordulnak elő. A szfingolipidek alapváza a
szfingozin nevű aminoalkohol, melyhez egy zsírsav kapcsolódik savamid kötéssel. Az így
képződő molekula a ceramid, ennek továbbalakulásával szintetizálódik a szfingomielin és
a glikoszfingolipidek. Ha a ceramidhoz egy foszfát-csoport és egy alkohol komponens (ez
leginkább kolin) kapcsolódik, szfingomielin a reakciók eredménye. A szfingomielin – ahogy
a neve is mutatja – az axonokat burkoló mielin hüvelyben nagy mennyiségben előforduló
lipid.
A glikoszfingolipidek esetén a ceramid molekulához cukor molekulák kapcsolódnak. A
cerebrozidoknál (más néven monoglikozil-ceramidok) a kapcsolódó monoszacharid egy
glükóz vagy egy galaktóz molekula. A galaktocerebrozidok tipikusan az idegszövetben
találhatók nagyobb mennyiségben, a glukocerebrozidok viszont általánosan, más
szövetekben is előfordulnak. A gangliozidok esetén egy oligoszacharid lánc kapcsolódik a
ceramid molekulához és ebben az oligoszacharid láncban legalább egy sziálsav is
található.
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A szterán vázas vegyületek közé tartózó koleszterin számos funkcióval bír a szervezetben.
A biológiai membránokban struktúrlipid, emellett számos bioaktív molekula prekurzora
(pl. szteránvázas hormonok). A koleszterin 27 szénatomos, 4 gyűrűből és egy rövid
szénhidrogén láncból álló molekula. Jellegét tekintve amfipatikus; a harmadik
szénatomhoz („A” gyűrű) kapcsolódó hidroxil-csoport adja a molekula poláris részét, míg a
szteránváz és a szénhidrogén lánc hidrofób tulajdonságú. A koleszterin planáris (síkszerű),
rigid (merev) szerkezetű, ebből adódóan a biológiai membránokba beépülve befolyásolja
azok fluiditását és permeabilitását.
A szervezetünkben a koleszterin számos más molekula szintézisének kiindulópontja. A
koleszterin molekula módosításával jönnek létre a zsírok emésztéséhez nélkülözhetetlen
epesavak, melyek a vékonybélbe kerülve emulgeálják a táplálékkal elfogyasztott lipid
molekulákat. A szterán vázas hormonok előanyaga ugyancsak a koleszterin. A
mellékvesekéregben keletkező mineralokortikoidok, glükokortikoidok és androgének,
illetve az ivarmirigyekben szintetizálódó ösztrogének, gesztagének és androgének
nélkülözhetetlenek a normál működésünkhöz. Mindemellett a D3-vitamin, mely - többek
között - a csontjaink megfelelő ásványi anyag ellátását szabályozza, szintén koleszterin
származék.
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Az olvasólecke áttekintése 15 percet igényel.
Forrásanyag:
D. Sadava, H. Craig H. Life: The Science of Biology, 8 th Edition. 2007.
W. H. Freeman. Biochemistry (third edition). Chapter 2. Protein structure and
function.
Ádám –Dux: Orvosi Biokémia
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Az élőlények felépítésében szerves és szervetlen molekulák is részt vesznek. A szerves
vegyületek közül kiemelkedő jelentősége van a nagy, gyakran polimerekké összeállni
képes molekuláknak. Ezen polimereket makromolekuláknak nevezzük. Az
óriásmolekulákat felépítésük, fizikai és kémiai tulajdonságuk alapján négy csoportba
oszthatjuk: szénhidrátok, lipidek, fehérjék és nukleinsavak. A lipidek kivételévek
mindegyikükre igaz, hogy egyszerűbb építőkövekből, úgynevezett monomerekből állnak,
ezek polimerizációjával jönnek létre az óriás polimerek. Az élő szervezetet felépítő anyag
70%-a víz, további fontos alkotórészei a makromolekulák, ionok és egyéb kis molekulák.
Az ábrán jól látszik, hogy a makromolekulák közül a legnagyobb mennyiségben előforduló
alkotórész a fehérjék csoportja.
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A fehérjék legfőbb építőkövei az aminosavak. Az emberi szervezet fehérjéi 20 különböző
L, α-aminosavból képződnek, de nem minden fehérjemolekulában fordul elő az összes
aminosav. Bizonyos aminosavak, amelyek már jelen vannak a fehérjében, tovább
módosulhatnak, ami újabb aminosav kialakulását eredményezi (pl. hidroxi-lizin, hidroxi-
prolin, gamma-karboxiglutaminsav). Valamennyi, fehérjét alkotó aminosav karboxil- és
aminocsoportot tartalmaz az α C-atomon (alfa-aminosav). Az aminosavban karboxil és
amino csoport kapcsolódik ugyanahhoz a C-atomhoz. A különböző oldalláncok biztosítják
az aminosavak eltérő méretét, töltését, fizikai-kémiai tulajdonságait. A legtöbb α-
aminosav optikailag aktív két tükörképi izomerje (enantiomerje) lehetséges. Minden
aminosav (kivéve a glicin) rendelkezik legalább egy aszimmetrikus/királis C-atommal, így
optikailag aktív molekulák.
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Az aminosavak amfolit tulajdonsággal bíró molekulák, hiszen protonok felvételére és
leadására is képesek egyaránt az oldat pH-jától függően. Az amino csoportok savakkal
szemben gyenge bázisként, bázisokkal (lúgokkal) szemben a karboxil csoportok gyenge
savként viselkednek. Ha az oldathoz savat adunk (csökkentjük a pH-t), akkor a karboxil
csoport a savtól protont vesz fel. Ha az oldathoz lúgot adunk (pH-t növeljük), akkor az
amino csoport leadja protonját a lúgnak, így semlegesítődik. Az ikerionos állapotban mind
pozitív töltésű, mind pedig negatív töltésű rész megtalálható a molekulán belül. Így
összességében nettó nulla töltéssel rendelkezik az aminosav ebben az állapotban. Ez
konkrét aminosav (alanin) példáján keresztül nyomon követhető a különböző pH-
viszonyok közötti protonált-ikerionos-deprotonált formája az aminosavaknak. Azt a pH
tartományt, ahol az adott aminosav ikerionos állapotba kerül, izoelektromos pontnak
nevezzük.
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Az egyes aminosavak különböző oldalláncokkal rendelkeznek, ennek megfelelően eltérő
méretűek, töltésűek és fizikokémiai tulajdonságaik is különbözőek. Ezáltal az
aminosavakat csoportosíthatjuk oldalláncaik szerint, mely csoportosításnak az alapvető
szempontja az oldallánc polaritása, vízzel való kölcsönhatása. A 20 aminosav között
apoláros (hidrofób), valamint poláros (hidrofil) aminosavakat egyaránt találunk.
Oldalláncok szerinti felosztásban öt csoportot különböztetünk meg. Az aminosavak
csoportosítása szerint megkülönböztetünk apoláros (hidrofób), nem aromás oldallánccal
rendelkező aminosavakat. Ebbe a csoportba tartozó képviselőket láthatjuk a dián nevükkel
és szerkezeti képletükkel jelölve. A második csoportjuk az aromás hidrofób oldallánccal
rendelkező aminosavak csoportja.
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A második csoportjuk a poláros (hidrofil), oldalláncukon töltéssel rendelkező aminosavak
csoportja. Ezenbelül is elkülöníthetünk pozitív (bázikus karakterű) illetve negatív (savas
karakterű) töltésű oldallánccal rendelkező aminosavakat. Az ötödik csoportjuk pedig a
töltéssel nem rendelkező poláros oldallánccal bíró aminosavak csoportja.
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Az aminosavak peptidkötéssel (amid-kötés) kapcsolódnak egymáshoz víz kilépése
(kondenzáció) mellett. Két aminosavból dipeptid, háromból tripeptid, sok aminosavból
polipeptidlánc képződik. A fehérjemolekulák tehát sok aminosav részből felépülő
polipeptidláncok. Az aminosav sorrend leírását mindig az N-terminális szabad végtől
kezdjük!
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A peptid kötésben résztvevő atomok egy síkban helyezkednek el. A C-atom és a N-atom
közti kötéstávolság az egyes kötésre és a kettős kötésre jellemző érték közé esik. A
delokalizált elektronok miatt merev szerkezet jön létre, így szabad rotáció nem
lehetséges. A peptid kötés körüli rotáció nem engedélyezett. Rotáció csak az α –C
atomoknál lehetséges.
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A szervezetben előforduló fehérjék rendkívül sokrétűek lehetnek funkciójukat tekintve.
Ennek megfelelően beszélhetünk struktúrfehérjékről, melyek a sejtek, szövetek
szilárdításában játszanak fontos szerepet. Elengedhetetlenül fontos az egyes biokémiai
reakciókban katalízáló funkcióval bíró enzimfehérjék működése. Az egyes
szignáltranszdukciós útvonalakban lényeges szerepet betöltő transzportfehérjék illetve
receptorok. A szervezet növekedésében és optimális fejlődésében nélkülözhetetlen
hormonok, növekedési faktorok is sok esetben fehérje természetűek. A sejtmozgásokban
illetve a sejtosztódás folyamatában lényeges szerepet betöltő kontraktilis fehérjék, mint
pl. az aktin és a miozin. A szervezet védekező képességét meghatározó immunválasz
kiváltásában kulcs molekulák is fehérje természetűek. A természetben előforduló
különböző toxinok is sok esetben fehérje természetűek.
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A fehérje szerkezetét az aminosavak sorrendje alapvetően meghatározza. A fehérjék
elsődleges szerkezetét az aminosavak sorrendje és az azok között kialakított peptidkötés
jelenti. Az elsődleges szerkezet meghatározza a harmadlagos (natív) szerkezetet is.
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Röntgendiffrakciós vizsgálatok azt mutatják, hogy a fehérjékben periodikusan rendezett
szerkezetek találhatók. Ennek két fajtája ismert: az α-héilx és a β-redőzött lemez. Az α-
hélix egy helikális forma, ahol a H (hidrogén)-hidak majdnem párhuzamosak a hélix
tengelyével (4 peptid kötés távolságra lévő atomok között), biztosítják a stabilitást. Egy
csavarmenetet 3, 6 aminosav rész alkot. Az aminosav oldalláncok a hélix külső felszínéről
„kilógnak”, a prolin megtöri a hélixet.
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A β-redő/lemez jellegzetes cikk-cakkos szerkezetet hoz létre egy polipeptidlánc két
szegmense között. Lehet parallel vagy antiparallel lefutású (az egymás melletti láncok N-
és C-terminálisának iránya megegyezik vagy ellentétes. A láncok között H-hidak, az
atomok között peptid kötés alakul ki. Az aminosav oldalláncok a lemez síkja fölé és alá
„kilógnak”. A β-görbület egy polipeptidlánc irányát változtatja meg. Kialakulhat két α-hélix
vagy két-β-lemez fehérje-szegmens között. Általában H-híd stabilizálja az 1. és 3.-ik peptid
kötés között, gyakran prolint tartalmaz.
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A motívumok a másodlagos szerkezeti elemek kombinációi. Legfőbb típusaik: az α-hélix-β-
görbület-α-hélix (pl. Helix-Loop-Helix, Helix-Turn-Helix), típikusan a DNS-kötő fehérjékben
előforduló speciális motívumok. A másik fontos típusa a β-lemez-α-hélix-β-lemez. A
domének a harmadlagos szerkezet térben elkülöníthető részei. Saját térbeli szerkezettel
rendelkeznek, önállóan feltekerednek. Speciális funkciót látnak el egy fehérjemolekulán
belül. A β-hordó párhuzamos β-lemezek által kialakított hordószerű szerkezet. Pl. a
Kringle-domén ilyen felépítésű, mely specifikusan véralvadási faktorok jellegzetes
doménja, mely fontos szerepet játszik a fehérje-fehérje kölcsönhatás kialakításában.

62



A szekunder szerkezeti egységeket is tartalmazó polipeptidláncban további
kölcsönhatások révén a primer szekvenciákban egymástól távol eső aminosavak
egymáshoz közel kerülhetnek. A polipeptidlánc háromdimenziós globuláris, „gömb”
formát alakíthat ki. A fehérjék ezen háromdimenziós, specifikus funkcióra alkalmas alakját
natív konformációnak nevezzük. A másodlagos és szupramásodlagos szerkezeti elemek
térbeli elrendeződése. A harmadlagos szerkezetet stabilizáló kölcsönhatások, melyek az
aminosav oldalláncok között alakulnak ki, a következők lehetnek: elektrosztatikus
kölcsönhatás, H-kötés, hidrofób kölcsönhatás, van der Waals erők és diszulfid hidak.
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Egy-egy feltekeredett polipeptidlánc a legkülönbözőbb funkciót töltheti be, de szerepelhet
egy funkcionális egység részeként is. Polipeptidlánc-gombolyagok, mint monomerek vagy
alegységek kapcsolódhatnak egymáshoz oligomereket vagy akár polimereket alkotva. Ha
két fehérje kapcsolódik, dimerről, ha néhány, oligomerről, ha sok, polimerről beszélünk.
Ha azonos szerkezetű fehérjék kapcsolódnak egymással, homomernek, ha különböző
szerkezetűek, heteromernek nevezzük. A monomerek lehetnek szerkezetileg azonosak, de
különbözőek is. A kapcsolódás létrejöhet kovalens és nem kovalens kötéseken keresztül
(az utóbbi a gyakoribb). Az alegységek közötti funkcionális kapcsolat jelentőségére lásd pl.
a hemoglobin szerkezetét. A fehérjék ilyen jellegű rendezettségét kvaterner struktúrának,
a fehérjék negyedleges szerkezetének tekintjük. A negyedleges szerkezetet stabilizáló
kölcsönhatások lehetnek pl. a hidrogénkötés, ionos kötések, van der Waals erők, hidrofób
kölcsönhatások.
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Az elsődleges, másodlagos, a harmadlagos és egyes esetekben a negyedleges szerkezet
egy adott fehérjében elengedhetetlen a biológiai funkció ellátásához. Azt a szerkezetet,
amelyben a fehérje működőképes, natív állapotnak nevezzük. Összefoglalva tehát: a
fehérjék elsődleges szerkezetét az aminosavak sorrendje, a másodlagos szerkezetét a
periódikusan rendezett elemek, a harmadlagos szerkezetet a 3 dimenziós térszerkezet és
a negyedleges szerkezetet több polipeptidlánc kapcsolódása határozza meg.

65



A folding az a folyamat, melynek során a fehérje 3 dimenziós szerkezeet kialakul. A
feltekeredés során mindig a termodinamikailag legkedvezőbb szerkezetet veszi fel. A
fehérjék optimális működéséhez elengedhetetlen a megfelelő szerkezet. Már az
elsődleges szerkezetben kódolva van a térszerkezet. A feltekeredés hajtóereje a felszínen
poláros aminosav oldalláncok, mert a fehérjét hidrátburok veszi körül. A másik hatóerő
pedig a hidrofób oldalláncok a fehérje szerkezet belsejében (hidrofób kölcsönhatás).
A chaperonok/dajkafehérjék (pl. hősokk fehérjék) segítik a helyes feltekeredést, javítják a
rosszul feltekeredett fehérjéket. Az ATP energiáját felhasználva újra feltekerik a helyes
konformációba a fehérjét, majd kiengedik a hordóból. Ezáltal megakadályozzák a fehérjék
aggregálódását.
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Denaturációnak nevezzük azt a folyamatot, mely a fehérje térszerkezetének elvesztéséhez
vezet. Ekkor a fehérje biológiai aktivitása elveszik, gyakran megváltozik az oldhatósága is
és végül aggregálódik. A denaturáció lehet reverzibilis, amikor a denaturáló ágens
eltávolítása után visszanyeri a szerkezetét a fehérje (pl. pH-változás, könnyűfémek sói).
Ugyanakkor lehet irreverzibilis a denaturáció, mikor a denaturáló ágens eltávolítása után
sem nyeri vissza az eredeti szerkezetét a fehérje (pl. szerves savak, nehézfémek). További
denaturáló ágens lehet pl. a hőmérséklet illetve egyes detergensek használata. Christian
B. Anfinsen 1972-ben a ribonukleáz enzimen mutatta ki a denaturáció/renaturáció
folyamatát valamint az aminosav sorrend és a térszerkezet közti összefüggéseket.
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Az olvasólecke áttekintése 30 percet igényel.

Az olvasólecke tartalma: 
• Genetikai modellszervezetek
• Öröklődési elméletek
• Mendel kísérletei
• Mendel I törvénye
• Mendel II törvénye
• A gén fogalma
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A genetika tudománya jellegzetes vizsgálati módszereket, a genetikai analízist, vagy a
genetikai boncolást alkalmazza. Modellorganizmusok szükségesek az általános biológiai
folyamatok tanulmányozására. Hasonlóan a biológia más ágaihoz, az egyszerűbb és a
bonyolultabb genetikai kérdések megválaszolása is modellszervezetek felhasználásával
történik. Az így nyert ismeretekkel más fajok működését is jobban megérthetjük.
Legismertebb modellszervezetek az egyszerűség és olcsóság mellett könnyű genetikai
manipulálhatósággal is rendelkeznek. A genom szerveződése, a sejtek osztódása, az
egyedfejlődés szabályozása hasonló sémák alapján szerveződik a növény illetve az
állatvilágban, ezért a modellfajokban (sörélesztő, lúdfű, ecetmuslica, zebrahal) megismert
folyamatok sokszor általános érvényűek. Bonyolultabb folyamatok megismeréséhez
fejlettebb szervezetek szükségesek, mint az egér vagy a karmos béka, melyekkel a humán
genomszerveződés és szervezetünk működése is modellezhető. A genetikai variánsok, az
un. mutánsok összegyűjtése vagy előállítása mutagén anyagok felhasználásával, lehetővé
tette az öröklődés törvényszerűségeinek megismerését és a sejtek, szervezetek
működéséhez szükséges genetikai faktorok azonosítását. Modellfajokat használnak
bizonyos gyógyszerek vagy növényvédőszerek kísérleti vizsgálatára is, ahol ismert
genetikai hátteret alkalmazva tudják vizsgálni az adott szer hatását.
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Az élőlények tulajdonságainak állandósága és változékonysága már régóta foglalkoztatja
az embereket. Már az ókori görög és római szerzők számos növénytermesztéssel és
állattenyésztéssel kapcsolatos megfigyelésről számoltak be, megfigyelték a rokonok
hasonlóságát. Az első elméletek egyike az öröklődésről Hippokratésztól származik, aki azt
állította, hogy az emberi test minden része tartalmaz valamilyen anyagot, amely aztán az
ondóba kerülve biztosítja az egyes tulajdonságok átörökítését. Darwin egy általános
öröklődés elméletet hirdetett, ahol határozott (belső) és határozatlan (külső) tényezőkre
osztotta a fenotípust (a megfigyelhető tulajdonság) meghatározó faktorokat. Darwin a
pángenezis elméletében a szülői tulajdonságokat hordozó gemmulákban, anyagi
természetű részecskékben hitt, amelyek a zigótában elkeverednek, kigombolyodnak és így
magyarázta, hogy az utód a két szülő tulajdonságainak keverékét mutatja. A genetikai
kísérletek segítségével sikerült megérteni az élőlények szaporodásának,
életműködéseinek és evolúciójának törvényszerűségeit. Az alapvető sejtbiológiai
folyamatok, úgy, mint a genetikai állomány állandóságát biztosító replikáció vagy
sejtosztódás, hozzájárulnak a fajfenntartást biztosító szaporodáshoz. Az ezt megvalósító
molekulák a génekről íródnak át az RNS átírás (transzkripció) majd az azt követő
fehérjeszintézis (transzláció) során. Az evolúció során a genetikai anyag megváltozása
teszi lehetővé a környezeti változásokhoz történő alkalmazkodást egy fajon belül és az új
fajok kialakulásának is ez a feltétele.
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Az öröklődés alapvető törvényszerűségeit egy brnói szerzetes, Gregor Mendel
munkássága alapján tudjuk, aki kerti borsón végzett keresztezései és megfigyelései
alapján írta le azokat. Őt tekintjük a genetika „atyjának”. Mendel kísérleteit 1854-ben
kezdte el a kerti borsóval, ahol 34 változatot különítette el. Ezeket generációkon keresztül
tesztelte és végül 7 olyan jelleget választott ki, amelyek egymástól különböző
tulajdonságpárokat mutattak. Ezekkel végezte el a további kísérleteit, melyeket pontosan
lejegyzetelt, kísérleteit megismételte és matematikailag kiértékelte. Képzett matematikus
lévén észrevette, hogy a tulajdonságpárokra a valószínűségszámítás alapelvei
vonatkoznak. Kísérletei alapján a részecskékben történő öröklődést javasolta. Mendel
eredményeit publikálta, de igazi elismerést csak halála után kapott a tudományos
körökben, amikor az 1900-as évek elején De Vries, Correns és Tschermak igazolták, hogy a
Mendel törvények más növényfajokban, az állatvilágban is érvényesek. Mendel
kísérleteiből világos volt, hogy az egyes tulajdonságokat az ivarsejtek közvetítik az
utódokba.
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A Mendel által kiválasztott borsó több szempontból is kedvező modellrendszernek
bizonyult az öröklődés törvényszerűségeinek vizsgálatához, hiszen un. tiszta vonalakat
tudott létrehozni, amelyek az adott tulajdonságban generációról generációra nem
változtak. Kihasználta a borsó önmegtermékenyítő tulajdonságát is, a porzók
eltávolításával a kiválasztott egyedeket tudta egymással keresztezni, azaz meg tudta
határozni a keresztezések irányát. Mivel kis helyigényű növényről volt szó, sok növényen
meg tudta vizsgálni az adott tulajdonság megjelenését, valamint az egyes növények is
több utódot teremtek, így nagy számú utód kiértékelésére is lehetőség volt. A rövid
tenyészidőnek köszönhetően pedig több generáció átvizsgálására is lehetősége volt
egymást követően, egy szezonon belül, szabadföldi kísérletekben. A sok változat közül a 7
kiválasztott tulajdonság a következő volt: a mag színe (sárga vagy zöld), a mag alakja
(kerek vagy szögletes), a magburok színe (fehér vagy szürke), a hüvely színe (sárga vagy
zöld), a hüvely alakja (felfújt vagy befűzött), a virágok helyzete (a szár mentén vagy a
csúcson elhelyezkedő) és a szár hossza (magas vagy törpe növésű). Ma már tudjuk, hogy
az adott tulajdonságra tiszta vonalakat, azaz homozigótákat állított elő azzal, hogy
elkülönítette az egyes tulajdonsággal rendelkező növényeket generációról generációra.
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A kiválasztott tulajdonságok közül a magszín tekintetében a sárga-zöld változattal
elvégzett kísérleteket mutatjuk be részletesen, de Mendel mind a 7 vizsgált jelleg
esetében elvégezte a kísérleteket. Az első keresztezésben (ez szülői vagy parentális (P)
nemzedéknek nevezzük) sárga és zöld magvú növényeket keresztezett oly módon, hogy a
sárga magból fejlődő növényt a zöld magból fejlődő növény porzójával termékenyítette
meg. A kísérletet a fordított irányban is elvégezte, azaz zöld magból fejlődő növényt
termékenyített meg sárga magból fejlődő növény porzójával. Az első utódnemzedékben
(filia (F)) minden utód sárga színű magot hozott. Ezek beltenyésztésével hozta létre az F2
nemzedéket, ahol már zöld és sárga magokat is megfigyelt egy hüvelyen belül. Ebből a
megfigyelésből megállapította, hogy az egységesen sárga, F1 magok hordozzák azt a
képességet, amely lehetővé teszi a zöld mag kialakítását is. Az F2 nemzedék magjait
további beltenyésztésekkel vizsgálta és megállapította, hogy a sárga magok nem
egységesek, vannak közöttük olyan un. hibridek, amelyek a zöld jelleg kialakítására is
képesek. Ez vezette el Mendelt ahhoz, hogy megállapítsa, hogy a 3:1 arány valójában
1:2:1. Az öröklődést meghatározó tényezőknek elkülöníthető részecske természetüknek
kell lenniük, mivel azok nem keverednek. Ezeket a részecskéket ma géneknek nevezzük.
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Mendel első törvényét a különböző tulajdonságok vizsgálatánál tapasztalt eredményei
alapján állapította meg. A szegregáció törvénye kimondja, hogy a tulajdonságpárok tagjai
az ivarsejtek képződése során szétválnak egymástól és külön ivarsejtekbe jutnak. Minden
egyed egy génpárt, azaz 2 allélt hordoz egy adott tulajdonságból, génből. Például az F1
nemzedékben minden diploid egyed egy domináns „A” és egy recesszív „a” gént hordoz.
Következésképpen a gaméták, amik számfelező osztódással keletkeznek, a génpároknak
csak egy tagját hordozzák vagy „A” vagy „a” allélt. A gaméták (hímivarsejt, petesejt)
zigótává egyesülése véletlenszerű, nem függ a hordozott gének természetétől. Punnett
táblába felírva az ivarsejteket, előre jelezhetjük az utódok genotípusát és fenotípusát
egyaránt. Ezzel az ábrázolási móddal meg tudjuk jósolni az utódok genotípus és fenotípus
szerinti eloszlását is. Láthatjuk, hogy az F1 utódnemzedék egységes és az F2
utódnemzedékben 3:1 fenotípus és 1:2:1 genotípus arányt kapunk egy gén esetén.
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A modern genetikában számos szakkifejezést használunk, melyekkel pontosan meg tudjuk
fogalmazni a szabályszerűségeket, le tudjuk írni a genetikai kísérleteket, azok
eredményeit és következtetéseit. Mendel amikor előállította az általa vizsgált
tulajdonságpárokat, akkor un. tiszta vonalakat hozott létre, amelyek az adott génre nézve
homozigóták voltak, azaz vagy „AA” vagy „aa”. „A” és „a” szimbolizál egy tetszőleges gént.
Ha egy adott tulajdonság domináns, akkor a genotípust nagy betűvel jelöljük („A”), ha
recesszív, akkor kis betűvel („a”). A heterozigóták genotípusa „Aa”, ahol a fenotípust a
domináns allél (génváltozat) fogja meghatározni. A génváltozatok, vagy allélok biztosítják,
hogy egy populáción belül az egy fajhoz tartozó egyedek kis vagy nagy mértékben
eltérnek egymástól. Minden diploid egyed testi sejtjei a géneknek két allélját
tartalmazzák, melyek az ivarsejtek képződése, a meiózis során szétválnak egymástól és
külön ivarsejtekbe kerülnek. A gének által kialakított tulajdonság a fenotípus, amit az
adott genotípus megnyilvánulásának tekintünk (pl. a mag színe, a szár hossza, a mag
alakja).
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Mendel a 7 tulajdonság egyenkénti vizsgálata (monohibrid keresztezések) után
megvizsgálta ezen tulajdonságpárok öröklődését abban az esetben, ha két jelleget vizsgált
egyszerre. Ilyen lehet pl. a virág színe és helyzete vagy a mag színe és alakja. A un.
dihibrid keresztezésekhez tiszta vonalakat állított elő, ahol az adott tulajdonságokra
homozigóták voltak a gének. A domináns sárga, recesszív zöld és a domináns gömbölyű,
recesszív szögletes tulajdonságokat követjük. A mag színét „Y”-nal jelöljük, akkor a „YY” és
„yy” genotípusokat, a mag alakját pedig „R”-rel jelöljük, akkor „RR” és „rr” genotípusokat
keresztezünk. Az RR;yy növények beltenyésztve csak gömbölyű zöld magokat teremnek,
míg a rr;YY növények csak szögletes sárga magokat hoznak. Ez azt jelenti, hogy a két
tulajdonságra nézve tiszta vonalakat hoztunk létre. Ezeknek a tiszta vonalaknak a
keresztezését követjük az F1 és F2 generációban.

77



Gömbölyű és zöld borsó (RR;yy) valamint szögletes és sárga (rr;YY) borsó keresztezésével
gömbölyű és sárga (Rr;Yy) egységes F1 utódnemzedéket kapunk. Ha az F1
utódnemzedéket beltenyésztjük, akkor a 4 utódkategóriát figyelhetünk meg. Az F2-ben
gömbölyű és sárga, gömbölyű és zöld, szögletes és sárga valamint szögletes és zöld
magokat kapunk. Mendel szisztematikusan megismételte a kísérleteit a több tulajdonság
pár esetén is és hasonlóan 4 fenotípus osztályt kapott. Megfigyelte, hogy az egyes
osztályokban előforduló egyedek száma nem azonos. Minden esetben megközelítően
9:3:3:1 arányt tapasztalt. Ezeket a keresztezéseket is ábrázolhatjuk a Punnett tábla
segítségével, ahol az ivarsejtek genotípusában mind a két gén alléljait fel kell tüntetni.
Ezzel az ábrázolással vizualizálni tudjuk Mendel 2. törvényét.
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A dihibrid keresztezésekben kapott 9:3:3:1 fenotípus arány matematikailag két 3:1 arány
szorzata. A 9:3:3:1 fenotípus arány mögött egy bonyolultabb genotípus arány húzódik
meg. Mendel 2. törvénye a független kombináció törvénye. Ez a modern terminológiát
használva a következőképpen hangzik: a gaméták képződése során az egyik gén alléljeinek
szegregálódása más gének alléljeitől függetlenül történik. Jelen esetben a két tulajdonság
fenotípusaiból független kombinációk jöhetnek létre, a mag színe nem befolyásolja a mag
alakját és ez fordítva is igaznak bizonyult. Mendel törvényei általánosnak bizonyultak az
élővilágban, de a klasszikus genetikai kísérletek rámutattak, hogy számos tényező
befolyásolhatja a klasszikus számarányok megjelenését. Módosulnak a számarányok vagy
fenotípus arányok, ha a gének közel helyezkednek el egymáshoz a kromoszómákon, ezért
nem tudnak szabadon kombinálódni egymással, vagy a nemi kromoszómán helyezkednek
el, illetve ha egy adott folyamatot több gén terméke együttesen befolyásol.
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A genetika tudománya a génekkel foglalkozik. A gének működésének megértése számos
tudományág számára fontos, hiszen a genetikán kívül a sejtbiológia, a molekuláris biológia
és az evolúció biológia is a gének funkciójának, szabályozásának és előfordulásának
mérésével és megértésével foglalkozik. Klasszikus értelembe véve a gén az öröklődés
funkcionális egysége, amely egy tulajdonság meghatározásáért felelős. A gének fizikailag a
DNS-ben az örökítő anyagban vannak kódolva. A DNS-ben kódolt génekről jön létre
transzkripcióval az a hírvivő RNS, amely a fehérje szintézis során átíródik és a keletkezett
fehérje tölti be a biológiai funkciót. A gének sorrendje egy fajon belül és azok száma is
azonos, de egy fajon, populáción belül különböző génváltozatok, allélek fordulhatnak elő.
Ezek az allélek biztosítják a fajon belüli változatosságot és a környezethez való
alkalmazkodás lehetőségét, végső soron az evolúciót.
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Az olvasólecke áttekintése 30 percet igényel.

Az olvasólecke tartalma:
• A sejtciklus
• A DNS replikációja
• Sejtosztódás: mitózis és meiózis
• Rekombináció: kromoszómák között és kromoszómán belül
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A sejtciklusnak nevezzük a sejtek két egymást követő osztódása közti időben egymást
szigorú sorrendben követő események láncolatát. Az emlős sejtekben a ciklus ideje
mintegy 20-24 h. Az osztódásra történő felkészülést három szakasz szolgálja. A G1 fázisban
a sejtek metabolikusan aktívak, intenzív fehérjeszintézis történik, a sejtek mérete és
tömege jelentősen gyarapszik. A sejtszervek osztódása/többszörözése is ekkor történik.
Mindenen egyes kromoszómát egyetlen DNS molekula (kromatida) képvisel. Az S fázis fő
eseménye a DNS duplikációja (replikáció), aminek eredményeképp minden egyes
kromoszómát két teljesen azonos és a centromereknél összekapcsolódó kromatida
képvisel. A G2 fázis során további fehérjeszintézis történik, a sejt eléri az osztódásra
alkalmas tömeget. Az M fázis során történik a sejt osztódása, amelynek során a
felszaporított fehérjék, sejtszervek és az örökítőanyag, a DNS, precízen elosztódik az
utódsejtek között. A sejtek a G1 szakaszból a G0 fázisba is léphetnek, ami a metabolikusan
aktív és funkcionáló, de a sejtosztódást véglegesen (pl. idegsejtek), vagy időlegesen (pl.
májsejtek) felfüggesztő sejtek állapota. A G1, S és G2 fázisokat együttesen interfázisnak is
nevezzük, utalván a két osztódási (M) fázist összekötő szakaszra. Az egyes fázisok határán
ún. ellenőrző pontok találhatók, amelyeknél megállhat a sejtciklus folyamata, ha pl. a
DNS sérülését, vagy nem megfelelő duplikációját észleli az ellenőrző rendszer. A
sejtosztódás két fő típusa a mitózis és a meiózis.
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A DNS molekula két ellentétes orientációjú, komplementer DNS szálból áll. Azt a
folyamatot, amelynek során két egymással és az eredetivel is megegyező
nukleotidsorrendű DNS molekula jön létre, replikációnak nevezzük. Az ábrán az eredeti,
kiindulási DNS szálakat pirossal, majd az következő két replikációs ciklus során keletkező
újonnan szintetizált szálakat kékkel jelöltük. Három hipotézist, a szemikonzervatív, a
konzervatív és a mozaikos (vagy diszperzív) replikáció folyamatát vázoltuk az ábrán.
A szemikonzervatív replikáció során a DNS mindkét eredeti szála templátként szolgál az új
szálak szintéziséhez, majd az új szál a neki megfelelő templát szállal alkotja az új DNS
kettős spirált, vagyis az új DNS egyik szála mindig az eredeti DNS molekulából származik.
A konzervatív replikáció során az eredeti DNS molekula templátként szolgál a szintézishez,
de az újonnan szintetizált két szál egymással alkot egy új DNS kettős spirált, míg az eredeti
DNS molekula változatlanul fennmarad.
A mozaikos replikáció modellje szerint az eredeti és az újonnan szintetizált szakaszok
váltakozva fordulnak elő egy-egy DNS szálon belül.
Meselson és Stahl 1958-ban igazolta a replikáció szemikonzervatív jellegét egy olyan
kísérleti módszerrel, amely lehetővé tette a DNS eredeti és újonnan szintetizált szálainak
megkülönböztetését.
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A replikáció első lépésében a helikáz felnyitja a DNS kettős spirált, így kialakul a
replikációs villa, amelyet egyes-szálú DNS-t kötő fehérjék stabilizálnak. A DNS polimeráz
III a villa folyamatos nyílásának megfelelően folyamatosan végzi a vezető szál szintézisét
5’->3’ irányban. Mivel a polimeráz csak 5’->3’ irányban képes láncot hosszabbítani, a
lemaradó szál szintézise csak szakaszosan történhet. A primáz rövid komplementer RNS
primereket szintetizál, ahogy és mihelyt a nyíló villa ezt engedi. A DNS polimeráz III a
primereket meghosszabbítja egészen az előző RNS primer 5’ végéig. Az RNS-ből és DNS-
ből álló rövid szegmensek az Okazaki-fragmentek. A DNS polimeráz I eltávolítja az RNS
primereket és az így keletkező rést feltöltve befejezi a DNS láncokat, amelyeket végül a
DNS ligáz kapcsol össze folytonos szállá.
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A replikáció első lépésében a helikáz felnyitja a DNS kettős spirált, így kialakul a
replikációs villa, amelyet egyes-szálú DNS-t kötő fehérjék stabilizálnak. Mivel a DNS két
szála egymás köré csavarodik (kettős spirál), ezért a két szál szétnyílása miatt a replikációs
villa túloldalán torziós feszültség keletkezik, ami a DNS túlcsavarodásához
(„gubancolódásához”) vezethet. A topoizomeráz az ellentétes irányba ható csavarással
oldja ezt a feszültséget. A DNS polimeráz III a villa folyamatos nyílásának megfelelően
folyamatosan végzi a vezető szál szintézisét 5’->3’ irányban. Mivel a polimeráz csak 5’->3’
irányban képes láncot hosszabbítani, a lemaradó szál szintézise csak szakaszosan
történhet. A primáz rövid komplementer RNS primereket szintetizál, ahogy és mihelyt a
nyíló villa ezt engedi. A DNS polimeráz III a primereket meghosszabbítja egészen az előző
RNS primer 5’ végéig. Az RNS-ből és DNS-ből álló rövid szegmensek az Okazaki-
fragmentek. A DNS polimeráz I eltávolítja az RNS primereket és az így keletkező rést
feltöltve befejezi a DNS láncokat, amelyeket végül a DNS ligáz kapcsol össze folytonos
szállá.
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A diploid élőlények minden kromoszómából egy apai és egy anyai eredetű párt
hordoznak. Ezek az ún. homológ kromoszómák, amelyek génösszetétele és génsorrendje
megegyezik, de eltérő génváltozatokat (alléleket) hordozhatnak. A sejtciklus S fázisát
megelőzően a sejt (bal oldal) egy kromoszómája egyetlen DNS molekulát rejt magában
(egy-kromatidás állapot). Az S fázisban a kromoszómák replikálódnak (jobb oldal), majd
a duplikált kromatidák a centromerüknél összetapadva maradnak a sejtosztódás végső
lépéséig (két-kromatidás állapot). Ezeket az összetapadt kromatidákat, amelyek a
replikáció miatt teljesen megegyeznek, testvérkromatidáknak nevezzük.
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A mitózis a szomatikus (testi) sejtek osztódási módja, amely genetikailag azonos sejtek
populációját eredményezi. Minden mitózis után két leánysejt keletkezik, amelyek
genetikailag azonosak egymással és az anyasejttel. Az ábra egy diploid anyasejt
mitózisának genetikai szempontból lényeges lépéseit mutatja. A sejtben/sejtmagban
egyetlen kromoszómát, vagyis a diploid állapot miatt egyetlen homológ kromoszómapárt
tüntettünk fel. Az osztódást megelőzően a sejtciklus S fázisában a replikáció során jönnek
létre a testvérkromatidák; így alakul ki a kromoszómák két-kromatidás állapota. A mitózis
genetikai szempontból legfontosabb eseménye az, hogy a kromoszómák két
testvérkromatidája szétválik (szaggatott nyilak) és a két utódsejtbe kerül. Az
utódsejtekben tehát ismét egy kromatidából (egy DNS molekulából) álló, de változatlan
kromoszóma számú (diploid) kromoszóma készlet található.
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A meiózissal állatokban az ivarsejtek, növényekben a haplospórák jönnek létre. A meiózis
legfontosabb genetikai vonatkozása a rekombináció és a kromoszómaszám felezése. A
meiózis első osztódási szakaszában a homológ kromoszómák nem-testvérkromatidái
között átkereszteződés (crossing over) következhet be, ami kromoszóma-szakaszok precíz
kicserélődéséhez vezet (intrakromoszómális rekombináció). Ezt illusztrálja a piros-kék
színcsere az átkereszteződésben résztvevő kromatidák felső karján. Az első osztódási
szakasz másik fontos eseménye az, hogy a homológ kromoszómák – vagyis Mendel első
törvényének megfelelően az anyai és apai tulajdonságok - szétválnak egymástól és külön
utódsejtbe kerülnek (szaggatott nyilak), mialatt a testvérkromatidák együtt maradnak. A
második osztódási szakaszban a testvérkromatidák válnak szét egymástól, így az
utódsejtek egy kromatidából álló kromoszómákkal rendelkeznek, de ezek száma fele
(haploid) az anyasejtéhez képest. A meiózis során egyetlen diploid anyasejtből 4 utódsejt
(tetrád), másnéven meiótikus termék keletkezik. Egyetlen meiótikus termék kromoszóma
száma - ezáltal genetikai információ tartalma - pontosan fele az anyasejtének. A négy
meiótikus termék információ tartalma egymástól is különböző a rekombinációnak
köszönhetően.
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Az ábrán egy diploid élőlény két homológ pár kromoszómáját ábrázoltuk, a szülők és az F1
nemzedék esetében a replikációt követő két-kromatidás állapotban. Az ‚A/a’ és ‚B/b’
gének különböző kromoszómák alsó karjának végein vannak. A szülői allélkombinációkra
jellemző, hogy az ‚A’ allél a ‚B’ alléllel, míg az ‚a’ allél a ‚b’ alléllel társul. Figyeljük meg,
hogy a heterozigóta F1 nemzedék ivarsejtképzése során a két homológ kromoszóma
kromatidjai mind különböző ivarsejtekbe kerülnek, vagyis egy adott gén két változata
(allél, pl. ‚A’ és ‚a’) szétválik (Mendel I. törvénye). Ugyanakkor a különböző kromoszómák
(és így a rajtuk lévő különböző gének allélei) véletlenszerű kombinációi azonos
valószínűséggel kerülnek az egyes ivarsejtekbe (Mendel II. törvénye), ezért megjelennek
a szülőitől eltérő ‚A’-’b’ és ‚a’-’B’ allélkombinációk is, amelyek összesen a gaméták 50%-
ában fordulnak elő. A szülőitől eltérő allélkombinációt rekombinánsnak, a kialakulásához
vezető folyamatot pedig rekombinációnak nevezzük.
Az interkromoszómális rekombináció különböző kromoszómákon elhelyezkedő gének
allélei között valósul meg, gyakorisága 50%, alapja a különböző kromoszómák
véletlenszerű eloszlása az utódsejtekbe a meiózis során.
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Az előző példához hasonlóan tüntettük fel a kromoszómákat, de itt csak egy homológ párt
mutatunk, és csak az F1 nemzedéket illetve az F1 ivarsejtképzését és ivarsejt genotípusait
tüntettük fel. Fontos: ebben a példában az ‚A/a’ és ‚B/b’ gének ugyanazon a
kromoszómán vannak, de a szülői allélkombinációkra it is az a jellemző, hogy az ‚A’ allél
a ‚B’ alléllel, míg az ‚a’ allél a ‚b’ alléllel társul.
Figyeljük meg, hogy ha a homológ kromoszómák között nem történik átkereszteződés a
meiózis során, akkor csak szülői allélkombináció fordulhat elő az ivarsejtekben. Ha
történik átkereszteződés az ivarsejteket eredményező meiózis során, akkor az apai és
anyai eredetű gének egyetlen homológ kromoszóma páron belül is újra kombinálódnak és
a szülőitől eltérő, vagyis rekombináns allélkombinációk jönnek létre. Ilyenkor az
ivarsejtek fele rekombináns, de mivel az átkereszteződés valószínűsége kisebb, mint
100%, az így kialakuló rekombináns gaméták aránya mindig kisebb 50%-nál.
Az intrakromoszómális rekombináció ugyanazon kromoszómán elhelyezkedő gének
allélei között valósul meg, gyakorisága kisebb, mint 50%, alapja a kromoszóma-
szakaszok fizikai kicserélődése az átkereszteződés során.
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Ellenőrző kérdések

1. Melyek a sejtciklus fő szakaszai és azok jellemzői?

2. Mit értünk a DNS szemikonzervatív replikációja alatt?

3. Melyek a DNS polimeráz I és III hasonló és eltérő jellemzői?

4. Melyek a fő különbségek a mitózis és a meiózis között?

5. Mi a különbség az interkromoszómális és intrakromoszómális

rekombináció között?
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Az olvasólecke áttekintése 45 percet igényel.

A mikrobiológia tudománya a mikroszkopikus méretű biológiai objektumok
morfológiájának, anyagcseréjének, szaporodásának vizsgálatával foglalkozik.
Tekintettel arra, hogy az élővilágban számos biológiai folyamat erőteljes
konzerváltságot mutat, vagyis nagyon távoli evolúciós rokonságban álló
élőlényekben (pl.: pékélesztő és házi egér) is ugyanúgy vagy nagyon hasonlóan
mennek végbe, ezért a mikrobák fontos modellorganizmusokká léptek elő, hiszen a
bennük vizsgált folyamatok jó része az egész élővilágra nézve általános érvényű. A
mikrobiológia három fő biológiai objektum csoporttal foglalkozik. Ezek a vírusok, a
baktériumok és a gombák.

Felhasznált irodalom: Kevei Ferenc, Kucsera Judit – Mikrobiológia I. (JATEPress
1998)
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A vírusokra a nanométeres (nm = 10-9 méter) mérettartomány jellemző, többségében 10-
100 nm közöttiek. A vírusokat fertőző genetikai információként értelmezhetjük, amelyek
gazdaszervezet nélkül képtelenek bármilyen biológiai folyamat (anyagcsere, érzékelés,
növekedés, szaporodás) véghez vitelére, tehát nem „élnek”. Teljes mértékben függnek a
gazdaszervezettől, ezért indokolt a korábban említett „biológiai objektum”
megfogalmazás az „élőlény” helyett. A vírusok esetében elkülöníthetünk egy sejten kívüli
formát, amely elektronmikroszkóppal morfológiailag jellemezhető, ezt virionnak
nevezzük. A virion a gazdasejt megfertőzésére alkalmas megjelenési forma. A virion
egyrészt örökítőanyagból áll, amely természetét tekintve nukleinsav. A vírusok egyediek
abból a szempontból is, hogy esetükben az örökítőanyag szerepét a kettős szálú DNS-en
(dsDNS) kívül egyéb nukleinsavak, úgymint egyes szálú DNS (ssDNS), kettős szálú RNS
(dsRNS) és egyes szálú RNS (ssRNS) is betöltheti. Utóbbi lehet pozitív polaritású RNS
(vagyis mRNS-ként (messenger más néven hírvivő RNS-ként) működni képes forma), vagy
annak komplementere azaz negatív polaritású RNS. Az örökítőanyag minősége a vírusok
csoportosításának egyik alapja.
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Az örökítőanyaghoz fehérjék kapcsolódnak, amelyek feladata az örökítőanyag védelme,
továbbá biztosítja a virion alakját. A fehérje egységeket kapszomereknek nevezzük. A
kapszomerek együttesen a kapszidot alakítják ki. A kapszid alakja jelenti a vírusok
csoportosításának második szempontját. Ennek alapján ugyanis három csoportot tudunk
elkülöníteni. Az örökítőanyaghoz három nukleotidonként egy kapszomer kapcsolódhat, és
így egy megnyúlt egyenes ún. helikális morfológia alakulhat ki. Ennek legjellemzőbb
képviselője a dohánymozaik vírus. A kapszomerek (általában) szabályos háromszögekbe is
rendeződhetnek, és ikozaédert vagy dodekaédert alkotva zárhatják be az örökítőanyagot.
Ezek a kubikális vírusok, ilyenek pl. az adenovírusok. A kubikális vírusok az ún.
triangulációs szám alapján tovább csoportosíthatók. Ez az egy háromszöget alkotó
kapszomer egységek számát adja meg a háromszög élét alkotó kapszomerek számának
függvényében. T=n(n+1)/2, ahol „T” a triangulációs szám, „n” a háromszög élét alkotó
kapszomerek száma. A harmadik csoport a binális morfológiájú vírusok. Ezek mindkét,
korábban tárgyalt típus (helikális és kubikális) jegyeit magukon hordozzák. Átalában egy
kubikális feji véghez (ez tartalmazza az örökítőanyagot) kapcsolódik egy helikális
morfológiát mutató farki vég. A típus legjellemzőbb képviselői a bakteriofágok (azok a
vírusok, amelyek baktériumokat fertőznek). A virionok rendelkezhetnek burokkal is. Ez
alapvetően gazdamembrán eredetű, komponenseit illetve a szintézisükhöz szükséges
enzimeket általában nem a vírus genomja kódolja. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy
virális eredetű fehérjék épülnek a burokba. A burok a gazdasejtből való kijutás során
alakul ki, és az érett virion részét képezi.
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A fertőzés első lépése, a virion megtapadása a gazdasejt felszínén (adhézió), Ennek során a
virion felszínén lévő valamely fehérje, kapcsolódik a gazdasejt felszínén található valamely
fehérjével. Ezután az örökítőanyag (vagy akár az egész virion) bekerül a citoplazmába
(penetráció). Ekkor jelenlétére már csak az általa a gazdasejtben okozott változások utalnak.
A virális örökítőanyagról megkezdődik a korai fehérjék szintézise. Ezek felfüggesztik a
sejtciklust, gátolják a gazda saját molekuláinak előállítását, de fenntartják az energiatermelési
és alapvető szintetikus folyamatait (elsősorban transzkripció, transzláció). Ezt a késői (vagyis
a viriont alkotó) fehérjék szintézise valamint a virális örökítőanyag sokszorozása követi. A
vírusok összeszerelődése nem irányított folyamat, így a virionok egy része rosszul épül össze,
ezért nem fertőzőképes. A fertőzés végső lépése a virionok gazdasejtből való kijutása,
amelyek újabb gazdasejteket képesek megfertőzni. A felvázolt „életciklust” litikus ciklusnak
nevezzük. A penetrációt követően bizonyos vírusok esetében előfordulhat, hogy a virális
genom beépül a gazdasejt örökítőanyagába, és „elnémul”. A gazdasejt számos osztódáson
eshet át anélkül, hogy a vírus fehérjéi kifejeződnének, így a virális genom litikus ciklus nélkül
feldúsulhat a gazdasejt populációban, ezt lizogén ciklusnak nevezzük. Bizonyos hatásokra a
virális genom átírása megkezdődik, megjelennek a virális fehérjék, és bekövetkezik az
örökítőanyag sokszorozódása (a litikus ciklus lépései követik egymást), amelynek
végeredménye a virionok gazdasejtből való kijutása. A vírusok fennmaradása tehát minden
esetben gazdasejtet igényel, amely a fertőzést követően elpusztul. Ezt a jelenséget obligát
parazitizmusnak nevezzük. Ez természetesen együtt jár a gazdasejt/gazdaszervezet
károsításával, kórfolyamat kiváltásával.
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Látható, hogy a vírusok gazdaszervezet nélkül képtelenek szaporodni, így evolúciójuk is a
gazdához kötött. Egy vírus nem képes bármilyen gazdában betegséget okozni/szaporodni.
Pl. a pékélesztő vírusa nem fog megbetegedést okozni a borsó növényen és fordítva.
Ennek oka, hogy a példában szereplő vírus valószínűleg fel sem ismeri a borsó növény
sejtjeit (mások a fehérje-fehérje kölcsönhatások), hiszen a növényi sejtek felépítése
alapvetően eltér a gomba sejtek felépítésétől. Vagy ha valamely véletlen (sejtfal és
sejthártya sérülés) miatt mégis bejutna a gazda sejt citoplazmájába, ott nem tudná
átvenni az irányítást a gazda sejt folyamatai felett, hiszen csak a pékélesztő működését
befolyásoló fehérjék kódjával rendelkezik. Ezt a jelenséget gazdaspecificitásnak nevezzük,
ami arra utal, hogy bizonyos vírusok csak bizonyos gazdákat képesek megfertőzni.
Amennyiben a vírus csak kevés, vagy szélsőséges esetben csak egyetlen fajt képes
megfertőzni, akkor szűk gazdaspecificitásról beszélünk. Amennyiben egy vírus számos
fajban is képes kórfolyamatot kiváltani, akkor azt széles gazdaspecificitásúnak nevezzük.
Különösen az ellenálló sejtfallal rendelkező növények esetében jellemző, hogy valamilyen
kártevő felsérti a sejtfalat, esetleg a növényi sejt membránját. A kártevőn jelenlévő vírus
így szabadon bejuthat a növény citoplazmájába és fertőzést válthat ki. Ebben az esetben a
kártevő a vektor szerepét tölti be. A gazdaspecificitás, a vírusok örökítőanyagának
minősége, a virion morfológiája és a burok megléte vagy hiánya mellett a vírusok
negyedik csoportosítási szempontja.
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A baktériumok, a vírusokkal ellentétben, sejtes felépítésűek. Nagy számban találhatók
meg a környezetben, a levegőben, vizekben és a talajban. A köztudatban talán a kórokozó
baktériumok a legismertebbek, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a
baktériumok igen jelentős szerepet töltenek be a szén és a nitrogén körforgásában,
különböző toxikus kemikáliák és olajszármazékok lebontásában, sőt, bizonyos fajaik még a
napjainkban tömegesen használt PET palackok lebontását is képesek katalizálni. Fontosak
bizonyos élelmiszerek (pl. sajtok, ételecet), bioüzemanyagok, mosószerek adalékaiként
ismert enzimek továbbá antibiotikumok előállításában. Valamennyi magasabb rendű
élőlény (így az ember) külső és belső felszínének megvan a saját mikrobaflórája, amelyek
a kórokozókkal szembeni védelmi vonalként értelmezhetők. Ezek a szabad szénforrások
elhasználásával, a pH módosításával vagy akár szerves molekulák termelésével gátolják
meg a káros mikrobák megtelepedését és elszaporodását. A baktériumok evolúciós
szempontból is jelentősek, hiszen (jelenlegi tudásunk szerint) a cianobaktériumok voltak
az első élőlények, amelyek oxigént állítottak elő, ezzel hozzájárulva az ősi redukáló légkör
oxidálóvá alakításában, lehetővé téve a ma ismert élet kialakulását. Ezen kívül a fejlettebb
felépítésű eukarióta sejtek kialakulása is közreműködésüket feltételezi, az endoszimbionta
elmélet szerint ugyanis egy ősi egysejtű által bekebelezett heterotróf táplálkozású
baktérium lehet a mitokondrium, egy cianobaktérium pedig a kloroplasztisz őse.
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A baktériumok tipikus mérete 0,5 – 5 mikrométerre (µm, 10-6 méter) tehető. Alakjuk
jelenti csoportosításuk első szempontját. Eszerint három csoportot különíthetünk el:
gömb (coccus), pálcika (bacillus) és spirális. Ezen fő típusok mellett fonalszerű
megjelenés is előfordulhat. A gömb és a pálcika forma állhat egyesével vagy
csoportokban. Ez utóbbi fonálszerűen, szőlőfürtszerűen vagy szabálytalan alakban
egymáshoz kapcsolódott sejteket is tartalmazhat. A baktériumok prokarióták. A
„prokarióta” szó „sejtmag(osok) előtti”-ként fordítható le, és arra utal, hogy a
baktériumoknak nincsen sejtmagjuk. Sokkal pontosabb azonban az a megfogalmazás,
miszerint a baktériumok (prokarióták) nem rendelkeznek endomembrán rendszerrel.
(Endomembrán minden olyan biológiai membrán ami a sejten belül helyezkedik el, így a
sejtmagmembrán, endoplazmatikus retikulum, Golgi-apparátus, vezikulák, vakuolum). (A
fogalom a később tárgyalásra kerülő eukarióta (= valódi sejtmagosok) ismeretében nyer
értelmet.)
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A sejtes szerveződés alapja a sejtmembrán vagy plazmamembrán, amely elhatárolja a sejten
belüli térrészt a külső környezettől. Az elhatárolásról a lipidek csoportjába tartozó
foszfolipidek gondoskodnak, amelyek minden membránban megtalálhatók. Kémiai
tulajdonságuknál fogva (amfifil molekulák, rendelkeznek egy poláros és egy apoláros résszel)
poláros közegben (pl. vízben) úgy rendeződnek, hogy vízzel csak a poláros részek
érintkezzenek, az apoláros részek pedig csak egymással, ez a képlet a micella (A). Ezzel érik el
ugyanis az energetikailag legalacsonyabb, legstabilabb állapotot. Apoláros és poláros
tulajdonságú közegek határfelületén olyan rendszerek alakulhatnak ki, ahol egy lemez jön
létre, amelynek az egyik oldalán a poláros részek a másik oldalán az apoláros részek
helyezkednek el rendre a poláros illetve apoláros közeg felé fordulva (B). Két ilyen réteget az
apoláris felszínűkkel egymás fele helyezve létrehozható a biológiai membrán alapja (C). A
biológiai membránnak így mindkét felszíne poláros tulajdonságú (a belső és a külső környezet
is víz alapú), amelyek között egy apoláros réteg húzódik. Ezt foszfolipid kettősrétegnek
nevezzük, utalva az anyagi minőségére, és a fizikai felépítésére. A lemezt gömbbé zárva
létrejöhet a belső térrész elszigetelése a környezettől (D). Az apoláros rétegbe koleszterin
típusú lipidek ágyazódnak, amelyek a membrán „keménységét”, merevségét, rigiditását
fokozzák. Az így kialakult membránon keresztüli anyagmozgás korlátozott. A kis méretű
molekulák (oxigén, szén-dioxid, víz) átjutnak, de nagyobb, főleg töltéssel rendelkező kémiai
részecskék (molekulák, ionok) számára a sejtmembrán átjárhatatlan. Ezek sejtmembránon
keresztüli szállításáért a sejtmembránba ágyazódott fehérjék felelősek. A rajtuk keresztüli
anyagmozgás szigorúan szabályozott, így biztosítva, hogy a szükséges anyagokból mindig a
megfelelő mennyiség álljon a sejt rendelkezésére.
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A sejten belüli térrészt baktériumokban teljes egészében a citoplazma tölti ki. Ennek
alapja víz, amely különféle ionokat, gázokat továbbá az itt végbemenő lebontó-, felépítő-
és szintetikus folyamatok kiindulási anyagait, közti- és végtermékeit tartalmazza (pl. RNS-
ek, aminosavak, megszintetizált fehérjék, különféle szerves savak, lipidek stb.). A
sejtmembránhoz belülről citoszkeletális (sejtváz) fehérjék kapcsolódnak, amelyek a sejt
alakjának (hosszának, átmérőjének) meghatározásában és az osztódási sík kijelölésében
játszanak szerepet. Mint az már említésre került a baktériumok nem rendelkeznek
semmilyen endomembrán rendszerrel így sejtmaggal, endoplazmatikus retikulummal és
Golgi-apparátussal sem. Az örökítőanyag kettős szálú cirkuláris (gyűrű alakú) DNS, és a
citoplazmában szabadon helyezkedik el. A DNS-hez fehérjék kapcsolódnak, amelyek a
szerkezet stabilizálásában és a gének kifejeződésének szabályozásában játszanak szerepet.
A citoplazmának azon részét, ahol az örökítőanyag található nukleoidnak nevezzük. A
bakteriális örökítőanyagon kívül a citoplazmában egyéb DNS molekulák is
előfordulhatnak, ezek szintén gyűrű alakú molekulák, amelyeket plazmidoknak nevezünk.
A plazmidok is géneket kódolnak, amelyek bizonyos molekulák szintézisét katalizálhatják,
de gyakori, hogy antibiotikum rezisztenciát hordoznak. Egy baktériumban több féle
plazmid is lehet, sőt az egyes plazmidok kópiaszáma is változhat. A citoplazmában
találunk továbbá nagy mennyiségű riboszómát. A riboszóma a fehérjeszintézis helye,
fehérjéből és RNS-ből felépülő komplex. A bakteriális riboszóma 70S (S: Svedberg
egység) ülepedési állandójú, két alegysége van, a nagyobbik 50S, a kisebbik 30S ülepedési
állandójú.
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A baktériumok nagyon fontos alkotója a sejtfal, amely a sejtmembránt kívülről borítja, ez
egyben csoportosításuk második szempontja. A sejtfal alapja a murein vagy más néven
peptidoglikán. Ez utóbbi név utal a felépítésére: peptido -> fehérje, glikán -> szénhidrát. A
szénhidrát elemek egymáshoz kapcsolódva hosszú elágazásmentes láncokat hoznak létre.
A rövid peptid komponensek a szénhidrát láncokhoz kapcsolódnak. Az egymás mellett
elhelyezkedő szénhidrát láncok a rövid peptid szekvenciák révén közvetlenül, vagy néhány
extra glicinből álló peptid híd közbeékelődésével közvetve kapcsolódnak egymáshoz.
Előbbi esetben egy vékony, kompakt struktúra jön létre, ez a Gram negatív sejtfal (Gram
negatív baktériumok), utalva arra, hogy a Hans Christian Gram-ról elnevezett festési
eljárás során formálódó komplex etanollal kimosható a sejtfalból. Érdekesség, és nagyon
fontos, hogy a Gram negatív baktériumok esetében a sejtfalat egy további membrán
borítja, amely szerkezetében teljesen megegyezik a sejtmembránnal (tehát foszfolipid
kettősréteg + fehérjék). Ezt külső membránnak nevezzük. A második esetben egy lazább,
de vastagabb sejtfal szerkezet alakul ki, amelyből nem távolítható el a Gram festés során
létrejövő komplex, ezt a típusú sejtfalat Gram pozitívnak nevezzük (Gram pozitív
baktériumok).
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A baktériumok többnyire képesek mozgásra, ez flagellum segítségével valósul meg.
Motorikus egysége a sejtmembránhoz köthető. Az egyes mikrobacsoportok jellemző
számú és elhelyezkedésű flagellummal rendelkeznek, amely így szintén a csoportosításuk
szempontja. A mikrobák egy része nem rendelkezik csillóval, ezeket atrich-nek nevezzük.
Elkülönítünk monotrich (a baktérium egyik végén egy darab flagellum), lophotrich (a
bakérium egyik végén egynél több flagellum), amfitrich (a baktérium két végén egy-egy
flagellum), amphilophotrich (a baktérium mindkét végén egynél több flagellum), peritrich
(a baktérium teljes egészét beborító flagellumok) típusokat.
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A baktériumok csoportosításának negyedik szempontja az oxigénnel szembeni
viselkedésük. A baktériumok egy része kizárólag oxigén jelenlétében képes életben
maradni, ezeket obligát aeroboknak nevezzük. Vannak azonban olyan baktériumok,
amelyek pontosan ellentétesen viselkednek, számukra az oxigén méreg, jelenlétében
elpusztulnak, ezek az obligát anaerobok. A baktériumok jelentős része képes volt mindkét
körülményhez alkalmazkodni, őket az alapján csoportosítjuk, hogy melyik körülmény
között képesek gyorsabban osztódni. A fakultatív anaerobok oxigén jelenlétében
gyorsabban osztódnak, de ha nincs oxigén a rendszerben, akkor is életképesek, csupán az
osztódásuk üteme csökken. A fakultatív aerobok elsősorban az oxigénmentes környezetet
preferálják, de oxigén jelenlétében is életképesek. A mikroaerofilek alapvetően aerobok,
de a légkörben jelenlévő 21%-nyi oxigénnél kevesebbet igényelnek az optimális
növekedésükhöz.
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Az anyagcsere tárgykörébe tartozik minden olyan folyamat a sejtben, amely a saját
létének fenntartására irányul. Az anyagcserének három fő vonatkozása: a szén
megszerzésének módja, az energia megszerzésének módja valamint a redukáló
komponensek forrása.
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A földi élővilág szén alapú, így ennek az elemnek és megszerzésének központi
jelentőséget kell tulajdonítanunk. Az élőlények egy csoportja képes a szervetlen szén-
dioxidot megkötni és szerves molekulák előállítására használni. Ezeket az élőlényeket
autotrófoknak nevezzük (pl. növények, algák, cianobaktériumok). Azokat az élőlényeket,
amelyeknek szerves kötésben lévő szénre van szükségük a saját szénigényük kielégítésére
heterotrófoknak nevezzük (állatok, gombák, baktériumok jelentős része). Az energia
származhat a fény energiájának hasznosításából a fotoszintézis során. Ez a fototróf
élőlények (pl. növények, bíbor baktériumok) sajátsága. A másik lehetőség, ha kémiai
kötések felbontása során (a molekulák oxidálásával) felszabaduló energiát hasznosítják,
ezeket kemotróf élőlényeknek nevezzük (pl. gombák, állatok, nitrifikáló baktériumok). A
redukáló komponensek a felépítő folyamatokhoz szükségesek. Az elektronok
származhatnak szervetlen molekuláról (pl. vízről a fotolízis során növényekben, vagy
ammóniumionról nitrifikáló baktériumok esetében). Az ilyen élőlényeket litotrófnak
nevezzük. A másik esetben szerves makromolekulák töltik be az elektrondonor szerepét,
ezen forrásokat hasznosító élőlényeket organotrófoknak nevezzük. A három szempont
szerinti elnevezés kombinálható, így jöhet például létre olyan kifejezés, mint például
kemolitoautotróf, ami egy olyan élőlényre utal, amely 1.) szervetlen szénforrást hasznosít
(autotróf), 2.) kémiai kötések felbontásával szerzi az energiát (kemotróf) és 3.) az
elektronok pedig szervetlen részecskékről származnak (lititróf). Ilyenek pl. a nitrifikáló
baktériumok.
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A gombák méretére a mikrométeres és az efeletti mérettartomány a jellemző. Közös
bennük, hogy valamennyien heterotrófok, sejtfaluk jellemző alkotója a kitin. Eukarióták,
vagyis gazdag belsőmembrán rendszer jellemzi őket. Ennek feladata az elhatárolás
(sejten belüli kisebb kompartmentek létrehozása, bizonyos folyamatok térbeli izolálása) és
a felület növelése. Egyszerű kezelhetőségük okán sokuk eukarióta modellszervezetként
használatos. A baktériumokhoz hasonlóan fontosak az élelmiszeriparban, ahol erjesztett
italok, kelesztett pékáruk előállítása, sajtok, húsáruk érlelése során használatosak, de
bizonyos magasabb rendű gombák (csiperke, laskagomba) termőteste különféle módokon
elkészítve emberi fogyasztásra is alkalmas. Az iparban szerves savak (glükonsav,
citromsav) előállítására illetve antibiotikumok (penicillin) termeltetésére is használják
őket. Fontos szerepük van az igen stabil növényi sejtfalalkotók (cellulóz, lignin)
lebontásában, ezáltal a szén körforgásában.
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Morfológiájukra alapvetően kétféle megjelenés jellemző. Az egyik az élesztő
forma, amikor az osztódást követően a két sejt elválik egymástól, és egy-egy
különálló sejtként léteznek tovább. Ilyen pl. a kereskedelmi forgalomban kapható
közönséges sütőélesztő (pékélesztő), amelyek felhasználásával a kelesztett
sütemények készülnek, de megfigyelhetjük őket a boros hordók alján is
leülepedve. A másik esetben az osztódást követően a két sejt együtt marad, és egy
fonalat alakítanak ki, ez a fonalas forma. Ezek a fonalak láthatók például egy
megpenészedett gyümölcsön vagy kenyéren. A legfejlettebb gomba csoport, a
bazídiumos gombák esetében a fonalak egy általában makroszkópikus méretű,
szervezett szövedéket, a termőtestet hozzák létre. Ez az, amit például csiperke
vagy laska gomba esetében elfogyasztunk. Eukarióta élőlények, vagyis gazdag
endomembrán rendszer jellemzi őket.
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Felépítését tekintve a sejtmembrán alapszerkezete megegyezik a baktériumoknál
tárgyaltakkal, vagyis alapja egy foszfolipid kettősréteg, amelybe fehérjék ágyazódnak. A
membrán apoláris rétegébe ergoszterol ágyazódik a rigiditás növelése érdekében. A sejtet
citoplazma tölti ki, amely összetételében szintén a baktériumokra emlékeztet, ugyanakkor
a belső sejtváz, a citoszkeleton, sokkal kifinomultabb, és a sejt teljes belső terét
behálózza, ezzel biztosítva a sejt alakját, illetve a sejtalkotók rögzítését. A sejtváz aktinból
és tubulinból épül fel. A sejtfal általánosságban két rétegre különíthető el, a
sejtmembránhoz közelebb találjuk a kitinből és β-glükánból álló belső réteget, míg
kívülről ezt egy mannoproteinekből álló réteg borítja. (A kitin, β-glükán és mannóz mind
szénhidrát.) Ez egy nagyon általános sejtfalfelépítés, ettől bizonyos csoportokban
mutatkozhat eltérés.
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A citoplazmában találjuk a sejtmagot, amelyet egy kettős foszfolipid kettősréteg, a
sejtmaghártya különít el a citoplazmától. Az általa körülzárt térrész a nukleoplazma,
anyaga hasonlatos a citoplazmáéhoz, víz alapú, benne oldott ionokkal. Itt találjuk az
örökítőanyagot, amely kettős szálú lineáris DNS. A DNS-hez bázikus tulajdonságú hiszton
fehérjék kapcsolódnak (a DNS – dezoxiribonukleinsav, mint ahogy a neve is mutatja, savas
kémhatású), amelyek stabilizálják a szerkezetet, és lehetővé teszik a DNS feltekert
állapotban tartását. A hisztonok azon kívül, hogy a DNS helyigényét csökkentik, a
génkifejeződés szabályozásában is fontos szerepet töltenek be. A DNS és a hozzá
kapcsolódó szerkezeti fehérjék neve együttesen kromoszóma. A kromoszómák száma
fajra jellemző sajátság. A sejtmaghártya kettős foszfolipid kettősrétegét pórusok törik át,
amelyek kapcsolatot teremtenek a nukleoplazma és a citoplazma között. A pórusokon
keresztüli anyagmozgás szigorúan szabályozott folyamat.
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A sejtmaghártya kettős foszfolipid kettősrétegének külső foszfolipid kettősrétege a
citoplazma felé kitüremkedve hozza létre az endoplazmatikus retikulumot (ER). Üregét
ennek megfelelően szintén kettős foszfolipid réteg határolja el a citoplazmától. Felépítéséből
adódóan belátható, hogy a sejtmagmembrán kettős foszfolipid kettősrétege közötti térrész és
az ER ürege közös teret alakít ki. Ez ER üregei (ciszternák) egy komplett hálózatot hoznak
létre, amelyek elsősorban a felület növelését szolgálják, helyet biztosítva a membránhoz
kötött folyamatoknak. Az ER-nak két típusát különíthetjük el. Rögös felszínű - és sima
felszínű endoplazmatikus retikulum (RER és SER). A RER onnan kapta a nevét, hogy
elektronmikroszkópos felvételen apró „rögök” figyelhetők meg, amelyekről megállapították,
hogy riboszómák. A RER az ER sejtmaghoz közelebbi, míg a SER a távolabbi részén figyelhető
meg. Mivel a riboszómák kapcsolódása és leválása (disszociációja) az ER-hez dinamikus
folyamat a RER és a SER határa ennek megfelelően vándorolhat. A SER feladata a zsírsavak és
szterán vázas vegyületek szintézise és a szerves kemikáliák lebontása. A RER ad helyet a
szekrécióra-, transzportra kijelölt fehérjék, illetve a membránfehérjék szintézisének, de ide
köthető azoknak a fehérjéknek a szintézise is, amelyeknek bizonyos módosításokon kell majd
átesniük ahhoz, hogy elnyerjék végleges szerkezetüket. Az eukarióta riboszóma ugyanúgy
fehérjékből és RNS-ekből épül fel, de komplexebb és nagyobb, mint a bakteriális. A nagy
alegység 60S, a kis alegység 40S, míg a teljes riboszóma 80S ülepedési állandójú.
Természetesen a riboszómák nem csak az ER-hez kapcsolódva, hanem szabadon a
citoplazmában is előfordulnak.
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Az eukarióta fehérjéknek számos, ún. poszttranszlációs (transzláció (tehát fehérje
szintézis) utáni) módosításon kell átesniük ahhoz, hogy felvegyék a szükséges
térszerkezetüket, és szert tegyenek a működésükhöz nélkülözhetetlen módosításokra (pl.
foszforiláció, szénhidrát-láncok). Ennek helye a Golgi-apparátus, amelyet szintén
foszfolipid kettősréteg határol el a citoplazmától. Alakját legjobban egymással
összeköttetésben álló lapos „zsákokként” lehetne leírni. Ezek üregeit is ciszternáknak
nevezzük, amelyek száma több tucat is lehet. Az éretlen fehérjék az ER-ből kerülnek ide
transzport vezikulumok (később kerülnek tárgyalásra) segítségével. A Golgi-apparátus
működése a felépítésével szoros összefüggésben van. Az ide kerülő fehérjék az ER-hoz
közelebb eső részen (cisz felszín) lépnek a Golgi-apparátus üregébe, és a távolabbi
ciszterna (transz felszín) felé haladva esnek át a szükséges módosításokon.
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A vezikula szintén foszfolipid kettősréteggel rendelkező apró membránhólyagok a
citoplazmában. Egy részük a sejten belüli transzportban játszik szerepet (pl. ER -> Golgi-
apparátus) vagy a szekrécióra kijelölt molekulákat szállítják a citoplazma membránhoz, de
ide sorolhatjuk a lizoszómákat is, amelyek feladata a saját vagy idegen anyagok lebontása
az általa hordozott hidrolitikus enzimek segítségével. Egy speciális vezikulának tekinthető
a vakuólum, amely a növényi és gombasejtek jellemző alkotója. Ennek fontos feladata van
a sejten belüli vízaktivitás, a pH valamint az intracelluláris ionkoncentráció
szabályozásában. Itt kapnak helyet azok a végtermékek, amelyek a sejt nem tud (vagy
nem akar) leadni, de általában ide lokalizálódnak a tartaléktápanyagok is (pl. fehérje vagy
szénhidrát szemcsék formájában). A vakuólum központi szerepet tölt be a megnyúlásos
növekedésben.
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A mitokondrium az energianyerés helye. Valószínűleg egy ősi baktérium
bekebelezésével került a sejtbe, és valamilyen oknál fogva nem szenvedett lízist, így
fennmaradt a citoplazmában. A glükóz lebontási folyamatának (biológiai oxidáció)
második (citromsavciklus) és harmadik (terminális oxidáció) szakasza köthető a
mitokondriumhoz. A citoplazmától egy foszfolipid kettősréteg választja el, amelyen belül
kiterjedt, szintén foszfolipid kettősréteg alapú membránrendszer húzódik. Az általa
bekerített térrész a mitokondrium mátrixa. A membránrendszer az itt zajló anyagcsere
folyamatok számára biztosít felszínt. A mitokondriumnak saját örökítőanyaga és
fehérjeszintetizáló apparátusa van.
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A Zygomycota (Járomspórás) gombák fonalaiban a sejteket nem választják el harántfalak,
ivaros folyamatuk eredménye a járomspóra. Gyümölcsök és egyéb élelmiszerek romlásáért
lehetnek felelősek. Humán megbetegedést ritkán okoznak. Fontos lebontók, rothasztok. Az
Ascomycota (Tömlősgomba) fajok lehetnek élesztő vagy fonalas növekedésűek. A fonalakban
a sejteket harántfal választja el. Az ivaros szaporodásuk terméke az aszkusz. Sok féle
szénforrást képesek hasznosítani, ide tartoznak az antibiotikum termelésükről híres
Penicillum fajok. Az Ascomycota gombák szabadföldi és tárolt növények romlását okozhatják.
Ez komoly problémát jelent, ugyanis egyes fajaik ún. mikotoxinokat termelhetnek, amelyek
rákos elváltozásokkal hozhatók összefüggésbe. Emberi megbetegedést kiválthatnak továbbá
a fonalas képviselőik közül az Aspergillus-ok, amelynek egyes fajai tüdőgyulladást
okozhatnak. Az Ascomycota csoport talán legismertebb képviselője a pékélesztő, amely a
kelesztett pékáruk és az erjesztett italok előállítása során használatos, de eukarióta
modellorganizmusként az alapkutatásban is fontos szerephez jut. Élesztő képviselőik közül is
ismertek patogének, pl. a Candida fajok. A Basidiomycota (Bazídiumos) gombák fonalai
általában szabályosan szerveződnek, termőtestet hoznak létre, amely sok esetben tönkre és
kalapra különíthető el. Ivaros folyamatuk eredménye a bazídium. Fontos szerepük van a szén
körforgásában ugyanis mind a lignint, mind a cellulózt képesek lebontani. Számos ehető faj
mellett, mérgező gombák is tartoznak ide pl. Gyilkos galóca. A mérgező gombák „mérge” és a
korábban említett mikotoxin nem ugyanaz. A mikotoxinok a DNS-ben okoznak változást, a
gomba mérgek pedig élettani folyamatot gátolnak. Élesztő faj is tartozik ide, pl. Cryptococcus
neoformans, amely egy humán patogén faj, tüdőgyulladást és agyhártyagyulladást okozhat.
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Az olvasólecke áttekintése 20 percet igényel.

Az olvasólecke anyaga:
1. A Biotechnológia története
2. A biotechnológia eszköztára
3. A biotechnológia ágai
4. A biotechnológia ágai: „Piros biotechnológia”
5. A biotechnológia ágai: „Zöld biotechnológia”
6. A biotechnológia ágai: „Fehér biotechnológia”
7. A biotechnológia ágai: „Kék biotechnológia”
8. A biotechnológia ágai: „Arany biotechnológia”
9. Ellenőrző kérdések
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A biotechnológia szó eredete:
A biotechnológia szót 1917-ben használta először Ereky Károly, magyar gépészmérnök.
1919-ben publikálta erre vonatkozó nézeteit könyvében a „Biotechnologie der Fleisch-,
Fett- und Milcherzeugung im landwirtshafftlichen Grossbetriebe” címmel. Ám magát a
szót először egy magyar nyelvű előadásban használta 1917-ben.
„The paper of biotechnology in the feed of the population”- Ereky, 1919
„We need biotechnology to feed the world” - Borlaugh, 2000

A biotechnológia fogalma:
Élőlények segítségével végzett technológia. A cél az, hogy új tudást, terméket vagy
szolgáltatást hozzunk létre, úgy, hogy ahhoz élő szervezeteket, azok részeit módosítjuk a
tudomány és a technológia jelenlegi eszközeivel.
Ennek értelmében biotechnológiai eljárásokkal készül pl.: sajt, joghurt, kovászos uborka,
ehető vakcinák, biogáz, bio-hidrogén, biokontroll készítmények, sör, bor, tofu,stb.
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A biotechnológia egy sokrétű tudomány, mely felhasználja a molekuláris biológia,
mikrobiológia, biokémia, sejtbiológia, immunológia, genetika és a kémia eszköztárát. A
biotechnológia célja, hogy élő szervezeteket, részeit, termékeit változtassa meg, élő
szervezeteken alapuló technológiákat, eljárásokat, új termékeket, szolgáltatásokat hozzon
létre. A biotechnológiának számos ága van, melyeket különböző színekhez rendelnek, de
általában elmondható, hogy ezek között átfedések, illetve összefüggések vannak. A
biotechnológia méretskálája is rendkívül széles, a molekuláris biotechnológia, molekulák,
DNS, RNS fehérje szinten kezeli a dolgokat és sokszor a cél olyan zöld – végső soron
önreprodukáló - biokatalizátorok létrehozása a cél, melyek a fenntartható környezet
szempontjából rendkívül fontosak. A növényi, állati vagy tenger biotechnológia léptékei
jelentik a másik mérethatárt, amely a folyamatokat pedig makro szinten kezeli.
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A biotechnológia ágai (a teljesség igénye nélkül):
Piros biotechnológia: Piros biotechnológiához tartozik mindazon humán gyógyszerek és
terápiák, melyeket orvosi céllal a biotechnológia eszköztárával fejlesztettek/fejlesztenek
ki.
Fehér biotechnológia: Ipari-, környezetvédelmi biotechnológia. A célja az, hogy értéket
teremtsünk. Ipari oldalról hagyományos ipari termékek helyett, velük azonos értékű, de
alternatív termékeket állítsunk elő, környezetkímélő technológiák segítségével.
Környezetvédelmi oldalról pedig környezetszennyező anyagok eltávolítása.
Zöld biotechnológia: A zöld biotechnológia a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban
hasznosított mikroorganizmusok, növények és állatok szaporodásának, valamint genetikai
programjának megváltoztatását és az így kialakult új képességek technológiai
alkalmazását jelentik.
Kék biotechnológia: A kék biotechnológia tárgykörébe sorolható minden olyan
biotechnológiai alkalmazás, mely a tengerekkel, vizekkel kapcsolatos, így például a
szennyvíztisztítás is.
Arany biotechnológia: Az arany biotechnológia a bioinformatika fogalmát foglalja
magában. A bioinformatika segítségével például a nagy mennyiségű információt képesek
vagyunk tárolni, elemezni valamint az emberi agy számára is értelmezhető formában
vizualizálni.
Fekete biotechnológia: a bioterrorizmussal és biofegyverekkel, valamint biológiai
hadviseléssel kapcsolatos biotechnológiát jelenti, mely mikroorganizmusokat, toxinokat
használ, melyek betegséget, pusztulást okozhatnak embereknek, haszon állatoknak,
takarmány növényeknek.
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A piros biotechnológia tárgyköre:

Piros biotechnológiához tartozik mindazon humán gyógyszerek és terápiák, melyeket
orvosi céllal a biotechnológia eszköztárával fejlesztettek/fejlesztenek ki.

A fő piros biotechnológiai tudományterületek közé soroljuk a sejt- és szöveti
biotechnológiát, az őssejt biotechnológiát és a nanotechnológiát.

Az orvosi biotechnológia a tünetek helyett a betegség okát veszik célba. Emberi testben
termelődő fehérjéket, enzimeket, ellenanyagokat és egyéb természetes anyagokat használ
fel a betegségek kezelésére.

Fontos különbség a hagyományos gyógyszeripar és az orvosi biotechnológia között, hogy
míg az általános gyógyszeripar gyors szintézis módszerrel kombinált gyors biológiai
vizsgálatok alapján szintetizálnak új kémiai hatóanyagokat, ezzel szemben a piros
biotechnológia DNS/RNS/FEHÉRJE szintjén próbálja a betegségeket megszüntetni.

A piros biotechnológiával foglalkozó cégek szoros kapcsolatban állnak a gyógyszergyártó
cégekkel, újonnan fejlesztett technikáikat, gyógyszer-terápiás terveiket eladják és a
gyógyszer engedélyeztetést már a gyógyszergyártók végzik.
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A Biotechnológiai Nemzeti Technológiai Platform (BNTP)
(https://nkfih.gov.hu/innovacio/nemzeti-technologiai/biotechnologiai-nemzeti#) az
alábbiakat sorolja az Orvosi- (azaz Piros) biotechnológia alá: Terápia, Molekuláris
diagnosztika és "-omikák„, Hatóanyag bejuttatás, Kutatási technológiák és
szolgáltatások (http://users.atw.hu/gmora/gyogybiotech.html).
A terápiák közé soroljuk az őssejtterápiát, melynek ígérete a szövetek regenerálása, illetve
akár új szervek előállítása a beteg saját sejtjeiből vagy a génterápiát, amikor a betegség
okát a felnőtt betegek genetikai állományának módosításával szüntetik meg. Számos
rekombináns fehérje alapú gyógyszer van forgalomban (élesztővel termeltetett inzulin,
Avastin: emlő; tüdő; vese rák kezelése) és jelenleg is több száz különféle vakcina és
gyógyító eljárás áll klinikai tesztelés alatt. Molekuláris diagnosztikához tartozik például a
DNS-ujjlenyomatvétel, mely a törvényszéki orvostan hatékonyságát számottevően emelte.
Másrészről fontos megemlíteni a proteomikát, amikor a fehérjék élettani és a
betegségben betöltött szerepét vizsgálják, végül a személyre szabott gyógyászatot,
melynek alapköve a molekuláris diagnosztika. A rekombináns vakcinák (vírus alapú)
esetében egy ártalmatlan vírus például az Adenovírus genomjába egy komoly betegséget
okozó patogén mikroba génjét ültetik, mely erős immunológiai választ vált ki a
szervezetben kialakítva az immunitást (veszettség elleni oltás). Egy másik vírus alapú
vakcinázás a gyengített (attenuált) vírusok alkalmazása, mint élő vektor. Ezeket a vírusokat
laboratóriumban állítják elő. Többször felszaporítják a vírusokat sejtkultúrán, melynek
eredményeként a kórokozó adaptálódik a laboratóriumi körülményekhez, s ezáltal a
virulenciája lényegesen lecsökken. Ilyen vakcinákat használnak a bárányhimlő (varicella-
zoster vírus okozza), a kanyaró (kanyaró vírus) és a mumpsz (mumpsz vírus) ellen is. Az
említett technológiákhoz illetve termékekhez elengedhetetlen a gyógyszerek
optimalizálásának, a biológiai szűréseknek, hatóanyag tervezésnek folyamatos fejlődése.
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Az agrár- és élelmiszer ipari biotechnológiát nevezzük együttesen zöld biotechnológiának.
Az alkalmazási területektől függően a BNTP az alábbiakat sorolja az Agrár- és
élelmiszeripari (azaz Zöld) biotechnológia alá: Növénybiotechnológia,
Állatbiotechnológia és Élelmiszeripari biotechnológia
(https://sites.google.com/site/biotechnologiak/home/zoeld-biotechnologia).
Növénybiotechnológián belül 4 csoportot különítenek el: Marker asszisztált szelekció,
Mikroszaporítás, Genetikai módosítás, Agromikrobiológia. A zöld biotechnológia
elengedhetetlen a fenntartható fejlődés megvalósításához. A biotechnológia ezen ágának
elsősorban az egyre súlyosabb élelmiszerhiány leküzdése illetve a megnövekedett
szükségletek kielégítése a célja. Ehhez nyújthat megoldást a növénybiotechnológia,
mellyel nagyobb terméshozamú és rezisztens növényfajtákat lehet létrehozni, melyek
lehetőleg jól viselik az adott terület időjárási viszonyait is.
Legtöbbet a hideg- és szárazságtűrő, valamint kórokozókkal szemben ellenálló
növényekről hallani, azonban a kutatások egyre inkább az emelt tápértékű (például
vitaminokat is termelő, vagy magasabb fehérjetartalmú) fajták irányába fordult. A
növények nemcsak az élelmezésben, hanem az energiaszükségleteink kielégítésében is
nagy szerepet játszhatnak. Kiemelt fontosságú feladat a zöld bionövényvédőszerek
alkalmazása a kémiai peszticidek környezetbarát kiváltása.
Az úgynevezett energianövények kifejlesztése jelenleg is nagy erőkkel folyik, ezek
szakértők szerint a jövőben könnyen kiválthatják többek között az autók üzemanyagait is
(cellulózból közvetlenül üzemanyagot gyártás).
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Az állattenyésztési biotechnológia a modern biotechnológiai integrált módszerek
alkalmazásával a genetikai anyagok gyors megváltoztatására törekszik. Ennek
legfontosabb alkalmazási területei: mesterséges
megtermékenyítés és ondómélyhűtés, embrió átültetés és mélyhűtés, in vitro embrió
előállítás, embriómanipuláció és klónozás, genetikai elemzés és gaméta ivar vizsgálat. Az
említett technológiákat széles körben alkalmazzák a tenyésztett állatfajokon,
legelterjedtebben a szarvasmarha tenyésztésben. A technológiai fejlesztést nem csak a
már meglévő állatfajok esetén folyik, hanem az eddig még nem vagy csak szűk körben
alkalmazott fajok esetén is (sertés, nyúl, baromfi és egyes vadon élő állatok). Fő
alterületei: 1. Embrió technológiák; 2. Molekuláris állatdiagnosztika és marker asszisztált
szelekció (MAS). Az embrió technológiához tartozik a makromanipuláció: „ha nem
nyúlunk be a sejtekbe”, az embriómélyhűtés: több évtizedig konzerválni lehet a korai
stádiumú embriókat nagyon alacsony hőmérsékleten (-196°C), az embrió darabolás:
identikus ikrek előállítása a korai stádiumú embrió darabolásával (max 4 embrió), a
kiméra előállítási technika – különböző szülőktől (akár különböző fajú szülőktől) származó
embrió darabok összerakása és a mikromanipuláció: ha a sejten belül változtatunk valamit
(Klónozás, génátültetés). Ezen technikák segítségével hozamnövelés érhető el a
takarmányok állati fehérjékké való átalakításakor illetve termelékenység növelést az állati
növekedés elősegítésével génsebészettel előállított állai növekedési hormonok
segítségével. Az állategészségügy szempontjából az állatbiotechnológia teszi lehetővé a
monoklonális diagnosztikát, klónozással nyert vírus vakcinákat, immunogén vírusfehérjék
expresszióját (száj- és körömfájás, veszettség, baromfivész stb.) vagy a monoklonális
antitestekkel való passzív immunizálást. Az óriási léptékű állattenyésztés is komoly
kihívások elé állítja a biotechnológiát. Ezek közé sorolhatók az állatok higiéniás tartása,
egészségügyi monitorozása, korszerű takarmányozása, emésztéstjavító adalékok
fejlesztése, alternativ antimikrobiális szerek alkalmazása stb.
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Az élelmiszeripari-biotechnológia (sárga biotechnológia) magába foglalja az új és a
hagyományos biotechnológiákat. Hazánk volt az első olyan ország, ahol sikerült nagy
mennyiségben ecetsavat előállítani, ipari méretekben gyártottak B12 vitamint, illetve
meghonosították a baktérium alapú enzimekkel segített sörgyártást. Magába foglalja a
MAS-t (Marker Asszisztált Szelekció), a hagyományos biotechnológiai eljárásokat és az
élelmiszer-biztonság monitorozását. Az élelmiszer-biotechnológia főbb alterületei: 1.
Marker asszisztált szelekció; 2. Hagyományos biotechnológiai eljárások; 3.
Élelmiszerbiztonsági monitorozás.
A molekuláris mikróba szelekció fő területe a genetikai markerekre (elsősorban DNS)
alapozott kiválasztás (Marker assisted selection). A közvetlenül a fenotipust kialakító
génre szelektált alkalmazása lerövidíti a keresztezési populáció visszakeresztezéseinek
(backcross) számát. Alkalmazható idegen fajokból átvitt génekre történő szelekcióban,
mikor az utódokban csak egyetlen tulajdonságot kívánunk megőrizni. A molekuláris
marker segítségével a törzsszelekció nagymértékben meggyorsítható, a kívánt
tulajdonságra optimalizált starter törzs nyerhető. Egyúttal a marker arra is lehetőséget ad,
hogy a gyártási folyamat során ellenőrizzük a starter mikrobiológiai tisztaságát.
Az élelmiszer-monitorozás egyik jelentős ágát a mikrobiológiai vizsgálatok jelentik. A
mikrobiológiai monitoring vizsgálatok elsődleges célja a hazánkban fogyasztott (hazai és
külföldi eredetű, beleértve az Európai Közösségből, illetve a 3. országokból származó),
valamint exportra szánt élelmiszerek mikrobiológiai biztonságának felmérése, nyomon
követése. Biotechnológiai alapú, elsősorban DNS és immunoassay technológiák
segítségével képesek vagyunk az élelmiszerekben található toxinok kvalitatív és
kvantitatív meghatározására továbbá a táplálékláncban megjelenő GMO (genetikailag
módosított organizmus) minőségi és mennyiségi kimutatására.
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Hagyományos biotechnológiai eljárások: csíráztatás és a fermentáció. A molekuláris
módszerekkel követett csíráztatás módot ad az eljárás gazdaságossági szempontokat is
figyelembe vevő optimálásra. A fermentáció során a megfelelő célra szelektált mikróba
törzsekkel végezzük el a kiindulási alapanyag (ami lehet ipari melléktermék vagy
hulladákanyag is) átalakítását a kívánt céltermékké. Ezzel lehetőség nyílik fenntartható
technológia fejlesztésre, a környezetvédelem szempontjait is figyelembe vevő eljárások
megvalósítására.
Biotechnológiai fermentációs eljárásokra alkalmasak azok a baktériumok, gombák, algák,
amelyek anyagcseréjük intenzív, aerobok vagy anaerobok, és ideális körülmények között
szaporodásuk gyors. Fermentált élelmiszeripari végtermékek közé soroljuk például a
savanyú káposztát/uborkát, mely a Lactobacillus brevis segítségével készül el vagy az
alkoholos termékek tárházát: sör, bor, pálinka, whiskey, amelyekhez elengedhetetlen a
Saccharomyces cerevisiae (élesztő). Ezeken kívül az élesztővel készülnek a kenyerek,
péksütemények, pizzatészták. Mikroorganizmusok sokaságát használja az élelmiszeripari
biotechnológia, gondoljunk a keményítő konverziója (szeszipar), poliszacharidok
előállítására (stabilizálószerek), enzimek előállítására (amiláz), a starterkultúrákra (tejipar,
húsipar, borászat) vagy akár az aminosavakra (glutaminsav, fenilalanin, lisin, triptofán) és a
szerves savakra (ecetsav, tejsav, propionsav, citromsav)
(http://www.wikiwand.com/hu/Biotechnol%C3%B3gia).
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Az ipari biotechnológia tárgykörébe sorolható a bioalapú termékek, biofinomítás,
bioenergetikai biotechnológia. Igen nagy hajtóereje van ezen ágazatnak, hiszen megújuló
nyersanyagokat használ, így CO2 semleges, független a fosszilis tüzelőanyagoktól, valamint
megfelelően alkalmazva jelentős profitot is termel.
Biofinomítás során biomassza alapanyagból különböző iparágakban (élelmiszer-, vegy-,
textil ipar, stb.) felhasználható termékeket állítanak elő (pl.: szerves savak, etanol,
glicerin, ipari enzimek, stb.)
Bioenergetikai biotechnológia: biomasszából energiahordozók és üzemanyagok
előállítás pl.: biogáz, bioetanol, biohidrogán.
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Fehér biotechnológia – Környezetvédelmi biotechnológia
Elsősorban a bioremediációt értjük alatta, de az ipari melléktermékek lebontása és a
geomikrobiológia is ide sorolható.
Bioremediáció során biológiai rendszereket alkalmazunk a környezetünk
szennyezőanyagoktól való megtisztítására. A folyamat során teljesen semlegesítik a
toxikus anyago(ka)t vagy kevésbé toxikus formába alakítják át. Alkalmazhatunk
mikroorganizmusokat és növényeket is ezen eljárásra. Néhány példa arra, hogy milyen
szennyezőanyagok bioremediációja hajtható végre: klórozott szénhidrogén, kőolaj,
nehézfém szennyezések talajban, vizekben, stb.
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Szűkebb értelem a kék biotechnológia a tengerekben élő különböző élőlények
megismerését, a bennük rejlő tudományos lehetőségek kiaknázását jelenti. Tágabb
értelemen ide sorolható minden olyan biotechnológiai alkalmazás, mely a tengerekkel,
vizekkel kapcsolatos, így például a szennyvíztisztítás is.
Egy igen szemléletes és érdekes ide kapcsolódó példa az aquapónia, mely egy olyan
termelési folyamat, mely a természetben is lezajlódó folyamatokon nyugszik, a
hidropónia és az aquakultúra ötvözése. A két rendszer között biológiai egyensúly áll
fenn. A hidropónia egy olyan növénytermesztési módszer, melyben a növények egy olyan
vizes közegben fejlődnek, melyben a növény fejlődéséhez szükséges tápanyagok oldott
formában vannak jelen a tenyésztő közegben. Az aquakultúra vagy vízművelés pedig egy
olyan tenyésztési/termesztési eljárás, mely során növényeket és/vagy állatokat nevelnek
tenyészedényekben. Ezek lehetnek édesvíziek és tengeriek is. Íly módon tenyészthetőek
algák, halak, kagylók, rákok, stb. Az aquapónia ezen két módszert ötvözi, melyben a halak
ürüléke során a tenyésztő közegbe juttatott ammónia biztosítja a másik tenyészedényben
termesztett növények (elsősorban konyhanövények) számára a nitrogént. A két rendszer
közötti cirkularizációt egy szivattyú biztosítja, így az ammóniában gazdag víz egy
csőrendszeren keresztül kerül a növényi tenyészedénybe, ahol különböző
mikroorganizmusok alakítják át a benne levő ammóniát nitritté, majd nitráttá, mely
formában a növények már képesek azt felvenni. Az így keletkező ammónia mentesített
víz, pedig visszajuttatható például abba a közegbe, ahol a halakat tenyésztjük

129



„Tengeri biotechnológia”: számos olyan kutatás zajlik, melyeknek tárgyát a tengereinkben
fellelhető élőlényekből származtatható javak előállítása hívott életre. Ezen élőlények olyan
potenciállal rendelkeznek, melyek a jelenkorban (megfelelő mennyiségű ismeret
hiányában) kiaknázatlanok. Rengetek új lehetőséget rejtenek tengervizeink, mely
lehetőségnek jelenleg pénz- és etikai, valamint gyógyászati (új allergének) akadályai
vannak. Számos hasznos technológia viszont már kidolgozásra került például
„mariculture” (hal farmok, moszat farmok), ipari ragasztóanyagok , kemoterápiás
szerek. A tengeri aquakultúrás tenyésztés/termesztés során a tengervizben folyik a
termelés. Kagylók, rákok, algák, moszatok, stb termesztése folyik ilyen módon, melyekből
számos gyógyászati és élelmiszeripari termék állítható elő pl.: karragén.
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A biotechnológia ezen alkalmazási területe a modern informatika eszköztárát és
módszertanát használja fel a nagy mennyiségű biológiai adatok kiértékelésére és
elemzésére (bioinformatika). A bioinformatika segítségével jobban megismerhetünk és
elemezhetünk különböző biológiai folyamatokat és rendszereket. Magában foglalja
adatbázisok, algoritmusok, különböző statisztikai módszerek, vizualizációs technikák
alkalmazását annak érdekében, hogy a biológiai adatokat analizáljuk és kezeljük.
Segítségével elemezhetünk genomikai, proteomikai, rendszerbiológiai információkat.
Vizsgálható például, hogy egy adott életközösségben - talaj, élőlények tápcsatornája,
szennyvizek – milyen mikroorganizmus törzsek vannak jelen (metagenomika), azok milyen
anyagcsere folyamatokat folytatnak az adott közegben (transzkriptomika). Proteomikai
vizsgálatok alkalmával pedig fehérjék minőségi és funkcionális, teljes körű vizsgálatára
nyílik lehetőségünk. Metagenomikai vizsgálatok során például pontos képet kaphatunk az
emberi test különböző pontjain (fej, testhajlatok, tápcsatorna, láb, szájüreg, stb.)
fellelhető mikrobiális közösségről. A bioinformatika fellendülése tette azt is lehetővé,
hogy a Humán Genom Projekt (HGP, 1990-2006) megvalósuljon, mely projekt keretein
belül a teljes emberi genom feltárását elvégezték egészen a nukleotidok szintjéig, mely
egészségügyi szempontból igen nagy jelentőséggel bír. A HGP során mintegy 23.000
humán gén került meghatározásra.
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A lecke áttekintése 30 percet vesz igénybe.

A sejtek életét jelzőmolekulák irányítják. A jelzőmolekulák felismerését követően, a
jelátviteli folyamatok eredményeként alakul ki a sejtválasz.
A jelátviteli folyamatok pontos megértéséhez elengedhetetlen az
alapmechanizmusok megismerése, a receptorok sajátosságaitól kezdve a sejtválasz
kialakulásáig. Az alábbi tananyag segítséget nyújt ezen ismeretek elsajátításában.

A további részletek megértéséhez segítséget nyújt: Fonyó Attila: Az orvosi élettan
tankönyve (Medicina Könyvkiadó Zrt., ISBN 978-963-226-504-9)
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A jelátviteli folyamatoknak több formája ismert, melyet mobilis információs molekulák és
szövetekben rögzített molekulák is közvetíthetnek. Mobilis információs molekulák:
hormonok (endokrin szignalizáció), parakrin szekrétumok, neurotranszmitterek/
neurohormonok (idegi szabályozás), autokrin szekrétumok.
Jelátviteli folyamatok:
1. Endokrin jelátvitel (=endokrin szignalizáció): A jelzőmolekulák közül elsőként a
hormonokat ismerték fel. A hormonok endokrin sejtekből szabadulnak fel
(=hormonszekréció), melyek a véráramba kerülve távoli célsejtekre hatva fejtik ki a
hatásukat.
2. Parakrin szekréció: A parakrin szabályozás során a szekretoros sejt által kiválasztott
jelzőmolekulák a közelben levő, receptorral rendelkező célsejtek számára hordoznak
üzenetet. Példa: Az endotheliumból felszabaduló értágító és érszűkítő anyagok
3. Idegi szabályozás/ szinapszis: Az egyes idegsejtek neurotranszmitterek leadásával
jeleznek egymásnak vagy az izom-mirigysejteknek. Az idegsejtek hormonokat is
szekretálhatnak (=neurohormonok). A neurohormonok a célsejtre hatva vagy a véráramba
kerülve, távolabbi helyeken fejtik ki hatásukat.
4. Autokrin szekréció: A parakrin szabályozás egy különleges formája az autokrin
szekréció, mely során a jelzőmolekulákat szekretáló sejt önmagára hat (szekretoros
sejt=célsejt)
5. Plazmamembránhoz kapcsolt fehérjék: A szövetek érintkező/ szomszédos sejtjei között
megvalósuló jelátvitel. A jelzőmolekulákat a plazmamembrán felszíni membránfehérjéi
ismerik fel.
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A szignalizációs/ jelátviteli folyamat fontos alkotóelemei a receptorok, valamint a hozzájuk
kapcsolódó ligandumok.
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A jelátviteli folyamatokat és a specifikus sejtválaszt a receptorok és az azokhoz
kapcsolódó ligandum kötődése váltja ki. A receptoroknak több típusát is
megkülönböztethetjük. Az intracelluláris receptorok a nukleáris receptor szupercsaládba
tartoznak. Szintézisük a riboszómákon történik, majd a nukleáris lokalizációs szignál
irányításával kerülnek a sejtmagba, DNS-kötő doménnel rendelkeznek.
A receptorok másik típusát a plazmamembrán receptorok alkotják, melyeknek három
altípusa ismert: a receptor ioncsatornák/ ionotróp receptorok, a G-fehérjéhez kacsolódó
receptorok, illetve a receptor enzimek és a receptorhoz kapcsolt enzimek.
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Intracellulárisan, a citoplazmában lokalizálódó receptorok elhelyezkedhetnek a
sejtmagban, illetve a magon kívül is (glukokortikoid receptor, ösztrogénhormon-
receptor). A sejtmagon kívül elhelyezkedő receptorok által közvetített hatásmechanizmus
kezdő lépése a ligandum/hormon átjutása a sejtmembránon (1). A receptorokhoz
hormonmentes állapotban chaperon fehérjék kapcsolódnak, melyek a hormon kötődését
követően (2) disszociálnak a receptor/ligand komplexről (3), majd a rajtuk levő lokalizációs
szignál a sejtmag belsejébe irányítja a komplexet. A receptorok meghatározott DNS-
szakaszhoz kapcsolódva megindítják az adott gén átírását.
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Az intracelluláris receptorok mellett elkülönítünk plazmamembrán receptorokat is,
melyek első nagy csoportját a receptor ioncsatornák/ionotróp receptorok alkotják.
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A plazmamembrán receptorok második csoportját a G-fehérjéhez kapcsolt receptorok
alcsoportja képzi. Hét transzmembrán szakasszal rendelkező receptorok, melyek
jelátvitele G-fehérjéhez kapcsolódik. A receptorok mind a ligandjukra, mind pedig G-
fehérjére specifikusak. A G-fehérjék α, β és γ- alegységekből állnak, melyek az egyes
sejtekre jellemző izoformákban fejeződnek ki. A jelátvitel kezdeti lépésében, mikor a
receptor még nem kötötte meg ligandját, a heterotrimer G-fehérje a plazmamembrán
belső felszínéhez kötődik, miközben az α- alegység GDP-t tart kötve (1). A ligandkötést
követő receptor-aktiválás eredményeként (2) a receptor kapcsolódik a G-fehérje α-
alegységéhez, mely a GDP-t GTP- re cseréli és ezzel aktív állapotba megy át (3). A GTP-
kötés következtében a G-fehérje leválik a receptorról, valamint az α- alegység disszociál a
βγ- alegységekről (4). A GTP- bomlás és az effektor aktiválását követően a GDP- kötött G-
fehérje visszakerül kezdeti inaktív állapotába (5).
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A jelátviteli folyamatokban a plazmamembrán lipidjei is kiemelt szereppel bírnak.
Ligandkötést és receptor-aktiválást követően az aktiválódó enzimek lipidek bontására
képesek. A lipidek bontásából keletkező hasítási termékek a jelátvitel fontos résztvevői,
másodlagos hírvivőként funkcionálnak. Erre szolgáló példa a foszfolipáz Cβ (PLCβ*) enzim
aktiválása. A PLCβ a foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfátot (PIP2) bontja, melynek
eredményeként inozitol-1,4,5-triszfoszfát (IP3) és diacil-glicerin (DAG) keletkezik. A DAG a
membrán belső felszínén marad kötött állapotban. Az IP3 szabadon diffundálódik,
hatására emelkedik a sejtplazma Ca2+- koncentrációja. A diffundálódó IP3 az endoplazmás
retikulum IP3- receptoraihoz kötődve nyitja a Ca2+ csatornákat, mely a Ca2+- ok kiáramlását
eredményezi az endoplazmás retikulumból.
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A plazmamembrán receptorok harmadik nagy csoportját a receptor enzimek és a
receptorhoz kapcsolt enzimek képzik. A receptor enzimek ligandumkötött állapotban
enzimaktivitást mutatnak, legnagyobb csoportjuk a receptor protein- tirozinkinázok.
Példaként említhetjük a növekedési faktorok receptorait (pl. érendothel növekedési
faktor/VEGF, epidermális növekedési faktor/EGF), melyek inaktív/ monomer formában
vannak jelen a plazmamembránban (1), majd ligandkötést követően a receptorok
dimerizálódnak és kialakul az aktivált kináz forma (2). A transz- autofoszforiláció
eredményeként az egymás mellett elhelyezkedő monomerek foszforilálják egymás tirozin
oldalláncát (3), majd megindul a sejten belüli jelátviteli folyamat (4).

A receptorhoz kapcsolt protein- tirozinkinázok működésére a nevükből eredően
következtethetünk, miszerint a receptorok maguk nem rendelkeznek enzimaktivitással,
hanem hozzájuk általában valamilyen kináz kötődik.
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A lecke áttekintése 30 percet igényel.

Az olvasólecke főbb témái:
• A humán vér összetételét, a vér alakos elemeinek általános jellemzőit, illetve a 

különböző funkciót részletezi
• Legfontosabb vércsoportjainkat és azok jelentőségét tagolja a szervezetben 
• Az állatkísérletekkel kapcsolatos néhány szabályt foglal össze

A témáról bővebb információ található:
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Funkcionali
s_anatomia_1/ch03s04.html
Ganong, William F.: Az orvosi élettan alapjai (Medicina Kiadó 1990), ISBN 963-241-
783-6
Went István: Élettan (Medicina Kiadó 1962)
Dr. Boros Mihály: Állatkísérletek az orvostudományban
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A vér (sanguis) enyhén viscosus folyékony kötőszövet, amely kb. 45%-ban alakos
elemekből (vörösvértestek, fehérvérsejtek, vérlemezkék) és 55%-ban vérplazmából áll.
Sejtjei nagyrészt speciális funkciót töltenek be.
A vér fő feladatai: tápanyag, oxigén és szén-dioxid, anyagcsere végtermékek szállítása a,
hormonok, ionok, vitaminok szállítása, sejtek és immunanyagok szállítása.
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*Az emberi vörösvérsejtet szokás vörösvértestnek (rövidítve vvt) nevezni arra hivatkozva,
hogy fejlődésük során elvesztik a sejtmagvukat és egyéb sejtszervecskéiket
(mitokondrium, riboszóma).
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Forrás: Funkcionális anatómia I., János, Szentágothai, Miklós, Réthelyi (2006), Medicina
Könyvkiadó Zrt.
https://www.shutterstock.com/hu/search/similar/1095396233
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Vörösvértestek. A vörösvértestek (erythrocyták) mag nélküli, bikonkáv alakú sejtek;
számuk férfiban 5 000 000–5 400 000, nőben 4 500 000–4 800 000/μl. A korongok
felülnézetben kerekek, átlagban 7,5 μm átmérőjűek. Magvatlan (sejtmag kilökődése a
csontvelőben megtörténik) másodpercenként 2,4 millió termelődik.
A vörösvérsejtek szállítják az oxigént, de szerepük van a szén-dioxid szállításában is.
Érésük közben hemoglobin-molekulák szintetizálódnak bennük, amelyek vastartalmuknál
fogva oxigénmolekula szállítására képesek. Szárazanyag-tartalmuk 90%-a hemoglobin. A
vörösvérsejtek átlagos élettartama 120 nap, a lépben és a májban bomlanak le. A vér
alakos elemeinek a 99,9%-át adják. A vér térfogatának mintegy 45%-át teszik ki, ez az ún.
hematokrit érték.
Külső felületüket sejthártya borítja, mely lipidekből és glükolipidekből (60%), valamint
fehérjékből és glükoproteinekből (40%) áll. Az erythrocytaantigének (agglutinogének) a
vércsoportot meghatározó glükolipid természetű AB0 antigének.
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A fehérvérsejtek sem működésüket, sem alakjukat tekintve nem egységesek. Közös
bennük, hogy sejtmagjuk van, önálló mozgásra képesek, plazmájuk színtelen. A szervezet
védekezésében és a felesleges sejttörmelékek, ill. más, vérplazmában oldhatatlan anyagok
eltávolításában van szerepük.

Három csoportjuk van:

1. Granulociták a vöröscsontvelőben keletkeznek. A vérben és a szövetekben is
előfordulnak, képesek az erek falán kilépni. Méretük 9-12 μm. A neutrofilek kis
méretű idegen anyagokat kebeleznek be. Az eozinofil és a bazofil granulociták
különböző túlérzékenységi reakciókban játszanak szerepet.

Képek forrása: https://www.shutterstock.com/hu/search/similar/1095396233
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2. A monociták: A monociták nagyobb méretűek, mint a granulociták (átlagosan 20 μm).
Szintén a vörös csontvelőben képződnek. Az érett sejtek kivándorolnak a szövetekbe,
ezeket szöveti makrofágoknak nevezzük. Nagyobb méretű idegen anyagok bekebelezésére
is képesek, szerepük van a sejtes immunválaszban is.

3. A limfociták (nyiroksejtek) a vörös csontvelőben termelődnek, ám a nyirokszervekben
folytatják fejlődésüket, méretük kb. 6-7 μm. Három fő típusuk a T- és a B-limfociták,,
valamint a természetes ölősejtek (natural killer sejtek, NK-sejtek). A T-limfociták a
csecsemőmirigyben válnak éretté, innen a nevük.

Képek forrása: https://www.shutterstock.com/hu/search/similar/1095396233
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A lencse alakú vérlemezkék (trombociták) is a vöröscsontvelőben keletkeznek, a poliploid
megakariociták feldarabolódásával.
Sejtmaggal nem rendelkeznek.
Átlagos élettartamuk: 9-11 nap.
Méretük megközelítőleg 2-5 μm, átlagosan 150-400 ezer van belőlük mm³-enként.
Elsődleges szerepük a vérzéscsillapításban van.
Képek forrása: https://www.shutterstock.com/hu/search/similar/1095396233
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A vércsoportok különbözősége abból adódik, hogy különböző szénhidrát molekulák
jelennek meg a vörösvértest felszínén.
Ezek a szénhidrátok immunogén anyagok, a szervezet ellenanyagot termel azok ellen a
szénhidrátok ellen, amelyek saját vörösvértesteiknek felszínén nem találhatók meg.
A mai napig megismert több száz vércsoportantigént genetikai és szerkezeti
tulajdonságaik alapján a Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság (ISBT) az eddig megismert
antigéneket 29 vércsoportrendszerbe sorolta. A két legrégebben ismert, egyben
legjelentősebb vércsoport rendszer az AB0 és az Rh vércsoport-rendszer.
Magyarországon a leggyakoribb vércsoport az A-pozitív, a legritkább az AB-negatív
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Forrás: Dr. Boros Mihály: Állatkísérletek az orvostudományban
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Az olvasólecke áttekintése 20 percet igényel.

Az olvasólecke főbb témái:
● Az idegrendszer anatómiai, funkcionális felosztása 
● Idegsejt típusok
● Membránpotenciál
● Akciós potenciál

154



Az idegrendszer funkciói:

Szenzoros (Ez a legegyszerűbb és leginkább kutatott, ezért főleg erről szól az előadás.)
Integratív (Ez a legbonyolultabb, erről csak az idegtudományra szakosodottak fognak
érdemben tanulni.)
Végrehajtó (Ez is elég egyszerű és látványos, az idegtudomány első sikerei is ehhez a
funkcióhoz köthetőek.)

KIR / CNS - központi idegrendszer / central nervous system
PIR / PNS - perifériás idegrendszer / peripheral nervous system
Ideg - főleg idegsejtek axonjait tartalmazza, a központ és a periféria közötti
kommunikációt teszi lehetővé
Agyideg - agyból kiinduló ideg
Gerincvelői ideg - gerincvelőből kiinduló ideg
Ganglion / Dúc - A központi idegrendszeren kívűli idegsejtcsoportosulás, főleg a
sejttestek vannak benne.
Plexus / Idegfonat - A központi idegrendszeren kívűli lapos idegsejtcsoportosulás.
Sejttestek és nyúlványok alkotják.
Szenzoros receptor - A szenzoros idegsejt nyúlványainak egy speciális része, mely a
testen kívüli / testen belüli világ ingereinek érzékelésére specializálódott. A receptor
kifejezés továbbá jelentheti az egész szenzoros idegsejtet, de jelentheti a fehérjét is
(ligandfüggő ioncsatorna, mechanoszenzitív ioncsatorna), ami érzékeli az ingert.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.1, 12.9
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A központi idegrendszer három fő sejtes összetevőből áll: Idegsejtek, melyeknek
rengeteg típusa létezik (lásd következő ábrák), Gliasejtek, melyeket asztrocitákra,
oligodendrocitákra, ependymákra és mikrogliákra osztunk. Az asztrociták az idegrendszer
mindenesei: fő feladataik az extracelluláris ionikus homeosztázis fenntartása, az
idegsejtek metabolikus támogatása, a vér-agy gát kialakítása, továbbá az idegrendszer
fejlődése során az idegsejtek migrációjának segítése. Az oligodendrociták az axonok
szigetelésében vesznek részt. Az ependyma sejtek az agykamrák falát alkotják, a
cerebrospinális folyadék elválasztásában és cirkulációjában vesznek részt. A mikrogliák
valójában immunsejtek makrofág funkciókkal, de a gliák közé soroljuk őket történelmi
okokból. A központi idegrendszerben ereket találunk még.

A motoneuronok / mozgató neuronok a gerincvelőben találhatóak. Hosszú axonjuk direkt
a szomatikus izmainkat idegzik be (pl a bicepsz vagy a combizom pár rostját), és az izmok
tudatos és reflexes kontrakciójáért felelősek.
Fő bemeneteiket az agykéreg motoros területéről érkező axonok (tudatos), valamint a
gerincvelői helyi interneuronjai (reflexes) képezik.
Axon iniciális szegmentum: az axon kezdeti szakasza, itt alakul ki az akciós potenciál.
Szinaptikus végbunkó / szinaptikus varikozitás / bouton / axon terminális: Az axon azon
része, mely kialakítja a szinapszist, felszabadítja a neurotranszmitter(eke)t.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.2,12.6
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Az idegsejteket csoportosítani lehet anatómiailag a nyúlványaik száma alapján, azaz hogy
hány nyúlvány lép ki a sejttestből. Így megkülönböztetünk unipoláris idegsejteket,
melyekre példa a hátsó gyöki ganglionban megtalálható primer szenzoros neuronok;
bipoláris sejteket, melyek többek között a retinában továbbítanak információt a
szenzoros sejtek és a ganglion sejtek között; továbbá a multipoláris idegsejteket,
melyeknek több, mint két nyúlvány ered a sejttestéből.
Az idegrendszerben található sejtek túlnyomó többsége multiploláris, azaz sok dendritje
és egyetlen axonja van.
Ezekre példa a kisagyban (cerebellum) megtalálható Purkinje sejt, vagy az agykéregben
(cerebrum, cortex) megtalálható piramissejt, de még rengeteg multipoláris idegsejt van
az agyban. (pl: szemcsesejt, Martinotti sejt, mohasejt, kosársejt… a lista nagyon hosszú és
nem kell jelenleg bemagolni, csak az ábrán lévő kettőt)

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.3, 12.5
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Az idegrendszert funkcionálisan feloszthatjuk szomatikus, autonóm és enterális
idegrendszerre. Mind a három divízió kiterjed a központi és környéki idegrendszerre, van
szenzoros és motoros ága. A köztük lévő fő különbségeket az ábra szemlélteti.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.10
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A tapintás ingere a bőrben található szenzoros receptorokon alakul ki, mely ingerületként
(akciós potenciál sorozat) halad végig a szenzoros idegsejt axonján. Ez a jel többször
átkapcsolódik (szinapszisokon keresztül), míg eljut a szomatoszenzoros agykéregbe, ahol
kialakul a tapintás érzete.
Az izmok akaratlagos mozgatását az agykéreg indítja el, ahonnan egyes piramis sejtek az
axonjukat a gerincvelői motoros idegsejthez küldik, szinaptikusan serkentik azt. A
motoros neuronok is akciós potenciálokat adnak, le, melyek végigfutnak az axonon
egészen a mozgatandó izomig. Az ideg-izom szinapszison (neuromuszkuláris junkció)
keresztül az izomrostok aktiválódnak és összehúzódnak.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.11
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Az idegsejtek az információt a membránpotenciáljukban tárolják. A membránpotenciál
nem más, mint a feszültségkülönbség a membrán két oldala között (külső / extracelluláris
és belső / intracelluláris oldal). A kettős foszfolipid membrán nagyon jó szigetelő, a kb 4-7
nm vastag membrán könnyűszerrel elszigeteli egymástól a 70 mV-os
feszültségkülönbséget. (ilyen vékony szigetelésnél ez óriási feszültségkülönbségnek
számít. 1 mm-es szigeteléssel számítva legalább 10000 Voltnak felel meg.)
A kettős foszfolipid membrán önmagában szinte semmit nem enged át, csak apoláris
(lipofil/hidrofób) anyagok tudnak rajta könnyűszerrel áthaladni, de ezekkel az anyagokkal
most nem fogunk foglalkozni.. Mégis akkor hogyan mennek át rajta pl a különböző ionok?

Az ioncsatornák olyan transzmembrán (membránon átívelő) fehérjék, melyek szelektíven
egy vagy pár fajta iont képesek átengedni a membránon.
A szivárgó ioncsatornák folyton nyitva vannak, ezek felelősek a membránpotenciál
kialakulásáért.
A ligandfüggő ioncsatornák specifikus kémiai jelekre nyílhatnak ki, egyébként zárt
állapotban vannak. Ilyenek találhatóak például az idegsejtek közötti szinapszisokban.
A mechanoszenzitív ioncsatorna mechanikai hatásra nyit. Ezek az ioncsatornák felelősek
a szenzoros neuronok receptorainak működéséért.

A feszültségfüggő ioncsatornák a sejt membránpotenciáljára érzékenyek, és akkor
nyitnak ki, mikor a membránpotenciál egy bizonyos értéket meghalad.
Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.13, 12.12

160



1 - A Na-K pumpa kialakítja az intracellulárisan magasabb kálium ion
koncentrációt, és az extracellulárisan magasabb nátrium ion koncentrációt. Az így
kialakuló koncentráció grádiensek (kémiai potenciál különbség) a nátrium ionokat
intracelluláris irányba, míg a kálium ionokat extracelluláris irányba hajtja.
2 - Az idegsejtek membránján rengeteg szivárgó kálium ion csatorna van,
melyeken keresztül a kálium ionok kiáramlanak a sejtből a koncentráció
grádiensük mentén (a kémiai potenciál különbség által hajtva).
3 - Mivel a negatív ionoknak (klorid, foszfát stb.) nincsen szivárgó csatornájuk, a
sejtből kiáramló kálium ionokat nem követik negatív ionok (anionok). A kiáramló
kálium ionok (amik kationok) egyre pozitívabbá teszik a membrán extracelluláris
oldalát (egyre negatívabbá az intracelluláris oldalt ha úgy tetszik).
4 - Az így kialakuló negatív membránpotenciál (elektromos potenciál különbség)
befelé vonzza a az extracelluláris kationokat, így a kálium ionokat is. Így a kálium
ionokra ható két erő ellentétes irányú (kémiai potenciál sejtből kifelé, elektromos
potenciál sejtbe befelé). Mikor a két erő kiegyenlíti egymást, ugyanannyi kálium
ion jut be a sejtbe, mint amennyi kifelé, ez a dinamikus egyensúlyi állapot (steady
state), nem változnak az ionkoncentrációk, kialakul a membránpotenciál.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora ,
Bryan H. Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.14

161



A membrán két oldala között feszültségkülönbség (potenciálkülönbség) van, tehát a
membrán polarizált, negatív (intracelluláris) és pozitív (extracelluláris) pólussal. Amikor ez
a polarizáció még erősebbé válik, tehát a membránpotenciál még negatívabb lesz, akkor
hiperpolarizációról (tovább polarizálódik) beszélünk. Ilyenkor az akciós potenciál
kialakulási valószínűsége csökken (lásd következő ábra), tehát az idegsejt gátlás alá kerül.
Amikor a membránpotenciál értéke a 0-hoz közelít, tehát a membránpotenciál értéke
pozitívabb lesz, akkor a membrán veszít a polarizáltságából (de-polarizálódik). Ilyenkor az
akciós potenciál kialakulási esélye nő, tehát az idegsejt serkentés alá kerül.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.14
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Az akciós potenciál hullámformájáért a feszültségfüggő ioncsatornák feszültségfüggő
nyitása és zárása felelős. Részletek az ábrán.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.19
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Az akciós potenciál hullámformájáért a feszültségfüggő ioncsatornák feszültségfüggő
nyitása és zárása felelős. Részletek az ábrán.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.21
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1 - az akciós potenciál végigfut az axonok membránján és eléri az axonterminálisokat
(bouton, varikozitás, végbunkó)
2 - itt a membránban a feszültségfüggő nátrium ioncsatornák mellett, feszültségfüggő
kálcium ion csatornák is vannak, amelyek nagyon hasonló módon működnek, mint a
feszültségfüggő nátrium ion csatornák, annyi különbséggel, hogy ezek a csatornák
kálcium ionokra permeábilisek
3 - a feszültségfüggő kálcium ioncsatornákon keresztül kálcium ionok áramlanak be az
intracelluláris térbe és elindítják a neurotranszmittert (ingerületátvivő anyagot)
tartalmazó szinaptikus vezikulák fúzióját az axonális membránnal (preszinaptikus
membrán)
4 - mely következményeként a szinaptikus vezikulákban lévő neurotranszmitter kikerül a
szinaptikus résbe (mely nem más, mint a preszinaptikus és posztszinaptikus membrán
közti extracelluláris tér), és eldiffundál a posztszinaptikus membránhoz
5 - a preszinaptikus axonterminálisból felszabadított neurotranszmitter aktiválja a
posztszinaptikus membránon lévő ligandfüggő ioncsatornákat, és egy membránpotenciál
változást idéz elő a posztszinaptikus sejten

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H.
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.23
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A ligandfüggő ioncsatornákat másnéven ionotrop receptornak is nevezik. Rengeteg féle 
ionotrop receptor létezik, különbözhetnek abban, hogy:
-milyen neurotranszmitter bírja őket nyitásra (általában erről szoktuk őket elnevezni), 
valamint, hogy
-milyen ionokat képesek átereszteni a membránon
Két példát kell megtanulni:
- Ionotrop acetilkolin receptor, melyet az acetilkolin aktiválja, és nátrium, valamint 

kálcium ionokat képes átengedni (tehát létezik olyan ioncsatorna is, mely nem 
csak egy féle, de két féle iont is képes átengedni). Ezek az ioncsatornák sok 
helyen előfordulnak, például az ideg-izom szinapszisban találhatóak meg. 
Tehát a gerincvelői motoneuronok axonterminálisaiból acetilkolin szabadul fel, és 
a harántcsíkolt izom posztszinaptikus membránján ezeket az ionotrop acetilkolin 
receptorokat aktiválja, melyek nátrium és kálcium ionokat engednek be az 
izomsejtbe, mely végső soron az izomrost összehúzódását okozza.

- Ionotrop GABA receptor, melyet GABAA receptornak is szoktunk hívni. Ezt a 
ligandfüggő ioncsatornát gamma-aminovajsav (gamma-aminobutyric acid) 
aktiválja, és klorid ionokat képes átengedni. A GABAA receptor nyitásakor klorid 
ionok áramlanak a sejtbe és gátolják, hiperpolarizálják azt.

Forrás: Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition - Gerard J. Tortora , Bryan H. 
Derrickson - ISBN: 978-1-119-32064-7 - Figure 12.24
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Az olvasólecke áttekintése 40 percet igényel.
Tartalom:
• A humánbiológia definíciója és tárgya
• A csontszövet és a porcszövet
• Az emberi csontvázról általában
• Az hím ivarszervek és hormonális szabályozása
• A női ivarszervek és hormonális szabályozása
• A terhesség és a szülés
Fotók származási helye:
• https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=643151362
• https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwjOrTz4vgAhUEalAKHadLDjQQjRx6BAg

BEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:604_Bone_cells.jpg&psig=AOvVaw08KKkZmSxptQATv9dAcSW6&ust=15485
98104854096

• https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUl4iV0IvgAhXHEVAKHa-
yAlIQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/bone-tissue-anatomy-lamellae-human-
161522/&psig=AOvVaw2RJhG7PQRPYww1-e0D2V1L&ust=1548597901715421

• https://pixabay.com/hu/csontv%C3%A1z-emberi-anat%C3%B3mia-gerinc-41547/
• https://stock.adobe.com/hu/images/id/164082741?as_channel=affiliate&as_campaign=pixabay&as_source=arvato&tduid=1234

5688&as_channel=affiliate&as_campclass=redirect&as_source=arvato&as_content=api&tduid=8d3177bf5c1e57ec9a3149c79b71
9c77&as_channel=affiliate&as_campclass=redirect&as_source=arvato

• https://pixabay.com/hu/m%C3%A9h-k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9k-petef%C3%A9szek-1089344/
• https://stock.adobe.com/hu/search?load_type=search&is_recent_search=&k=fetus&native_visual_search=&similar_content_id=

&asset_id=34965038

Irodalomjegyzék: 
• Berend Mihály, Gömöry András, Kiss János, Müllner Erzsébet, Tóth Géza (1995):

Biológia III. (Szerk. Tóth Géza), Akadémiai Kiadó, Budapest
• Farkas L. Gyula (2005): Fejezetek a biológiai antropológiából I. rész., JATE Press, Szeged
• Mándics Dezső, Molnár Katalin (2015): Biológia-egészségtan tankönyv 11. (Szerk. Tóth

Attila), Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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Ismétlő kérdések és feladatok:

• Mi a különbség az antropológia, a humánbiológia és a történeti 
embertan között?

• Jellemezze a porcszövetet!
• Milyen típusú csontsejtek vannak és mi a funkciójuk?
• Hogyan épül fel a csontszövet?
• Jellemezze a csontvelőt!
• Milyen csontok alkotják az emberi csontváz fejvázát?
• Milyen csontok alkotják az emberi csontváz törzsvázát?
• Milyen csontok alkotják az emberi csontváz végtagjait?
• Milyen formában történhet a csontok összekapcsolódása?
• Röviden vázolja fel a férfi és női csontváz között alapvető eltéréseket!
• Jellemezze a férfi ivarszerveket és azok működését!
• Hogyan működik a férfi ivari működések hormonális szabályozása?
• Jellemezze a női ivarszerveket és azok működését!
• Hogyan működik a női ivari működések hormonális szabályozása?
• Röviden vázolja fel a zigóta beágyazódását követő eseményeket a 

szülésig!
• Sorolja fel a szülés folyamatának lépéseit!
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Az olvasólecke áttekintése 20 percet igényel.

Az olvasólecke bemutatja a növények testszerveződésének fő típusait, valamint
ismerteti a növények országának legfontosabb törzseit és csoportjait. Ezen kívül a
növények felépítésével, a növényi szövetek csoportosításával, illetve a főbb
növényi sejtalkotók ismertetésével foglalkozik.
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Az élővilág tagjai hagyományosan öt országba sorolhatóak: a prokarióták, az egysejtű
eukarióták, a növények, a gombák és az állatok országába. A legújabb rendszertan
azonban az élővilágot már csak három doménbe sorolja, ezek a baktériumok, az archeák
(ősbaktériumok), és az eukarióták. Mai tudásunk szerint a földi élet kezdetén, mintegy
3,5 milliárd éve a prokariótákhoz hasonló, egyszerű élőlények jelentek meg, majd ezek ősi
képviselőiből alakultak ki kb. 1,5 milliárd évvel ezelőtt az első eukarióta szervezetek. Az
első eukarióták egysejtűek lehettek, voltak közöttük termelők, fogyasztók és lebontók is.
Az evolúció során a három eltérő anyagcseréjű csoportból egymással párhuzamosan
alakulhattak ki a fejlettebb többsejtű szervezetek: a növények, az állatok és a gombák.
Az eukarióta növények sejtszervecskéi közül a mitokondrium az ősi, eukarióta sejt és az
aerob egysejtű, prokarióta eubaktérium szimbiózisából alakulhatott ki az evolúció során.
A kloroplasztisz a már mitokondriummal rendelkező eukarióta sejt és a fotoszintetizáló
prokarióta kékbaktérium (cianobaktérium) szimbiózisának eredményeképpen jöhetett
létre.

176



A sejttársulás a növények legegyszerűbb többsejtű szerveződési formája, megjelenése az
egyes moszatfajokra jellemző. A sejttársulás előnye az egysejtű formával szemben, hogy
nagyobb felületen történhet az anyagfelvétel és -leadás, valamint az összetartozó sejtek
védik is egymást. A fonalas testszerveződés a sejttársuláshoz hasonlóan szintén a
moszatokra jellemző testszerveződési forma, pl. fonalas zöldmoszat. Ennek a szerveződési
formának a megjelenésekor a fonal sejtjei egyenlő alakúak és azonos működésűek
voltak. Később kialakult, hogy a sejtfonal nagyobb alapi sejtjeivel az aljzathoz tapadt,
míg csúcsi része gyorsabban osztódó sejtekkel erőteljesen növekedő résszé vált. Idővel a
főfonalból oldalelágazások indultak ki, amelyek sok esetben olyan sűrűn és tömören
helyezkednek el, hogy az egyes fonalak alig különülnek el egymástól. A lemezes telep
szintén a moszatokra jellemző (pl. barnamoszatok): egyetlen sejtréteg alkotja, az egymás
mellett elhelyezkedő sejtek hasonló felépítésűek. A sejtek többirányú osztódása során
alakult ki a sejtfonalnál magasabb szerveződést jelentő teleptest, amely bár már
különböző alakú sejteket tartalmaz, a sejtek működése még nem különbözik jelentősen
egymástól, így nem indult meg a szövetes szerveződés. A hajtásos, szövetes testfelépítés
a legfejlettebb testszerveződés a növények országában. A szár tartja a leveleket, elszállítja
a gyökér által felszívott talajoldatokat a levélbe, a levélből pedig szervesanyagokat
tartalmazó oldatokat juttat a gyökérbe. A hajtásos növények közé tartoznak a harasztok, a
nyitvatermők és a zárvatermők törzseinek képviselői.
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A növények országának képviselőit több törzsbe sorolják, közülük a zöld-, a vörös- és a
barnamoszatok, a mohák, a harasztok, a nyitvatermők, valamint és a zárvatermők a
legfontosabbak.
A moszatok vagy más néven algák fajai sok tulajdonságukban megegyeznek. A
sejttársulástól a telepes testszerveződésig változatos felépítésűek lehetnek.
A moszatok szervezete kitűnően illeszkedik a vízi környezethez: teljes testfelületükön
veszik fel a vizet és az ásványi sókat, fotoszintézisükhöz a szén-dioxidot a vízben oldott
hidrogénkarbonát- és karbonát-ionokból nyerik. Testük az aljzathoz rögzül vagy lebeg.
Szilárdító elemeik nincsenek, a víz felhajtóereje tartja testüket.
Szaporodásuk ivaros, de gyakran leválló teleprészekkel, ivartalanul is szaporodnak.
A zöldmoszatok általában fényigényes növények, a barnamoszatok közepes, a
vörösmoszatok kis fényigényűek, így azokon az élőhelyeken, ahol a három moszattörzs
képviselői együtt fordulnak elő, a zöldmoszatok a felső, a barnamoszatok a középső, a
vörösmoszatok pedig az alsó vízrétegekben helyezkednek el.
Az egyes törzsek nevüket onnan kapták, hogy testükben milyen színanyagok dominálnak.
Élőhelyüket tekintve a zöldmoszatok főként édesvizekben, a barnamoszatok a hidegebb,
míg a vörösmoszatok a melegebb tengerekben fordulnak elő.
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A zuzmók rendszertani helye vitatott, hiszen nem sorolhatóak egyértelműen sem a
növények, sem a gombák közé: a növények országán belüli elhelyezésüket autotróf
anyagcseréjük indokolja. A zuzmók valójában moszatok és gombák szimbiózisa,
szaporodásuk leválló teleprészekkel, ivartalanul történik.
A mohák az evolúció során az ősi zöldmoszatokból fejlődtek ki a földtörténeti óidőben,
mintegy 400 millió évvel ezelőtt, párhuzamosan az első hajtásos növényekkel, azoktól
eltérő fejlődési vonalon. A törzsfejlődésben azonban zsákutcának bizonyultak, ami azt
jelenti, hogy nem alakult ki belőlük fejlettebb, magasabb szerveződési szintet képviselő
növénycsoport. Telepes testszerveződésűek, a legtöbb élőhelyen megtalálhatóak,
leggyakrabban nedves, páradús környezetben élnek, ahol kövek felszínén, fák tövében
vagy törzsén telepednek meg. A víz,-és ásványi anyagok felvétele teljes testfelületükön
keresztül valósul meg, változó vízállapotú növények. Szaporodásuk spórákkal,
egyedfejlődésük nemzedékváltakozással történik. A nemzedékváltakozás a növények és a
gombák egyedfejlődésére jellemző folyamat, mely során ivaros (haploid, gametofiton) és
ivartalan (diploid, sporofiton) nemzedék váltja egymást. Az ivarsejtek (gaméták)
mitózissal képződnek, a meiózis spórákat hoz létre, amiből a többsejtű, haploid egyed
jön létre. A májmohák osztályába tartozó fajok főként árnyékos, nedves élőhelyeken
fordulnak elő (pl. csillagos májmoha). A lombosmohák közé tartozó tőzegmohák a vízzel
borított lápok jellemző növényei. A tőzegmohák megfelelő hőmérsékleti és fényviszonyok
mellett gyorsan növekednek, hatalmas párnákat alkotnak, mely párna aljára került,
fénytől elzárt növényi részek a levegőtől elzártan szenesedésnek indulnak, tőzeg képződik
belőlük.
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A növények szárazföldre lépése 400-500 millió évvel (paleozoikum kora) ezelőtt történhetett
meg, ezek pici növények voltak, de viszonylag gyorsan egyre nagyobbá váltak és a karbon
korban (kb. 350 millió évvel ezelőtt) már kiterjedt erdőségek voltak megfigyelhetőek a
földön.
A legtöbb jellemző, ami megkülönbözteti a szárazföldi növényeket a zöldmoszatoktól abból
adódik, hogy ezeknek a növényeknek a szárazföldi léthez kellett alkalmazkodniuk: megjelent
a kutikula, kialakult a spóra sejtfala, kialakultak az ivartájak, megejelent az
embrió,létrejöttek a pigmentek, és a fejlődés során kialakult a tápanyagok szállítását
lehetővé tevő szállítószövetrendszer. A szárazföldi növények akkor tudtak nagyobb méretet
elérni, amikor a másodlagos sejtfalba lignin rakódott (a lignin nélküli sejtfallal rendelkező
mohák csak néhány centiméteresek).
A harasztok az ősi zöldmoszatokból fejlődtek ki, kb. 400 millió évvel ezelőtt, ősi típusaikból
alakultak ki a nyitvatermő növények. A harasztok hajtásos növények, testükben a sejtek
valódi szöveteket és szerveket alkotnak. Testük gyökérre, szárra és levélre tagolódik, számos
fajuknak van raktározásra módosult föld alatti szára, gyöktörzse. Hajtásuk szoros illeszkedésű
bőrszöveti sejtjeit vízzáró réteg, kutikula fedi, ami megakadályozza a túlzott vízleadást. A
párologtatás a gázcserenyílásokon keresztül szabályozottan történik. Ezek a növények tehát
állandó vízállapotúak, párologtatásuk mértéke testük víztartalmától függ.
A gyökéren keresztül felvett vizet és ásványi anyagokat a farész szállítóelemei , míg a
fotoszintézis során képződött szerves anyagok oldatait a háncsrész továbbítja a növény többi
részeibe.
A harasztok a spóratartóban (sporangium) képződő spórákkal szaporodnak (sporofiton
nemzedék), amelyek néhány centiméteres szív alakú előtelep formájában létrehozzák a
gametofiton nemzedéket, amelyen az ivarszervek, benne pedig az ivarsejtek fejlődnek. Az
ivarsejtek egyesüléséből kialakul a zigóta, amibőla a sporofiton nemzedék fejlődik.
A harasztok alkalmazkodása a szárazföldi élethez nem tökéletes, mivel megtermékenyítésük
vizes közegben történik, a hím ivarsejtek csak vízcseppben úszva juthatnak el a petesejthez.
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A harasztok törzsének képviselőit több osztályba sorolják. A páfrányok évelő lágyszárú
növények. Leveleik általában többszörösen összetettek, spóráik leggyakrabban a levelek
fonákján található spóratokokban képződnek. Raktározásra módosult, föld alatti száruk a
gyöktörzs. A hazánkban élő páfrányfajok (pl. erdei pajzsika) kivétel nélkül lágy szárúak, de
a trópusokon fás szárúak is vannak.
A zsurlók osztályába tartozó fajok levelei pikkelyszerűek, hajtásuk örvösen elágazó.
Spóráik önálló spóratermő hajtásrészeken fejlődnek. A hazánkban honos zsurlófajok lágy
szárúak. A zsurlók onnan kapták nevüket, hogy hajtásukban apró, mikroszkopikus méretű
kvarcszemcsék halmozódnak fel. A régi időkben gyakran használták a réteken gyakori
mezei zsurlót edények súrolására („zsúrolásra”).
A korpafüvek osztályába tartozó fajok hajtása villásan elágazó, leveleik pikkelyszerűek.
Hazánkban élő fajaik (pl. kapcsos korpafű) védett növények.
A virágos növényeknél, ahogy nevük is mutatja, új szaporítószervként megjelenik a virág,
ami víztől független megtermékenyítést tesz lehetővé. A virág női ivarlevele a
termőlevél, amelyen a magkezdemény fejlődik benne a petesejttel, hím ivarlevele pedig a
porzó a virágporszemekkel. A virágos növényeknek két törzse különíthető el:
nyitvatermők és zárvatermők törzse.
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A nyitvatermők kb. 300 millió évvel ezelőtt, a felső devonban jelentek meg, ősi típusaik a
zárvatermők ősei. Fák vagy cserjék, ritka kivétellel örökzöldek.
Viaszos felületű pikkely,-vagy tűleveleiken keresztül keveset párologtatnak, és nem
annyira érzékenyek a fagyokra és a hőségre, aminek köszönhetően sok fajuk tág hő- és
szárazságtűrésű. Egyivarúak, ami azt jelenti, hogy csak egyféle ivarlevelet, porzót vagy
termőt tartalmaznak. A nyitvatermők rendszerint egylakiak, tehát az egy egyeden belül
találhatóak a porzós és a termős virágok.
Mindkét gametofiton a virágban a diploid sporofiton védelmében fejlődik, attól kapja a
tápanyagait is, önálló autotrof anyagcserére képtelen. A női ivaros nemzedék
(makrogametofiton) a termős toboz módosult levelén a termőlevélen
(makrosporofillumon) fejlődik. Azonban ez csak részleges védelmet biztosít a női
gametofiton számára, mert a fenyőféléknél a termőlevelek a zárvatermőkkel ellentétben
nem forrnak össze egy zárt magházzá (nyílt tremőlevél nyitvatermő). A női ivaros
nemzedék az ivarleveleken egy új szervben az ún. magkezdeményekben fejlődik, melyek
többé kevésbé szabadon állnak a termős tobozok termőlevelein. A nyitvatermők
legelterjedtebb osztálya a fenyők osztálya, az ide tartozó fajok viaszos tűlevelekkel
rendelkező örökzöldek. Termős virágaik tobozvirágzatot alkotnak, a fás pikkelylevelek
tövében 2-2 szárnyas mag fejlődik.
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A zárvatermők a legfejlettebb és legelterjedtebb virágos növények, fás és lágy szárú
képviselőik egyaránt vannak. Leveleik többnyire nagy felületűek, széles levéllemezük
nagymértékű fotoszintézist tesz lehetővé. Virágszerkezetük rendkívül változatos, a virág
felépítése, alakja, illata és színe a megporzás körülményeitől függ: míg a
rovarmegporzású növények virágai színesek, feltűnőek, bennük nektár termelődhet,
addig a szélmegporzású növények virágaiban a takarólevelek nem feltűnőek, akár
hiányozhatnak is, nektárt nem termelnek, viszont nagyon sok virágport hoznak létre.
A zárvatermők virágaiban a termőlevelek összenövésével kialakul a termő (részei: bibe,
bibeszál és magház), amelynek zárt magházában védetten fejlődnek a magkezdemények.
A hím ivarlevelek a porzók, amelyek porzószálból és portokból állnak.
A megporzás során a virágpor a termőre, pontosabban annak csúcsi részére, a
bibére jut. A bibén megtapadó virágpor két sejtet tartalmaz: az egyik sejt a
bibeszál laza szövetében egy csövet, ún. virágportömlőt képez, míg a másik sejt
kettéosztódik, mely utóbbi folyamat eredményeképpen kialakul a két hímivarsejt.
A hímivarsejtek a virágportömlőn keresztül jutnak a magkezdeményhez, ezen
belül található a petesejt és a központi sejt. Az egyik hímivarsejt a petesejtet
termékenyíti meg, aminek eredményképpen létrejön a zigóta, amiből majd az
embrió fejlődik, a másik a központi sejttel olvad össze, amiből a mag raktározó
alapszövete alakul ki, amely a csírázás alatt a fejlődéshez szükséges tápanyagokkal
látja el a fotoszintézisre még nem képes utódnövényt. A zárvatermők
megtermékenyítését ezért kettős megtermékenyítésnek nevezik. A termőből a
megporzás és a megtermékenyítés után termés jön létre.
A zárvatermők fajait két osztályba, a kétszikűek és az egyszikűek közé sorolják.
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A növényi szöveteknek két fő csoportja különíthető el: osztódó szövetek (mersiztémák)
és állandósult szövetek, mely utóbbin belül további három csoportról beszélhetünk: a,
szállítószövetekről, a bőrszövetekről és az alapszövetekről. Az osztódó szövetek az
állandósult szöveteket hozzák létre. Intenzíven osztódó sejtjei kis méretűek, vékony
sejtfallal, nagy sejtmaggal és kis méretű vakuólummal, vagy vakuólumokkal
rendelkeznek. Két fő típusa különíthető el: az elsődleges, vagy másnéven
csúcsmerisztémák, amelyek jellemzően a hajtás,-illetve a gyökércsúcsban helyezkednek
el és hosszirányú növekedést tesznek lehetővé, illetve a másodlagos merisztémák,
amelyek pl. a nyalábkambiumban találhatóak és a szár vastagodását idézik elő.
A szállítószövet a vízben oldott anyagok szállítását teszi lehetővé, két típusa van: farész és
háncsrész. A farész gyökérből hajtásba, míg a háncsrész a hajtásból a gyökér irányába
szállít. A farész sejtjei megnyúltak, elhaltak, a háncsrész sejtjei ezzel szemben élő sejtek.
A farészben a szomszédos sejtek falai lebomlottak és üreges csövet alkotnak. Ezzel
szemben a háncsrészben a szomszédos sejtek között lukacsos rostalemez található.
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A bőrszövet a hajtásos növények testének felszínét borítja. Sejtjei szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, védik a szervek belső sejtjeit. A bőrszövet nemcsak elhatárol, hanem
összeköttetést is teremt a külvilággal, mert rajta keresztül a növény anyagokat vesz fel és
ad le. A hajtást és a gyökeret borító fiatal bőrszövet rendszerint egyetlen sejtréteg
vastagságú. A sok évig élő, fás szárú növények törzsét, ágait azonban nem egy sejtrétegű
bőrszövet, hanem vastag, többrétegű, elhalt sejtekből álló kéreg borítja.
A gázcserenyílások a hajtásos növények levelének és lágy szárának bőrszövetében
találhatók. Két babszem alakú zárósejtből állnak, amelyek közrefogják az alapszövet sejt
közötti járataival kapcsolatban álló légrést. A légrésen keresztül történik a párologtatás és
a gázcsere.
A hajtás bőrszövetének felszínén gyakran találhatók növényi szőrök, melyek feladata
lehet többek között a párologtatás csökkentésében, a hőszigetelésben, vagy akár a magok
terjesztésében is. A gyökér bőrszövetét nem borítja kutikula és gázcserenyílások
sincsenek rajta. Jellegzetes sejtjei a megnyúlt, hosszúkás gyökérszőrök, amelyek
nagymértékben növelik a gyökér felszínét. A növényi alapszöveteknek öt fő típusa
különíthető el: a táplálékkészítő alapszövet elsődleges feladata a fotoszintézisben való
részvétel, a raktározó alapszövet, ahogy a neve is mutatja raktározásra módosult, a
szilárdító alapszövet elsődleges feladata a támasztás, szilárdítás, a kiválasztó alapszövet a
különböző anyagcseretermékek tárolásában vesz részt, a víztartó alapszövet pedig
nagyobb mennyiségű víz megkötését teszi lehetővé.

185



A növényi sejtek mérete 10-100 mikrométer, sokszor nagyobbak, mint egy állati sejt.
Jellemző növényi sejtalkotók: sejtfal, vakuólum, kloroplasztisz. A sejtfal élő
makromolekula komplex, jellemző rá a finoman szabályozott összetétel, valamint a
dinamikus alkalmazkodás a sejt élettani állapotához és a környezeti feltételekhez.
Szerepei a szilárdítás (elasztikus-plasztikus), a fizikai védelem, valamint az immunológiai
védelem biztosítása. Sejtfal nélküli növényi sejtek: a mohák és a harasztok ivarsejtjei. A
vakuólum az endoplazmatikus retikulum és a Golgi vezikulumok lefűződése és
összeolvadása révén alakult ki. Kívülről a vakuólum membrán (=tonoplaszt) határolja,
belülről sejtnedv tölti ki. A sejtnedv valódi vizes oldat, benne különböző szervetlen
ionok (Na+, K+, Cl-), illetve szerves anyagok (pl. alkaloidok, pigmentek, zsír, olaj,
terpénszármazékok) találhatóak. A kloroplasztisz feladata a fotoszintézisben való
részvétel. Autonóm sejtszervecske, önállóan osztódik. Kettős membránrendszer
határolja, folyékony közege a sztróma. Membránrendszere tilakoidokból áll, amelyek
helyenként gránumokba rendeződnek (gránum- és sztrómatilakoidok). A fotoszintetikus
pigmentek – a klorofillok és a karotinoidok – a tilakoid membránokhoz kapcsolódnak
fehérjékkel alkotott komplexek formájában.
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Az olvasólecke áttekintése 20 percet igényel.

Az olvasólecke a növények anyagforgalmával, azon belül a vízfelvétel, a gázcsere, a
raktározás és a kiválasztás folyamatainak bemutatásával foglalkozik. Ezen kívül
ismerteti a növények ásványos táplálkozását, illetve a fotoszintézis folyamatát.
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Az autotróf anyagcseréjű hajtásos növények (harasztok, nyitvatermők, zárvatermők)
anyagforgalma sok tekintetben hasonló: (1) környezetükből vizet és ásványi sókat
vesznek fel, rendszerint gyökerükön keresztül. (2) Az anyagcsere-folyamatokhoz
kapcsolódó gázcsere, valamint a párologtatás jórészt a hajtás bőrszövetén keresztül zajlik.
(3) Az anyagcsere végtermékei pedig raktározásra vagy kiválasztásra kerülnek.
A vízfelvétel helye – néhány kivételtől eltekintve – a gyökér, mégpedig annak felszívási
zónája. A vízfelvételt jelentősen fokozzák a felszívási zónában a gyökérszőrök, mert
óriásira növelik a bőrszövet felületét. A felvett víz a gyökér bőrszöveti sejtjeiből
átpréselődik az alapszöveti sejtekbe, majd onnan a szállítószövet farészébe, ahonnan
folyamatos vízáramlás indul meg a szár felé. A gyökérben a vízfelvétel a hajtás felé terjedő
gyökérnyomást hoz létre. A gyökérnyomás mellett a párologtatás révén a levelekben
fellépő szívóhatás juttatja el a vizet– összefüggő vízoszlop esetén – a növény hajtásába. A
vízoszlop folyamatosságát a farészben a vízmolekulákat összetartó erőkön kívül az is
segíti, hogy a víz erősen tapad a vízszállító csövek falára. A gyökérnyomás különösen
jelentős a fák lombfakadás előtti anyagszállításában, amikor a levelek hiánya miatt a
vízfelvételt a szívóerő nem segíti elő.
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A moszatokkal és mohákkal ellentétben, ahol a vízleadás a növény egész testfelületén
keresztül történik, a hajtásos növények bőrszövetét kutikula borítja, ami által ők csak
akkor tudnak párologtatni, ha a gázcserenyílásaik nyitva vannak. Amikor a
gázcserenyílások zárósejtjeinek víztartalma magas, a légrés kinyílik, a növény többet
párologtat. Amikor a zárósejtek víztartalma csökken, a két sejt egymáshoz simulva
bezárja a légrést, a párologtatás csökken. A gázcserenyílások zárósejtjeinek működését a
növény víztartalma mellett a fény, a levegő CO2-tartalma és a hőmérséklet is
befolyásolja. A párologtatásnak a növények hőszabályozásában is jelentős szerepe van: a
víz párolgása hűti a növény testét, és megóvja a túlmelegedéstől. A gázcsere a
gázcserenyílásokon keresztül zajlik. Sejtlégzés a növény minden sejtjében éjjel-nappal,
állandóan folyik, hiszen a szerves anyagok elégetése, biológiai oxidációja biztosítja az
életműködésekhez szükséges energiát. A sejtlégzéshez oxigén szükséges, a folyamat
során szén-dioxid képződik. A sejtlégzés intenzitása a növény élete folyamán az
energiaszükséglet függvényében változik: csírázáskor a legélénkebb, azonban a növény
későbbi életében csak az osztódószövetek légzése marad a csírázáshoz hasonlóan magas
szinten. Nappal, amikor a fotoszintézis fény szakasza zajlik, a szén-dioxid a
gázcserenyílások légrésein át belép a sejtközötti járatokba, onnan pedig a fotoszintézist
végző alapszöveti sejtekbe jut. A keletkező oxigén egy részét a sejtek felhasználják
sejtlégzésükhöz, a felesleges gáz a gázcserenyílások légrésein keresztül távozik a
növényből. Éjjel, amikor a fotoszintézis sötét szakasza zajlik, csak a sejtlégzéshez
szükséges gázcsere észlelhető (O2 felvétel és CO2 leadás).
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A hajtásos növények ásványi anyag felvétele elsősorban a gyökéren keresztül, vízben
oldott ionok formájában valósul meg. Ennek során a negatív töltésű talajrészecskék
kationokat kötnek meg a felületükön. A gyökerek protont vagy szén-dioxidot adnak le,
mely utóbbi karbonsavvá alakul, ami végül karbonát anionra és protonra bomlik le. A
protonok megkötődnek a talajrészecske felszínén, miközben leszorítanak kationokat,
amelyek így a talajoldatba jutnak.
A nitrogén nélkülözhetetlen a növények vegetatív szerveinek a fejlődéséhez. A növények
nem tudják használni a levegő nitrogénjét, a növények számára felvehető formák: a nitrát
és az ammónium ionok, melyeket bakteriális tevékenység (nitrifikáló és nitrogénkötő
baktériumok) közreműködésével kötnek meg. A nitrogén után a második, legnagyobb
mennyiségben szükséges elem a növények számára a kálium. A növények a talajból a
káliumot ion formájában veszik fel. Fontos szerepet játszik többek között a
gázcserenyílások működésének szabályozásában, illetve ozmoregulátorként. Hiányában
a levelek lankadnak. A foszfátot szintén ion formájában veszik fel a növények a talajból,
hiányában a növények levelén lilulás figyelhető meg.
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A növények táplálkozása és hozama között nem lineáris az összefüggés, hanem optimum
görbével írható le. A Liebig-féle minimum törvény, vagy másnéven hordó szabály
kimondja, hogy a növekedést/hozamot a rendelkezésre álló tápelemek közül mindig az
szabja meg, amelyik a legkisebb mennyiségben áll rendelkezésre. A kritikus koncentráció
pedig nem más, mint a maximális hozamot/növekedést biztosító legkisebb tápanyag
koncentráció. A trágyázással javítható a talaj ásványi anyag tartalma. A műtrágyázás
előnye, hogy pontosan adagolható. Hátránya, hogy túladagolható, rontja a
termésminőséget, szennyezi az ivóvizet, fulladást okoz. A szerves trágyázás optimálisabb,
történhet állati ürülékkel (guanó), vagy növényi hulladékkal (komposzt).
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A bioszféra számára az egyedüli jelentős energiaforrás a Nap sugárzása, aminek több mint
a fele fénysugárzás (45-50%), kisebb része hősugárzás (40-45%) és néhány százaléka (1-
5%) ultraibolya sugárzás. A fényviszonyokat a közvetlen és a szórt fény aránya, a
megvilágítás erőssége és időtartama határozza meg. A növények alkalmazkodtak a
különböző fényviszonyokhoz. A megvilágítás erőssége szerint beszélhetünk: fénykedvelő,
fény,-és árnyékkedvelő, valamint árnyékkedvelő növényekről. A megvilágítás időtartama
szerint megkülönböztethetünk hosszúnappalos (12 óránál hosszabb ideig tartó
megvilágítást igénylő) és rövidnappalos (12 óránál rövidebb ideig tartó megvilágítást
igénylő ) növényeket.
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A fotoszintézis a kékbaktériumokra (cianobaktériumok) és a növényekre jellemző
képesség. Az a folyamat, amely során a napfény energiájának felhasználásával az
alacsony energiatartalmú szén-dioxidból és vízből magasabb energiatartalmú szőlőcukor,
valamint oxigén képződik. A fotoszintézis jelentősége: (A) a szerves anyag előállítása a
heterotróf anyagcseréjű élőlények számára, (B) az oxigéndús légkör kialakítása, (C)
valamint a légkör szén-dioxid tartalmának szabályozása. A fotoszintézis színhelye a
kloroplasztisz, amely a levelek alapszöveti sejtjeiben található (30-40 db/sejt). Kettős
membránrendszer határolja, folyékony közege a sztróma. Membránrendszere
tilakoidokból áll, amelyek helyenként gránumokba rendeződnek. A fényenergia
megkötése a fotoszintetikus pigmentek (klorofillok és karotinoidok) feladata, amelyek a
tilakoid membránokhoz kapcsolódnak fehérjékkel alkotott komplexek formájában. A
magasabbrendű növények fotoszintetikus pigmentjei közül a zöld színű klorofillok
elsődleges feladata a fényenergia megkötése, de ezen túlmenően töltésszétválasztásban
(azaz a fényenergia kémiai energiává való átalakításában) is részt vesznek. Szerkezetüket
tekintve négy pirrolgyűrűt, valamint egy ciklopentanon gyűrűt tartalmaznak, ezek
egymással ún. klorinvázat alkotnak, a klorinváz közepén pedig egy magnézium atom
található. A sárga színű karotinoidok minden fotoszintetizáló szervezetben megtalálható
kísérőpigmentek, feladatuk a fényenergia megkötése, továbbítása, valamint a
fénykárosodás elleni védelemben való részvétel. A fikobilinek a kékbaktériumokban és a
vörösmoszatokban megtaláható pigmentek, a klorofillokhoz hasonlóan négy pirrolgyűrűt
tartalmaznak, de ezek nem alkotnak klorinvázat és fématommal sem rendelkeznek.
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A fotoszintézis két szakasza közül a fényreakciók a tilakoid membránokban, a sötét
reakciók a sztrómában játszódnak le. A fényreakciók a napfény energiáját használják, a
folyamat során ATP, NADPH és O2 is keletkezik; a sötét reakcióban az ATP és a NADPH
felhasználódik, a CO2 szerves molekulákba épül be és egyszerű cukrok keletkeznek.
A fényszakaszban, megvilágítás hatására a fotorendszerek klorofill molekulái magasabb
energiaszintű, gerjesztett állapotba kerülnek, így elektront adhatnak át a velük
kapcsolatban álló fehérjének. A II. fotorendszerből az elektronok az elektronszállító
rendszerbe, az I. fotorendszerből pedig a NADP+ molekulára lépnek. Az I. fotorendszer az
elektronszállító rendszerből pótolja hiányzó elektronjait, míg a II. fotorendszer a víz
bontásából. Az elektronszállító rendszeren áthaladó elektron folyamatosan veszít
energiájából. Az oxidációs energia egy része arra fordítódik, hogy az átérő
membránfehérjén keresztül protonok (H+) pumpálódnak a gránum belsejébe. A vízbontás
és az átérő fehérjék működésének eredményeként a gránumokban magasabb a H+ ionok
koncentrációja, mint a belső plazmaállományban. A koncentrációkülönbséget, mint
protoncsatorna, az ATP-szintáz csökkenti: H+ ionok átjutását teszi lehetővé a gránum
membránján át a színtest belső plazmaállományába. A protonok átjutásából származó
energia felhasználásával az ATP-szintáz ADP-ből és foszforsavból ATP-t hoz létre. A belső
plazmaállományba jutott protonok az elektronszállító rendszeren át érkező elektronokkal
együtt a NADP+ redukciójában vesznek részt.
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A tilakoid membrán két oldalán eltérő protonkoncentráció alakul ki: a lumenben sok
proton halmozódik fel, ez proton grádiensnek is nevezhető. Legalább 3 folyamat járul
hozzá a proton grádiens kialakulásához: (1) a vízbontásból származó protonok a lumen
felöli membrán oldalon, (2) az elektrontranszportlánc a külső oldalról a belső oldalra
juttat protonokat, valamint (3) a NADP redukciójához két H+ felvétele szükséges a külső
oldalról. A gerjesztett elektron energiája redox reakciók során a H+ elektrokémiai
potenciálgrádiensében raktározódik, ami azután ATP szintézisre fordítható. Az ATP szintáz
enzim proton koncentráció különbséget kihasználva ADP-t foszforilál, aminek
eredményeképpen ATP képződik.
A sötét reakciók mn. Calcin ciklus névadója Melvin Calvin, aki a fotoszintézis terén
végzett kutatásaiért 1961-ben kémiai Nobel-díjat kapott. A Calvin ciklus nem más, mint a
szén-dioxid megkötése és szénhidrátba való beépítése, nagy energiájú folyamat, amihez
az energiát a fényszakasz termeli meg. A folyamat karboxilációval kezdődik, melynek
során két darab három szénatomos glicerinsav-3-foszfát molekula keletkezik. A ciklus
következő, redukciós szakaszába kapcsolódnak be a fényszakaszban keletkezett, redukált
NADPH molekulák. A NADPH-ról lekerülő hidrogének, a fotoszintetikus foszforiláció során
keletkezett ATP molekulák energiatartalmának felhasználásával aldehiddé redukálják a
szerves savat. A Calvin ciklus következő, regenerációs szakaszában, a glicerinaldehid-
molekulák egy része – több köztesterméken keresztül – pentózfoszfáttá rendeződik vissza
és újra szén-dioxid megkötésére lesz alkalmas, míg glicerin-aldehid-molekulák másik
része kilép a körfolyamatból, hat szénatomos glükózmolekulákká egyesül, amelyekből
később keményítő épül fel.
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A Clavin ciklus során képződő glükóz-6-foszfát szacharózt, keményítőt, illetve cellulózt épít
fel. Ezek a termelődés helyétől a raktározás helyére vízben oldva, a háncsrészen keresztül
szállítódnak. A felhalmozódó anyagok a raktározó alapszöveti sejtekben vízben
oldhatatlan zárványokat alkotnak. Leggyakoribbak a keményítőzárványok, de a raktározás
történhet zsír, olaj vagy fehérje formájában is. A virágos növényekben nagy mennyiségű
szerves anyagot raktároznak a magvak, a termések, az áttelelő szervek (hagyma, gumó,
karógyökér), az évelő növények szára és gyökere.
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A kiválasztás nem más, mint káros vagy szükségtelen anyagok végleges eltávolítása a
szervezetből. A kiválasztás történhet szervezeten kívülre vagy szervezeten belülre. A
szervezeten kívülre történő kiválasztást az epidermisz végzi különböző erre alkalmas
képletek, úgymint pl. a hidatódák (kisméretű pórusok a levél széli bőrszövetében, a
pozitív gyökérnyomás a farész nedvét kipréseli a pórusokon), vagy a nektáriumok
segítségével. A nektáriumok feladata a nektár kiválasztása. Elhelyezkedésük alapján a
nektáriumok lehetnek virágon belül (pl. sóskaborbolya), vagy virágon kívül (pl.
cseresznye). Ha a növényi kiválasztás szervezeten belülre történik, akkor az az adott anyag
anyagcseréből való eltávolítását jelenti. Ez a típusú kiválasztás az alapszövet
közreműködésével megy végbe. Történhet sejtek közé (erre alkalmasak pl. az olajtartók),
vagy sejten belülre (pl. kristályképzés, tejcsövek). A kristályképződés a vakuólumon belül
a leggyakoribb. A kristályok lehetnek: kristálykötegek (pl. dália), kálcium-oxalát (p.
hagyma burkolólevele), vanília kristályok ( a vanília levelének bőrszövetében).
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Az olvasólecke áttekintése 20 percet igényel.

Az olvasólecke bemutatja a növényi hormonális szabályozás folyamatát. Ismerteti a
fő növényi hormonokat és azok élettani hatásait. Bemutatja a növények
egyedfejlődésének szabályozását, a növények egyedfejlődésének fő szakaszait.
Ismerteti a fő növénybiológiai tudományágakat.
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Míg az egysejtű élőlények esetében minden életműködés egyetlen sejten belül játszódik
le, addig a többsejtű élőlényekben a különböző feladatok ellátása különböző
sejtcsoportok, szövetek, szervek feladata. Mivel ezek egymástól nagyobb távolságokra is
elhelyezkedhetnek, összehangolt működésükhöz megfelelő szabályozás szükséges.
A szabályozás a sejtek közötti információcsere útján jön létre, melynek eszközei a hírvivő
molekulák. Az állati szervezetekben a szabályozás két alapvető módja: hormonális és
idegi szabályozás (=neuroendokrin rendszer). Az állatoktól eltérően növényeknél idegi
szabályozásról nem beszélhetünk, a különböző életműködések irányítását hormonok
végzik.
A növényi hormonok változatos kémiai szerkezettel rendelkező hírvivő molekulák, melyek
a növények növekedésének és fejlődésének számos folyamatát szabályozzák. Hatásuk
lehet serkentő vagy gátló. Hatásukat kifejthetik ott ahol keletkeznek (lokálisan), de a
képződés helyéről szét is terjedhetnek és a növény távolabbi sejtjeinek működésére is
hathatnak. Az állati hormonokhoz képest hatásuk kevésbé specifikus, többféle hatásuk is
lehet, akár át is fedhetik egymás tevékenységét. Hagyományosan a növényi
hormonoknak öt fő tipusa különböztethető meg: auxinok, citokininek, gibberelinek,
abszcizinsav és etilén.
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Az auxinok felfedezése az 1880-as évekre nyúlik vissza, amikor is Charles Darwin és fia
Francis a pázsitfüvek közé tartozó köles csíranövények segítségével vizsgálta a növények
fény felé történő növekedését/görbülését. A pázsitfüvek csírázásakor a hajtáskezdeményt
egy védőhüvely/rügyhüvely (=koleoptil) veszi körül, ami tulajdonképpen a
hajtáskezdeményt védő merev sapka, ami magába zárja az első leveleket. Darwin
megfigyelte, hogy egyoldali megvilágítás hatására a köles koleoptilja elgörbült a fény
felé, azonban ha a koleoptil csúcsát levágta, vagy egy vékony fémfóliával lefedte,
elmaradt ez a görbülés. Mindebből arra a következtetésre jutott, hogy a koleoptil
csúcsában egy olyan ismeretlen anyag termelődik, ami befolyásolja a növekedést.
Vizsgálatait a XX. sz. első felében több növényélettani kutató is tovább fejlesztette, többek
között Paál Árpád, Peter Boysen-Jensen és Frits Went is, mely utóbbi kutató nevéhez
fűződik az auxin elnevezése is (a görög auxein=növekedni szóból). Az 1930-as évek
közepén megállapították, hogy az auxin kémiai szerkezetét tekintve indol-3-ecetsav,
rövidítve IES. Az indol-3-ecetsavon kívül a növényekben fordulnak elő más
indolvegyületek is, amelyek kisebb-nagyobb auxinhatással rendelkeznek, ezek azonban
vagy előanyagai vagy származékai az indol-3-ecetsavnak. Az auxin elsősorban a növekvő
hajtáscsúcsokban keletkezik, innen a szállítószövetek háncsrészében, a
háncsparenchimában szállítódik a szárból a gyökér felé, majd a gyökérben a gyökércsúcs
irányába. Eloszlása a növényekben egyenlőtlen, melynek okai a megnyúlásos
növekedésben és a szervek eltérő auxin igényében keresendő. A hajtáscsúcs nagyobb
mértékű auxintartalma az oka, hogy a levelek hónaljában levő nyugvó rügyek nem
hajtanak ki, ez a jelenség az apikális dominancia. A jelenség lényege, hogy a
magasabbrendű növények túlnyomó többségében a csúcs- (apikális) rügy növekedése
megakadályozza az alatta fejlődő nyugvó- (oldal/laterális) rügyek növekedését. Ha a
csúcsrügyet eltávolítjuk, csökken a hajtás auxintartalma, ami lehetővé teszi azt, hogy a
nyugvó rügyek oldalhajtásokká fejlődjenek.
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Az auxin fő hatása a sejtek hosszirányú megnyúlásának serkentése, ezen belül a
hajtáscsúcsokban és a gyökérben az osztódószövetek mögötti sejtek erőteljes
megnyúlásának a fokozása. Ezen kívül részt vesz az előbb ismertetett apikális dominancia
kialakításában, a járulékos gyökérfejlődés serkentésében, a szállítószöveti elemek
differenciációjának elősegítésében, a termésérés fokozásában, a regenerációs
folyamatok elősegítésében, valamint a növényi helyzetváltoztató mozgások
(=tropizmusok) kialakításában. A tropizmusok olyan növényi helyzetváltoztató mozgások,
amelyekben a helyzetváltoztatás vagy az inger irányába vagy azzal ellentétes irányba
történik. Két fő tipusa: foto,-és gravitropizmus, mindkét folyamat az auxin egyenlőtlen
eloszlására vezethető vissza. A fototropizmus hátterében az áll, hogy miután az auxin
fényérzékeny vegyület, a hajtás napfény felőli részén egy része lebomlik, míg az árnyékos
oldalon nem. Így az árnyékos oldalon nagyobb mértékű a sejtek hosszanti megnyúlása, a
hajtás a fény felé fordul. A gravitropizmus/geotropizmus a gyökerek lefele irányuló
helyzetváltoztató mozgása, amit a nehézségi erő vált ki. Megfigyelték, hogy a vízszintesen
fektetett gyökérben a föld felé eső oldalon halmozódik fel az auxin és ez a nagy
mennyiségű auxin a gyökér ezen oldalán a megnyúlásos növekedést erőteljesen gátolja.
Így a nem gátolt felső oldal normális növekedése a gyökeret lefelé görbíti.
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Az auxinon kívül növekedést serkentő hormonok a citokininek és a gibberelinek, míg
növekedést gátló hormonok az etilén és az abszcizinsav. A citokininek elsősorban a
gyökércsúcsban keletkeznek, serkentik a sejtosztódást, késleltetik az öregedési
folyamatokat. Ha egy növényi rész megsérül, a sebzett felület környékén nagy
mennyiségben jelennek meg a citokininek, hatásukra a sérült rész regenerálódik. A
gibberelinek legszembetűnőbb hatása a sejtek megnyúlásának, különösen a szártagok
megnyúlásának a fokozása, a kambium sejtjeinek osztódásánek fokozása által.
Hiányukban a növény alacsony termetű, törpe növésű lesz. Az etilént öregedési
hormonnak is szokták nevezni, mivel elsődleges hatása, a citokininekkel ellentétben, az
öregedési folyamatok serkentése. Ezen kívül fontos szerepet játszik a termésérés
fokozásában, a keletkező etilén serkenti az érési folyamatokat. Az abszcizinsav részt vesz
a magnyugalom kialakításában és fenntartásában azáltal, hogy a gibberelinekkel
ellentétben gátolja a csírázást. A gibberelinekkel közreműködve fontos szerepet játszik a
rügynyugalom szabályozásában. A nálunk honos fák rügyeiben ősszel a nappalok
megrövidülése miatt csökken a gibberellinek mennyisége, viszont nő az abszcizinsavé,
aminek hatására a rügyek nyugalmi állapotba kerülnek. Tél végére az abszcizinsav
lebomlik, a megvilágítás erősödésével pedig lassan növekedik a gibberellin mennyisége.
Amikor a serkentő hormon mennyisége már elegendő a gátló anyag hatásának
felfüggesztéséhez, megindul a rügyfakadás.
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A növények egyedfejlődése nemzedékváltakozással történik. A nemzedékváltakozás az
egyedfejlődés azon formája, amely során az ivaros és az ivartalan szaporodási mód
szabályosan váltogatja egymást. Legfontosabb lépései minden növényben azonosak, így
általánosíthatók. A folyamat során az ivartalan nemzedékben a kétszeres genetikai
állománnyal (2n) rendelkező diploid testen számfelező sejtosztódással (meiózis)
alakulnak ki az egyszeres genetikai állománnyal (n) rendelkező haploid ivartalan
nemzedék szaporítósejtjei a spórák, amiből számtartó sejtosztódással (mitózis)
alakulnak ki az ivaros nemzedék ugyancsak haploid ivarsejtjei. Az ivarsejtek
egyesülésével jön létre a diploid zigóta, amiből az új növény fejlődik és a folyamat
kezdődik elölről.
A fejlődés nem más, mint minőségi változások sorozata, amelynek eredményeként új
szövetek, szervek alakulnak ki a sejtek működésbeli elkülönülése (=differenciálódása)
következtében. A folyamat szakaszos, egyúttal ritmusos. A virágos növények
egyedfejlődése két fő szakaszra bontható: az embrionális és posztembrionális szakaszra.
A posztembrionális szakaszon belül további öt szakasz különíthető el: csírázás, vegetatív
szervek kialakulása, reproduktív szervek kialakulása, mag,-és termésképzés, valamint az
egyed halála.
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A növények posztembrionális fejlődésének első és egyben egyik legintenzívebb szakasza
a csírázás. A folyamatot fokozott vízfelvétel előzi meg, aminek eredményeképpen a mag
térfogata hirtelen megnő, a maghéj felreped, ami pedig megkönnyíti a sejtlégzéshez
szükséges oxigén felvételét. A sejtlégzés a csírázás alatt a legerőteljesebb, hiszen a
gyakori sejtosztódások, a gyors növekedés és fejlődés sok energiát igényelnek. A csírázás
anyag- és energiaigényét a mag táplálószövetében tárolt tápanyagok lebontása fedezi.
A csírázás során először a gyököcske bújik elő, amiből később a vegetatív fejlődés
szakaszában a gyökér fejlődik, majd a rügyecske, amiből pedig a hajtás alakul majd ki. A
csírázás hőmérsékletigénye az adott faj fejlődésének környezeti körülményeihez igazodik
(pl. a búza hidegben is csírázik, a dinnye viszont magas hőmérsékletet igényel a
csírázáshoz). Fény általában nem szükséges a csírázáshoz, bár vannak olyan növényfajok,
amelyek magjai csak világosban tudnak kicsírázni. A csírázásnak két fő típusa van: egyik
módjánál a sziklevél alatti szárrész nyúlik meg, amely a szikleveles szárrészt kitolja a
földből (föld feletti csírázás), míg a másik típusnál a sziklevél a földfelszín alatt marad,
csak a sziklevél feletti szárrész jut a felszínre (föld alatti csírázás). Ahogy az első ,vagy első
két lomblevél megjelenik a fejlődés a vegetatív szakaszba ér. Ebben a szakaszban
alakulnak ki a növény vegetatív szervei: a hajtás és a gyökér. Ekkor a fotoszintézis és a
légzés már egymás mellett működik, így a fejlődést befolyásoló külső tényezők: a víz, a
szén-dioxid, az ásványi sók ionjai, a fény, az oxigén és a hőmérséklet. Belső tényezők
között pedig az enzimek és hormonok említhetők meg.
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A gyökér növekedését az osztódószövet biztosítja, amelyet a gyökérsüveg elnyálkásodó
sejtjei védenek a sérüléstől. Az osztódószövet által létrehozott sejtekből a megnyúlási
zónában kezdődik el a gyökérre jellemző szövetek differenciációja. A megnyúlási zóna
fölött helyezkedik el az érési zóna, itt fejeződik be a differenciáció folyamata, és alakulnak
ki az egyes szövettájak, szövetrendszerek. Mivel itt intenzív vízfelvétel is történik az itt
található gyökérszőrök segítségével ezt a zónát felszívási zónának is nevezik. A hajtás
kialakulásáért a hajtáscsúcsban található hajtás apikális merisztéma felelős: ez a
vegetatív merisztéma hozza létre a hajtás tengelyét (szár, törzs), valamint az ehhez
kapcsolódó oldalszerveket (levelek). A gyökér és a hajtás megjelenése után megkezdődik
a szervek elágazódásainak fejlődése, a bokrosodás, melynek során új gyökérágak
alakulnak ki, a szár elágazik, és sok levelet hajt.
Ezután azokban a növényekben (nyitvatermők, fás szárú kétszikű zárvatermők),
amelyekben az edénynyalábok között osztódószövet, kambium található, megkezdődik a
gyökér és a szár vastagodása (másodlagos növekedés). A kambium zárt
kambiumhengerré alakul és osztódva kifelé háncsrészt, befelé farészt hoz létre. A
vastagodás eredményeképpen a fás szár belsejében kialakul a fatest, külső részében pedig
a háncstest. Mérsékelt éghajlatú területeken a kambium működése szakaszos, ritmusos:
késő ősszel és télen nem működik, tavasszal tágabb üregű, nyáron pedig szűkebb üregű
szállítóelemeket hoz létre. Ez a folyamat eredményezi az évgyűrűk megjelenését.
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A növények virágzási osztódószövetének kialakulását a megvilágítás időtartama
(fotoperiodizmus) befolyásolja. A megfelelő fotoperiódus hatását a növény levelei
érzékelik. Az ingerre termelődik a virágzási hormon, amely elszállítódik a hajtáscsúcsba,
aminek hatására a hajtáscsúcsi vegetatív osztódószövet virágzási osztódószövetté alakul,
majd megindul a virágrügy szöveteinek kialakulása. A fotoperiódus alapján a
növényeknek két fő csoportja különíthető el. A hosszúnappalos növények virágzásukhoz
napi 14–16 óra megvilágítást és rövid sötét periódust igényelnek. Az ide tartozó
növények általában a szubtrópusi, mérsékelt vagy a hideg övből származnak, pl. fejes
saláta, búza, vöröshagyma.
Ezzel szemben a rövidnappalos növények virágzásukhoz mindössze napi 8–12 óra
megvilágítást, de 16–12 óra folyamatos sötétséget is igényelnek. Az ide tartozó növények
általában a trópusi területekről származnak. Pl. dohány, paprika, rizs, kukorica, őszirózsa.
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Sok hajtásos növény képes ivartalanul, létfenntartó (vegetatív) szervekkel: indával,
gyöktörzzsel, gumóval vagy gyökérágakkal szaporodni. Az egyedfejlődés ezekben az
esetekben nem a zigótából, hanem egy egész sejtcsoportból indul meg. A hajtás- vagy
gyökérdarabokkal történő szaporodás a regeneráció jelenségén alapul. A regeneráción
alapuló ivartalan szaporítás lehetőségét a kertészetek is rendszeresen alkalmazzák (pl.
tőosztás, dugványozás).
A növénybiológiai kutatások fő területei: növényi sejtbiológia, növényszervezettan,
növényrendszertan, növényi biolémia, növényélettan, növényi biotechnológia és
epigenetika. A növényi sejtbiológia a növényi sejtekkel, azok fiziológiai tulajdonságaival,
szerkezetével, a bennük található sejtszervecskékkel, a sejtosztódással és
a sejthalállal foglalkozó tudomány. Vizsgálatának területe mind a mikroszkopikus, mind
a molekuláris szintre kiterjed. A növényszervezettan a többsejtű növények felépítésével
foglalkozó biológiai tudomány, melynek célja a növények felépítésének megismerése,
a sejt, a szövet, a szerv és az egyed szintjén. A növényrendszertan a növények
csoportosításával, leírásával, elnevezésével foglalkozó tudományág. Két szakterülete a
szisztematika, amely az élőlények evolúciós rokonsági viszonyainak kutatásával foglalkozó
tudomány és a taxonómia, amely az elnevezésekkel és katalogizálásokkal foglalkozó
segédtudomány.
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A növényi biokémia az élőlények kémiai összetételével, az élő rendszerekben végbemenő
kémiai folyamatok feltárásával foglalkozik. Ezen túlmenően törekszik a szerkezet és
funkció közötti összefüggések leírására. A növényélettan (növényfiziológia) a
növényi szervezet működéseivel foglalkozó tudomány. A modernebb tudományok közé
tartozó növényi biotechnológia célja molekuláris biológiai eszközök segítségével egy
adott tulajdonság megváltoztatása révén olyan tulajdonságok létrehozása, amelyek az
adott növény szempontjából kedvezőbbnek hat. Ide tartozik a géntechnológia
segítségével előállított gmo (genetikailag módosított organizmus) is. Az epigenetika a
genetika dinamikusan fejlődő, napjainkban igen népszerű kutatási ágazata. A genom olyan
sajátosságai tartoznak ide, melyek nem a DNS nukleotidsorrendjét érintik, de
átörökíthetőek. A mai tudásunk szerinti epigenetikai jelenségek a kromatin szerkezetét
meghatározó hisztonmódosulások és a DNS-metilációs mintázatok.
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Az ökológia szót Haeckel (1866) használta először a görög oikos és logos szavak
összeolvasztásával, mely így szó szerint, „élőhelytudományt” jelenet, és a biológia
tudomány egyik alapvető tudományterületévé forrta ki magát. Az ökológia korai definíciói
többszöri pontosításon estek át, de minden megfogalmazásban meghatározó, hogy
élőlények csoportjaival foglalkozik, és centrális kérdés e csoportok kölcsönhatása a
környezettel.
Magyarországon leginkább Juhász-Nagy Pál operatív gondolatmenetét követjük, mely
elsőként az ökológia tudomány érdeklődési területét, vizsgálati objektumát írja körül,
mely nem más, mint az élőlények egyedeinek halmaza. Az egyedek összerendezett
halmazait nevezzük szupraindividuális objektumoknak (lásd következő dia), melyek élesen
elkülönülnek az individuális (egy egyed) és az infraindividuális biológiai szerveződési
szintek vizsgálati objektumaitól (szervrendszerek, szervek, sejtek, sejtszervecskék szintje).
Juhász-Nagy az egyszerű statisztikai hipotézisvizsgálattal analóg módon megfogalmazott
egy centrális hipotézist (H0) az ökológia objektumára, mi szerint az élőlényhalmazok a
bolygón véletlenszerűen helyezkednek el, azaz nincsenek szabályosságok. Ha
végiggondoljuk, ebbe beletartozik az is, hogy a jelen jegyzetet olvasó hallgató bal vállán
végtelen számú elefántfóka helyezkedhet el. Erre természetesen kicsi az esély, ezért a H0-t
elvethetjük, és megfogalmazhatjuk a centrális tényt, azaz, hogy az élőlények
elrendeződése nem véletlenszerű. Így viszont felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan és
miért úgy rendeződnek el. Az előbbire egy jelenség szintű, leíró választ adhatunk némi
terepi kutakodás vagy laboratóriumi szimuláció révén, míg a másodikat oknyomozó
módon kell feltárnunk. Juhász-Nagy az előbbi esetet szünfenobiológiának nevezte, míg az
ökológiát csak a másodikra használta. Megjegyezzük, a nemzetközi szakirodalomban ez az
elkülönítés nem terjedt el, mindkettő az „ecology” tudomány részét képezi. Ezt
figyelembe véve, célszerű nekünk is ezt követni, tehát az ÖKOLÓGIA AZ EGYED FELETTI
BIOLÓGIAI SZERVEZŐDÉSI SZINTEKEN MEGFIGYELHETŐ JELENSÉGEKET ÉS AZOK OKAIT
VIZSGÁLÓ TUDOMÁNY.
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Az ökológia vizsgálati objektumait képező szupraindividuális szerveződésű objektumok
(SIO) hierarchikus szintekbe sorolhatók. Alsó határa értelemszerűen az egyed szintje felett
húzódik. Alacsonyabb SIO szinteken minden egyed hasonló (tipikusan egy fajhoz
tartoznak, de ez nem szükségszerű!!), azaz homotikpikus élőlényekről beszélhetünk. Ha
egy terület homotipikus élőlényei közül csak az egymással szorosabb kapcsolatban lévő
példányokat fogjuk össze (egy farkas horda tagjai, egy hangyakolónia tagjai, egy kidőlt
tajgaerdei lucfenyő helyén gyorsan felnövő fiatal lucfenyő magoncok, egy baráti társaság a
JATE klubban, stb.), akkor jutunk a csoporthoz. Ilyen egységet nem tudunk elkülöníteni
minden taxon esetén, pl. elég nehéz lenne csoportot definiálni egy tó csuka állománya
esetén, így az ökológia alapegységének a populációt tekintjük. A populáció egy terület
minden számunkra releváns homotipikus élőlényét magába foglalja; definiálásának
buktatóit lásd később. A korábbi élőlények példájánál maradva egy terület összes
farkashordájának minden tagja, egy erdőfolt összes, egy fajba tartozó hangyája, egy
tajgaerdőfolt összes lucfenyője vagy a JATE klub minden vendége már populációnak
tekinthető. Amennyiben egy terület több populációját is egy kalap alá vesszük, akkor már
heterotipikus élőlények vannak a halmazban.
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Amennyiben ezeket valamely releváns tulajdonságuk miatt válogattuk össze, pl. egy
erdőfolt odúlakó madarai vagy egy talajon vadászó pókpopulációi, akkor koalíciókról vagy
együttesekről beszélünk, míg ha ilyen erős szűrőt nem alkalmazunk, hanem akár minden
egy területen élő populációt egybeveszünk, akkor kapjuk a közösséget. Erre például egy
gyep összes növényfajából álló növényközösség vagy egy tó minden állatpopulációját
felölelő állatközösséget érthetünk, de beszélhetünk egy esőerdőfolt teljes
életközösségéről is, beleértve a talaj gombáitól kezdve a lombkorona broméliáinak
fitotelmáiban élő szúnyoglárvákat is. A közösséggel el is értünk a biológiai szerveződés
felső határáig. Innen felfelé csak úgy építkezhetünk, ha a környezet bizonyos elemeit is
beépítjük a vizsgálódásunk körébe. Egy közösség az őt körülvevő élettelen környezettel
együtt adja az ökoszisztémát. Az ökosztisztémák a Föld felületén klímaövekbe
rendeződnek, és az így kapott hasonló ökoszisztémák sávjai a biomok. A teljes bolygónk
összes bioma pedig adja a bioszférát.
Fontos észrevennünk, hogy minden egyes hierarchikus magasabb szint olyan
tulajdonságokkal rendelkezik, melyet az alacsonyabb szintek tulajdonságaiból nem lehet
megjósolni, kiszámítani stb. Az ilyen új, szintspecifikus tulajdonságokat emergens
tulajdonságoknak nevezzük (pl. fajszám a populáció esetén nem értelmezhető, de a
koalícióktól kezdve igen).
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Az ökológiában az élőlények környezetének vizsgálata alapvető feladat, így érdemes
alaposabban megvizsgálni, mit is értünk alatta, hiszen számos más tudomány is használja,
sokszor eltérő jelentéssel (épített környezet – tájépítészet, szoftverkörnyezet –
informatika, stb.). Kezdetnek induljunk ki a teljes külvilágból, mely egy populáción kívül
mindent magába foglal: pl. más fajok populációi, léghőmérséklet, a talaj foszfortartalma,
napsütéses órák száma vagy akár a Retro Rádió levegőben terjedő elektromágneses
rádióhullámai. Így jutottunk el a szinguláris környezethez. Szinguláris, mert egy területen
élő minden populációnak így ugyan az a környezete. A szinguláris környezetelv
megkönnyíti az ökológus életét, hiszen bármi ami a külvilágban van, az azonnal környezeti
tényezőnek is tekinthető. Azonban az ökológia fontos eleme, hogy a SIO egységek és
környezetük kölcsönhatásait nézi, azaz ha a környezet egy tényezője nincs hatással egy
élőlényre, azzal kár is foglalkozni. Ha csak azokat a tényezőket vesszük a külvilágból,
melyek ténylegesen és vizsgálataink szerint bizonyíthatóan hatnak egy SIO egységre, akkor
jutunk el a plurális környezet fogalmához.

216



Mivel minden populáció számára némileg más fontos a külvilágból, akár egy közösség
minden populációjának más lehet a plurális környezete – innen a plurális kifejezés. Például
szolgálhat egy földigiliszta populáció és egy odvas keltike (kora tavaszi gumós erdei
növény) tölgyerdőben élő populációja. Mindkettőnek a tölgyerdő jelenti a külvilágot,
szinguláris környezetük azonos, azonban plurális környezetükben már vannak
különbségek. A giliszta plurálisába beletartozik a vakondpopuláció vagy a talaj pórusaiban
található O2 parciális nyomása, míg ezek a keltikét teljesen hidegen hagyják. Ezel szemben
a fotoszintetikusan aktív sugárzás intenzitása vagy a talaj nitrogéntartalma a gilisztának
mindegy, a keltikének viszont alapvető fontosságú. A környezeti tényezőket több módon
lehet csoportosítani, így beszélhetünk biotikus és abiotikus tényezőkről. Ez sokszor
problematikus, pl. a harkály odújának falát képező fa élőségének eldöntése nehézkes, és a
harkály számára mindegy is. Elterjedtebb és az ökológiai vizsgálatokban célravezetőbb
elkülönülés a nem fogyasztható és fogyasztható tényezőkre tagolás. Az előbbiek
kondícionáló vagy zavaró tényezők (hőmérséklet, talajvízszint, talaj sókoncentrációja stb.),
míg az utóbbiak a készlet v. forrás jellegű tényezők (fészekodúk denzitása, táplálék
mennyisége, búvóhelyek száma stb.). Az élőlények az utóbbi kategória
mennyiségét/hozzáférhetőségét élettevékenységeik során változtatják, az előbbit
ritkábban.
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Az élőlények populációi a környezeti tényezők különféle értékeire eltérően reagálhatnak. E
reakció sokféleképpen megnyilvánulhat, de mindenképpen valamely ökológiai
szempontból releváns, mérhető, kategorizálható változót jelent, így pl. egyedszámot,
virágzási sikert, maghozamot, testtömeget stb. Amennyiben e változó értékére egy
feltételezett környezeti tényező nincs hatással, azaz a tényező és reakció által
meghatározott fázissíkban vízszintes egyenes írja le az összefüggést, a tényező nincs
hatással a populációnkra, maximum a szinguláris környezeti elv szerint környezeti tényező
(vagy nem vizsgáltuk a populáció számára releváns értéktartományban). Tipikus esetben
azonban plurális környezeti tényezőket vizsgálunk, melyek bizonyos értékei kedvezőbbek a
populációnknak, míg más értékei kedvezőtlenebbek. Ez a környezeti tényező vs.
populációs reakció összefüggés az ökológiai tolerancia. A környezeti tényező azon
értéktartományát, ahol a populáció egyedei növekedni és szaporodnak tudnak,
optimumnak nevezzük. Ahol még növekedni tudnak, de szaporodni már nem, az a
szuboptimum, míg a pesszimum tartományában éppen csak életben maradnak, sem
jelentős növekedésre, sem pedig szaporodásra nem képesek.
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Ezen kívül az adott fajunk élettani tulajdonságaival nem egyeztethető össze a túlélés
hosszabb ideig. Amennyiben a toleranciatartományok szélesek, úgy tágtűrésű (euriők)
fajokról beszélünk, míg más fajok toleranciája csak a környezeti tényező igen szűk
tartományával jellemezhető – ezek a szűktűrésű (sztenők) fajok. Az ember pl. tágtűrésű faj
a hőmérsékletre, míg a korallok a hőmérséklet igen szűk tartományát tolerálják. Egyes
fajok populációi eltérő mértékű toleranciát mutatnak különféle tényezőkre, így például a
legtöbb csípőszúnyog a hőmérséklet szempontjából tágtűrésű, míg a relatív
páratartalomra igen szűk tűrésűek.
Ha egyszerre több tényezőt tekintünk, akkor már nem egy egydimenziós intervallum
jellemzi a toleranciát, hanem a tényezőkből mint tengelyekből alkotott n-dimenziós
(hiper)tér egy tartománya. Ezt nevezzük niche-nek (ejtsd „nis”). Két v. több populáció
niche-e átfedhet (legalábbis bizonyos tengelyek mentén), mely, abban az esetben, ha a
populációk egy területen fordulnak elő, a populációk közötti kompetíció (versengés)
alapját képezheti, különösen, ha a kérdéses tényező egy készlet/forrás jellegű tényező.
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Az ökológia tudományát sok módon lehet aldiszciplinákra osztani. Az egyik kézenfekvő
megoldás a SIO egységek szerinti tagolás. A csoportokkal foglalkozik pl. a szociobiológia, a
populációkkal a populációökológia, a közösségekkel a közösségi ökológia,
ökoszisztémákkal pl. a tájökológia, míg a makroökológia és biogeográfia foglalkozik az
egyes biomokat vagy az egész bioszférát felölelő jelenségekkel. A csoportok és a
heterotipikus SIO egységek ökológiájával a későbbi tanulmányok során ismerkedünk meg;
jelen kurzus kapcsán a legelemibb szintbe, a populációk ökológiájába teszünk némi
alapozó betekintést. A populációt sokan sokféleképpen definiálták, a köztudatba
leginkább Mayr (1963) definíciója ment át, melynek alapja, hogy a populáció tagjai
szaporodhatnak egymással, míg a populáción kívüli egyedekkel nem. Ez a kitétel az
ökológiában nem szükséges, így e definíciót nem használjuk. A populációt tehát a
vizsgálataink szempontjából azonosnak (homotipikusnak) tekintett egyedek halmaza,
melyek térben és időben együtt fordulnak elő, és egymással és környezetükkel
kölcsönhatásban vannak. Bizonyos definíciók még ennél is megengedőbbek… Néhány
triviális példa, hogy miért nem szükségszerű kapocs a populáció tagjai között a
szaporodás: 1. Egy telelő havasi partfutó csapat a Kuvaiti öbölben: A madarak Észak-
Eurázsia tundráin költenek, s a telelés során együtt élő példányok költőhelyei között több
ezer km is lehet. A telelőhelyen ugyan nem szaporodnak, de együtt táplálkoznak,
menekülnek a ragadozók elől, és jelentős mennyiségű ürülékükkel befolyásolják az iszap
és víz geokémiai ciklusait, tehát egyértelműen populációról van szó. 2. Egy nádas a
nádnövény populációjának tekinthető minden ökológiailag releváns szempontból,
azonban általában 1-1 kiterjedt klónról van szó, azaz a tövek genetikailag azonosak,
rizómákkal kapcsolatban állnak egymással (vegetatív szaporodás eredményeként jöttek
létre), tehát az egymás közötti szaporodás nem értelmezhető. 3. Olyan élőlények
lárváinak populációi, melyek imágóikhoz képest eltérő közegben élnek (pl. szitakötő
lárvák, melyek a víz alatt élnek).
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A populációk jellemzése történhet az alkotó egyedek térbeli elrendeződésének leírásával.
Azt, hogy egységnyi területen mennyi van belőlük, a denzitás, abundancia v. tömegesség
írja le; e kifejezések azonos dolgot takarnak. Nem feltétlen csak az egyedszám lehet
érdekes, hanem bármely más mennyiségi tulajdonság is, mint pl. a biomassza, virágzó
hajtások száma, maghozam, költőpárok száma, felszínborítás stb. Ezen kívül nem is
feltétlen területegységre (pl. m2) kell vonatkoztatni, hanem lehet térfogat is (pl. egy
zooplanktonikus faj egyedszáma 1 dl vízben) vagy lehet 1D egység is (pl. 1 km-es
partszakaszra eső integetőrákok száma vagy 1 m ághosszra jutó epifiták mennyisége egy
esőerdei fa ágain). A denzitás tehát egy kvantitatív, azaz mennyiségi mérőszám; mérésére
számtalan, taxonspecifikus módszer áll rendelkezésre.
A diszpergáltság (nem azonos a hasonló szóalakú diszperzióval!) az egyedek térbeli
elhelyezkedésének mintázatát írja le kvalitatív módon, három állapot egyikével: Lehet
random, aggregált, vagy szegregált. Az persze, hogy mennyire felel meg a valóság az
egyiknek v. másiknak, már kvantitatív mérőszámokkal írjuk le (lásd későbbi tanulmányok
során). Random esetén az egyedek véletlenszerűen helyezkednek el az élőhelyen,
aggregált esetén itt-ott feldúsulnak, máshol pedig kevesebb van belőlük (vagy
hiányoznak), szegregált esetén pedig egyenletesen helyezkednek el a térben. A
diszpergáltság típusa első sorban az élőhely környezethatásának mintázatától (heterogén
v. homogén), a szomszédos egyedek viszonyulásától és a terjedési stratégiáktól függ.
Random diszpergáltság a természetben nem gyakori, frissen kolonizáló populációk esetén
tapasztalhatunk ilyet a szukcesszió korai stádiumában, pl. felhagyott szántón elsőként
megtelepedő, széllel terjedő növényfajok kapcsán. A szél útján szállított magok
véletlenszerű elrendeződésben érkeznek a területre, és így a kikelő növények
elrendeződése is véletlenszerű lesz.
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Aggregált diszpergáltsággal találkozhatunk pl. az élőhely heterogenitása esetén. Ekkor az
élőhely különböző részei eltérő mértékben felelnek meg a populáció számára (lásd
tolerancia). A kedvező részekben nagyobb denzitással fognak előfordulni, ott
csoportosulnak, míg a kevésbé kedvező foltokban kisebb lesz a denzitásuk, vagy teljesen
hiányozni fognak onnan. Számos példát láthatunk erre a természetben. A bal oldali
ábrákon egy vízmosásos sivatagi élőhelyrészlet látható egy arizonai sivatagban (Sonoran
Desert National Monument). A mederben az időszakos erős vízáramlás nem teszi
lehetővé a megtelepedést, a vízmosások közötti hátak túl szárazak az év nagy részében a
túléléshez, így a legtöbb cserje populációja a meder szélét követve sávokba csoportosul
(légifelvétel: GoogleEarth, mederfotó: Tölgyesi Csaba). Csoportosulási hajlamot egyéb
ökológiai kényszerek is kiválthatnak, mint például a csoportos védekezés vagy táplálkozás
előnyei (lásd számos apró hal, énekes madarak stb.), csoportos szaporodás (pl. rajzó
rovarok), tápnövényeiken csoportosuló ízeltlábúak (több ízeltlábú/növényegyed) stb.
Aggregált elrendeződéshez vezet a klonális szaporodás is, melynek során a megtelepedő
egyed közvetlen a maga környezetében hoz létre utódokat, melyek így sűrű
állományfoltokat hozhatnak létre, de az egyes foltok térben el lehetnek különülve.
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Szegregált diszpergáltságot okoz a territorialitás, melynek során az egyedek egyedül vagy
párjukkal egy körülhatárolt területet védenek egy bizonyos ideig, és más egyedeket nem
engednek be. A rovaroktól kezdve az emlősökig igen sok taxon populációi követik ezt a
térbeli elrendeződést. Növények hasonló módon járhatnak el, de ők a talajba juttatott
kémiai anyagok révén csökkenthetik más egyedek csírázását maguk körül, mely szintén az
egyedek szabályos elkülönülését vonja maga után hosszabb időtávlatban. Az egyedek
célja mindkét esetben (territorialitás és allelopátia) a versenytársak kiszorítása, és ezáltal
a források kizárólagos hozzáférhetőségének biztosítása saját maguk számára. Ennek egy
indirekt formája a forráselvonás is, amennyiben egy idősebb növényegyed olyan
mértékben tudja magához allokálni a forrásokat (pl. talajnedvesség), hogy az egy újonnan
fejlődő egyednek már nem teszi lehetővé a megtelepedést a csírázást követő korai
fejlődés érzékenysége miatt. Ilyen allelopátia és forráselvonás okozta szegregált
elrendeződésre szolgálnak például a jobb oldali képek: Mohave sivatag látképe (forrás:
Google Earth) és a nagyobb, illetve kisebb foltoknak megfelelő, szegregált diszpergáltságú
növényfajok, a Yucca breviofolia és a Larrea tridentata (fotó: Tölgyesi Csaba).

223



A tér heterogenitása, mint láttuk, alapvetően meghatározhatja egy populáció
términtázatát a tolerancia révén. Amennyiben a tér (külvilág) valamely leíró metrikája (pl.
a talaj nedvességtartalma stb.) eltéréseket mutat a tér különböző pontjain, akkor
heteromorfiáról beszélünk, míg ha egyenletes, akkor homomorfiáról. Ezt a külvilág
bármely paraméterére megadhatjuk, így pl. kozmikus sugárzás intenzitására egy élőhely
különböző pontjain. A paraméter heteromorfiája azonban még nem jelenti azt, hogy erre
a populáció is reagál. Ha egy paraméter nem plurális környezeti tényezője a populációnak,
úgy annak különböző értékei nem járnak eltérő toleranciával a populáció számára, és így
heteromorfia nem befolyásolja az egyedek térbeli elrendeződését. Ezzel szemben, ha egy,
a plurális környezetelv szerinti környezeti tényező heteromorfiáját tapasztaljuk, az hatni
fog a populáció térviszonyaira is, amit pl. diszpergáltsági mérésekkel kimutathatunk. Ekkor
már a tér heterogenitásáról beszélünk. Amennyiben a plurális környezeti tényező értéke
egyenletes a térben, akkor beszélünk homogén térről (élőhelyről, környezetről stb.).
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Heterogenitása alapján két módon osztályozzuk a teret: a jó és rossz foltok mérete és
minősége szerint. Ha a foltok nagyok, durva fizikai szemcsézettségről beszélünk, míg kis
foltok esetén finom szemcsés az élőhely. Ha a jó és rossz foltok minősége között nagy a
különbség, azaz pl. a jó optimális, de a rossz a pesszimumon is kívül esik, akkor durva
környezeti szemcsézettségről beszélünk, lévén nagyon eltérő a foltok környezethatása. Ha
a jó folt csak kicsit jobb a rossznál, és az sincs annyira távol az optimumtól, akkor
beszélünk finom környezeti szemcsézettségről. Ha fizikai és környezeti szempontból
finomszemcsés a tér, az már szinte nem is különbözik a homogén tértől. Vegyük észre,
hogy a tér ilyetén szemcsézettsége populációfüggő. A farkasalma lepke hernyói számára
egy farkasalma állomány durva környezeti és durva fizikai szemcsézettségű, hiszen a
farkasalma tövek közötti részek alkalmatlanok a táplálkozásra, lévén monofág jószágról
van szó, és amíg az egyik tőtől eljut a néhány dm távolságra lévő másikra, akár órák
telhetnek el. Ezzel szemben a hernyókkal táplálkozó kakukk számára ez a lépték nem
releváns, a farkasalma állományon élő hernyópopulációt homogénnek érzékeli. Egy
konkrét élőhelyfolt tehát ahogy haladunk felfelé a trófikus szinteken vagy csak egyre
nagyobb mozgásigényű élőlényeket nézünk, egyre homogénebb lesz. A heterogenitás
persze a térlépték növelésével újra jelentkezhet, hiszen a kakukk élőhelye nem csak a
farkasalma állomány néhány m2-es foltja, hanem egy teljes erdőfolt, ahol itt-ott van
farkasalma állomány, máshol nincs, s ez által a hernyók aggregált elhelyezkedése miatt
erdőállományi szinten a kakukk is érzékelhet élőhelyi heterogenitást.
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A populációökológia a populációk térviszonyai mellett azok idődinamizmusával is
foglalkozik, sőt, e témakör jóval nagyobb hangsúlyt kapott az irodalomban a számtalan
gazdasági és egyéb alkalmazott vonzat miatt. A populációk tulajdonságainak, első sorban
az egyedszámának, időbeli változásait már közel egy évszázada matematikai modellek
segítségével próbálják leírni. Itt csupán néhány elemi dolgot villantunk fel, így elsősorban
csak a modellek paramétereinek jelölési szokásait; részletesebb betekintésre a későbbi
tanulmányok során kerül sor. Általában az egyedszámot modellezzük, jele N. A kiinduló
egyedszám, N0, jelentheti egy üres foltot kolonizáló egyedek számát, szimulációk beállított
kezdeti egyedszámát, vagy csak a vizsgálatunk 0. időpillanatában az egyedszámot annak
előtörténetétől függetlenül. Egy ezt követő t időpillanatban az egyedszám Nt,míg a
következő időpillanatban Nt+1 (pl. a következő generáció egyedszáma). Az egyedszámot
befolyásolja az időpillanatok között a születések száma, a halálozások száma, illetve a be-
és kivándorlás. E hatások eredője adja a szaporodási koefficienst (R), mely megmondja,
hogy hányszorosára változott egy populáció egyedszáma az egyik időpillanatról a másikra.
Amennyiben R állandó, úgy N0-ból kiindulva egy exponenciális formula adja meg az
egyedszámot. Az itt bemutatott, időpillanatokra tagolt időskála nem mindig életszerű, de
ilyen diszkrét időpillanatok megfelelhetnek pl. az egy évben egyszer és egyszerre
szaporodó élőlények esetén, ahol minden egyes időpillanat egy évnek felel meg. Az
elemzések szempontjából (és sokszor az életszerűség szempontjából) inkább
differenciálegyenletekkel vizsgálják az egyedszámváltozásokat. Itt nem két diszkrét
időpillanat közötti változást nézünk, hanem mindig az adott időpillanatra jellemző
változási ütemet. Ez a szaporodási ráta (r) . Persze mindez felfogható úgy is, hogy két,
végtelenül rövid időpillanat között nézzük a változást. A szaporodási ráta és a szaporodási
koefficiens egymásba átszámítható, az utóbbi a természetes alapú logaritmus alapjának r.
hatványával egyenlő, mely némi matekozással könnyen belátható.
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Amennyiben r 0-val egyenlő, azaz az f(t)=N függvény meredeksége 0 (vízszintes egyenes),
úgy a populációnk stagnál, szaporodási koefficiense e0=1, azaz N(t+1)=N(t). Ha a ráta
negatív, akkor a populáció fogy, és asszimptotikusan közelíti a 0-t (azaz a kihalást). Ha
pozitív, akkor exponenciálisan növekszik. Az exponenciális növekedés hihetetlen
egyedszámok elérését teszi lehetővé elviekben. Egy Escherichia coli baktérium sejt, ha
zavartalanul osztódhat, akkor alig fél óránként megduplázza önmagát. Számítások szerint
így N(0)=1-ből két nap alatt a bolygót 30 cm vastagságban borító baktériummező jöhetne
létre. Darwin ugyanezt kiszámította az egyik legkisebb szaporodási rátájú élőlényre, az
elefántra is, és számításai szerint 1000 év kellene nekik, hogy szinte a semmiből 20 millió
példányt hozzanak létre. Az exponenciális szaporodásnak természetesen általában gátat
szab valami (legtriviálisabban a forráshiány), de időlegesen előfordulhat. Elősegíti, ha a
populáció alapvetően nagy utódszámot képes produkálni, aktuálisan forrásbőség és
ragadozó/parazitoid hiány van és még kompetitorok sem nehezítik az életüket. Ilyen
körülmények kedvező időjárási viszonyok mellett a természetes életközösségekben is
előfordulhatnak, mint amilyenek a sáskajárások (lásd pl. a Bibliában az egyiptomi
csapások egyikeként). Gyakoribb azonban, hogy valamely monokultúrában (bármilyen
intenzív mező- v. erdőgazdasággal fenntartott növényállományban) történik meg egy
kártevő exponenciális szaporodása. A monokultúrák az adott fajjal táplálkozó ízeltlábú
számára hatalmas forrásgazdagságot jelentenek, így adott a lehetőség a korlátlan
szaporodásra. Ha tehát mondjuk egy permetezés elmarad, vagy különösen jók az időjárási
viszonyok (pl. ha globális felmelegedés miatt az áttelelő állapotok (pete, báb stb.) nagy
arányban éltek túl), az exponenciális szaporodás, melyet ekkor gradációnak nevezünk,
beindulhat, és csillagászati összegű károkat tud okozni. Különösen súlyos lehet a helyzet,
ha a gradáló faj egy nem őshonos, inváziós faj, melynek esetleg egyáltalán nincs
természetes ellensége az adott területen.
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A valóságban a legtöbb populáció nem mutat exponenciális szaporodást, az
exponenciálisak is egy idő után leállnak/összeomlanak, de nem feltétlenül halnak ki. Ez
úgy lehetséges, ha a szaporodási ráta (r) nem állandó. Egy gyakori esetet a Pearl-Verlhust-
féle szigmoid v. logisztikus egyenlet ír le. Itt r nem állandó, hanem az aktuális egyedszám
függvénye, mégpedig az negatívan befolyásolja. A rátát felosztjuk egy maximálisan
lehetséges rátára (rmax) és egy ezt csökkentő tagra, mely az aktuális egyedszámmal
negatívan arányos. Azt, hogy mennyire erősen függ az egyedszámtól a maximális rátát
csökkentő tag, a c együttható adja meg; ez fajra, élőhelyre jellemző érték. Ha az
egyedszám (Nt) nagy, akkor a maximális rátából nagy értéket vonunk ki, mely által az
aktuális ráta kisebb lesz lesz. Ha viszont az egyedszám kicsi, az aktuális ráta a
maximálishoz közelebbi. A maximális rátát csökkentő tag hatása akkor látszik igazán jól, ha
megnézzük, hogyan befolyásolja az aktuális ráta előjelét. Ha rmax = cNt, akkor a ráta 0, azaz
a populáció egyedszáma nem változik, egyensúlyban van. Ez bekövetkezik abban az
esetben is, ha Nt=0, de ettől a triviális esettől tekintsünk most el.
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A másik, számunkra érdekes egyensúlynál a fenti egyenlőséget átrendezve megkaphatjuk
azt az egyedszámot, ahol egyensúlyban van a populációnk: Negyensúlyi=rmax/c (ezt szokás az
N fölé rakott „kalappal” is jelölni). Ha ennél az értéknél alacsonyabb az Nt, akkor a ráta
előjele pozitív marad, hiszen rmax-ból kisebb értéket vonunk ki mint egyensúly esetén.
Ezzel szemben, ha aktuálisan Nt nagyobb az egyensúlyi értéknél, a cNt tag nagyobb rmax-
nál, s így a populáció szaporodási rátája negatív, azaz csökken, egészen az egyensúlyig. Ez
a mechanizmus a negatív visszacsatolás; a visszacsatolást az egyedszámtól függő, -cNt tag
adja. Hasonlóan működik sok negatív visszacsatolásos folyamat a sejtekben is vagy az
egyszerű biokémiai folyamatokban is, mint pl. a glükokináz aktivitásának szabályozásában,
ahol a végtermék (glükóz-foszfát) koncentrációja befolyásolja az enzim aktivitását.
Végeredményben az egyedszám egy kezdeti gyors növekedést követően beáll egy jellemző
egyensúlyi értékre. A helyzetet az időben változó környezeti viszonyok, más populációkkal
történő kompetitív, táplálkozási vagy mutualista kölcsönhatások stb. teszik érdekesebbé
és realisztikusabbá. E modellek bemutatására a későbbi tanulmányok során kerül sor.
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Az olvasólecke áttekintése 40 percet igényel.

Az olvasólecke tartalma:

1. Szisztematikai alapfogalmak
2. Állatok (Animalia/Metazoa)
3. Álszövetes (Parazoa) és valódi szövetes állatok (Eumetazoa)
4. Kétoldali szimmetriájú állatok (Bilatera)
5. Ősszájúak (Protostomia) és főbb ágai
6. Ízeltlábúak (Arthropoda)
7. Újszájúak (Deuterostomia) és főbb ágai
8. Gerincesek (Vertebrata)
9. Etológia
10. A viselkedés vizsgálatának négy fő szempontja
11. A viselkedés kialakulása
12. A viselkedés mint adaptáció, „darwini fejtörők”

Fotók: Lőrinczi Gábor
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A különböző taxonok (pl. fajok) közötti hasonlóság és különbözőség megállapítását a
rajtuk megmutatkozó jellegek (karakterek) segítségével végezhetjük el. Ezek egyaránt
lehetnek morfológiai, élettani, viselkedésbeli vagy molekuláris jellegek. Egy adott jelleg
különféle állapotok sorozatából áll. A „szemszín” jelleg például állhat a „kék”, „zöld”,
„barna”, stb. állapotból. Az evolúció során egy jellegállapot egy másikba alakulhat át. Az
átalakulás iránya megszabja, hogy melyik az ősi/eredeti (pleziomorf) jelleg, és melyik az
új/leszármaztatott (apomorf) jelleg. A több taxonra is jellemző közös ősi jelleget
szünpleziomorf jellegnek nevezzük (pl. az ősi rovarok elsődleges szárnyatlansága). Ha egy
leszármaztatott jelleg csak egyetlen taxonra jellemző, akkor autapomorf jellegről (pl.
beszédképesség embernél, amely más főemlősökre nem jellemző), ha többre, akkor
szünapomorf jellegről beszélünk (pl. gerincesek gerincoszlopa). A jellegek közötti
hasonlóság alapulhat a jellegek közös eredetén, vagy lehet a jellegek egymástól független
kialakulásának eredménye. Előbbi esetben „valódi” (a valós rokonsági viszonyokat
tükröző) hasonlóságról, azaz homológiáról, ill. homológ jellegekről (pl. az elsődlegesen
ötujjú elülső végtag az emlősöknél), míg utóbbi esetben „felületes” hasonlóságról, azaz
homopláziáról (analógiáról), ill. analóg jellegekről beszélünk. A homopláziának három
megjelenési formája lehet: (1) a hasonló jellegek egymástól független kialakulása
különböző fejlődési útvonalakon a konvergencia (pl. a pteroszauruszok, madarak és
denevérek szárnya); (2) a közelrokon taxonok hasonló jellegeinek egymástól független
kialakulása hasonló fejlődési útvonalakon a parallelizmus (pl. az elülső torvégtagok
állkapcsi lábbá módosulása a rákok különböző csoportjaiban); és végül (3) egy korábbi
(ősibb) jellegállapothoz való visszatérés a homopláziás reverzió (pl. a fogak újbóli
megjelenése a Gastrotheca guentheri békafaj alsó állkapcsán).
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A kladisztika (filogenetikus szisztematika) olyan módszer, amellyel a taxonokat a közös
leszármaztatott (szünapomorf) jellegeik alapján természetes csoportokba osztjuk és
osztályozzuk. Alapelve szerint a taxonok leszármazási viszonyai filogenetikai fákon (fa-
gráfokon) ábrázolhatók. A fa levelei a vizsgált taxonok, gyökere az utolsó közös ősnek
megfelelő csomópont (nódusz), ágai (kládok) pedig egy-egy leszármazási sornak felelnek
meg. A kladisztika kulcsfontosságú alapja a monofiletikus csoportok (taxonok)
meghatározása. A monofiletikus csoport olyan közös leszármaztatott jellegekre
(szünapomorfiákra) alapozott csoport, amely tartalmazza a közös őst és annak minden
leszármazottját (pl. a magzatburkos gerincesek, azaz a hüllők, madarak és emlősök). Két
monofiletikus csoport egymás testvércsoportját (testvérkládját) képezi, hogyha egymás
közvetlen és legközelebbi rokonai, azaz egy közös ősből származtathatók le (pl. a fenti fán
A és B+C). A testvércsoportok együtt egy újabb monofiletikus egységet képeznek (A+B+C),
amely a testvércsoportjával (D+E+F) együtt szintén egy újabb monofiletikus csoportot
(A+B+C+D+E+F) alkot, és így tovább. A monofiletikus csoporttal szemben a parafiletikus
csoport (vagy „csonka” monofiletikus csoport) olyan közös ősi (szünpleziomorf) jellegekre
alapozott csoport, amely tartalmazza a közös őst, de annak nem minden leszármazottját
(pl. a hüllők leszármazottaik, a madarak nélkül). A polifiletikus csoport olyan nem közös
eredetű hasonló jellegekre (homopláziákra) alapozott csoport, amelynek közös őse egy
rajtuk kívül álló csoporthoz tartozik (pl. a „melegvérű” magzatburkosok, azaz a madarak
és az emlősök).
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Az állatok rendszertanilag az ANIMALIA (METAZOA) országba (regnum) tartoznak, amely a
galléros ostorosok (Choanoflagellatea) testvércsoportját képezi az Opisthokonta kládon
belül, ahová több más egysejtű csoport mellett a gombák (Fungi) is tartoznak. Az
OPISTHOKONTA tagjainak közös jellemzője, hogy ostoros sejtjeik (így pl. az állatok
hímivarsejtjei vagy a rajzósprórás gombák spórái) opisthokont típusúak, azaz egyetlen
hátul eredő ostorral rendelkeznek. Maguk az állatok elsődlegesen többsejtű, heterotróf
(azaz már meglévő szerves anyagokat átalakító és azt a szervezetükbe beépítő) eukarióta
szervezetek. Jellemzőjük, hogy a sejtjeik között speciális sejtkapcsoló struktúrák alakulnak
ki (pl. dezmoszómák, réskapcsolatok, stb.), a sejtközötti állományuk (extracelluláris
mátrix) pedig kollagént és más strukturális fehérjéket tartalmaz. Életük nagy részében
rendszerint diploidok, csupán a számfelező osztódással (meiózissal) létrejövő ivarsejtjeik
(petesejtek és hímivarsejtek) haploidok. Egyedfejlődésük barázdálódással történik,
amelynek során a megtermékenyített petesejtből (zigóta) szedercsíra (morula), ebből
hólyagcsíra (blasztula), majd (a legtöbb állatnál) bélcsíra (gasztrula) fejlődik. Jelenleg több
mint 1,4 millió állatfaj ismert − amelyek mintegy 70%-a rovar −, ezzel a Földön jelenleg élő
fajok közel háromnegyedét teszik ki.
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Az állatok elsőként divergálódó ágát az ÁLSZÖVETES ÁLLATOK (PARAZOA) képezik,
amelyeknek fő jellemzője, hogy sejtjeik nagyfokú átalakulásra képesek, közöttük pedig
nem alakulnak ki szoros kapcsolatok. A Parazoa egyedüli ma is élő (recens) képviselői a
rendszerint szabálytalan formájú (aszimmetrikus), helytülő (szesszilis) és szűrögető
életmódú, kizárólag vízben élő (többségében tengeri) SZIVACSOK (PORIFERA). A
szivacsokon kívül az összes többi állat (EUMETAZOA) sejtjei valódi szövetekbe
szerveződnek, így szervezetükben szervek, szervrendszerek alakulnak ki. További közös
jellemzőjük a hámszöveti sejtjeiket az alatt lévő szövetektől elválasztó alaphártya (bazális
membrán) megléte, az ideg- és izomsejtek jelenléte, továbbá hogy az egyedfejlődésük
során keresztülmennek a bélcsíra (gasztrula) állapoton. Az Eumetazoa kládon belül négy
fő ág különíthető el. A valódi szövetes állatok legősibb képviselői a BORDÁSMEDÚZÁK
(CTENOPHORA), amelyek kétsugaras (biradiális) szimmetriájú, csillóösszenövésekből
alakult úszólemezeik segítségével mozgó, kizárólag tengerekben élő ragadozók. A
KORONGÁLLATKÁK (PLACOZOA) másodlagosan leegyszerűsödött, mindössze néhány ezer
sejtből felépülő aszimmetrikus állatok, csupán egyetlen ismert fajjal. A CSALÁNOZÓK
(CNIDARIA) speciális, zsákmányejtést és védekezést szolgáló csalánsejtekkel (cnidociták)
rendelkező, sugaras (radiális) szimmetriájú, kivétel nélkül vízi (nagyrészt tengeri)
ragadozók, amelyekre rendszerint nemzedékváltakozás jellemző, amelyben az ivarosan
szaporodó, szabadon úszó medúzaalak és az ivartalanul (bimbózással) szaporodó, gyakran
helytülő (szesszilis) és telepes polipalak váltja egymást.
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A valódi szövetes állatok (Eumetazoa) negyedik ágát képezi a BILATERIA, amelynek tagjai
elsődlegesen kétoldali (bilaterális) szimmetriát mutató állatok, azaz testük
hossztengelyén egyetlen nyílirányú sík fektethető keresztül, amely a testüket két egyenlő,
egymással nagyjából tükörszimmetrikus jobb és bal oldali részre osztja. A testükön
továbbá elkülöníthetünk egy elülső vagy feji (kraniális), ill. hátulsó vagy farki (kaudális)
véget, továbbá egy háti (dorzális) és hasi (ventrális) oldalt. Sajátos vonásuk a test
hossztengelyében végighúzódó bélcsatorna megléte, amely azonban másodlagosan
redukálódhat (pl. laposférgek). Triploblasztikus szerveződést mutató állatok, azaz
egyedfejlődésük során az ekto- és az entoderma között egy újabb sejtréteg, a mezoderma
alakul ki, így testük három csíralemezből fejlődik ki. Szervezetükben mind a négy szövet
alaptípus (hám-, kötő-/támasztó-, izom- és idegszövet) megjelenik. A testüreg alakulása
függvényében lehetnek (1) testüreg nélküliek, ill. rendelkezhetnek (2) elsődleges, az
ősbélüreggel homológ testüreggel (pszeudo- vagy blasztocölóma) vagy (3) mezodermális
eredetű hámmal bélelt másodlagos (valódi) testüreggel (eucölóma). Egyes képviselőik, így
a gyűrűsférgek (Annelida), az ízeltlábúak és közeli rokonaik (Panarthropoda), valamint a
gerinchúrosok (Chordata) valódi szelvényezettséget mutatnak (azaz testük a hossztengely
mentén ismétlődő részekre való tagolódik fel), amely valószínűleg egymástól függetlenül
alakult ki a három csoportban. Az állatfajok döntő többsége (>98%) ide tartozik. A
Bilateria két fő ágát az ŐSSZÁJÚAK (PROTOSTOMIA) és az ÚJSZÁJÚAK (DEUTEROSTOMIA)
képezik.
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Az ŐSSZÁJÚAK (PROTOSTOMIA) nevüket arról kapták, hogy az embrionális fejlődésük
során a szájnyílásuk a tápcsatorna ősszájnyílás (blasztopórus) felöli oldalán jelenik meg. A
Protostomia további két ágra különül, ezek a SPIRÁLIS BARÁZDÁLÓDÁSÚ ÁLLATOK
(SPIRALIA) és a VEDLŐÁLLATOK (ECDYSOZOA). A Spiralia tagjainak jellemzője, hogy a
petebarázdálódásuk jellemzően spirális típusú, azaz a zigóta osztódásával létrejövő
leánysejtek (blasztomérák) nem egymás felett szabályosan, hanem egymáshoz képest
mintegy 45 fokkal elcsúszva helyezkednek el. A kládon belül további két ág különíthető el.
A PLATYZOA (LAPOSFÉREGSZERŰEK) a legegyszerűbb testszerveződésű ősszájúakat
foglalja magába, amelyek körében igen gyakori az élősködő (parazita) életmód (pl.
buzogányfejű férgek, laposférgek). Ennek három fő ágát a mikroszkopikus méretű
CSILLÓSHASÚAK (GASTROTRICHA), a másodlagosan egynyílású bélcsatornával rendelkező
és testüreg nélküli LAPOSFÉRGEK (PLATYHELMINTHES), valamint a garatjukban többtagú
állkapcsi készülékkel rendelkező ÁLLKAPCSOSAK (GNATHIFERA) képezik. A Spiralia másik
ágát a TAPOGATÓS-CSILLÓKOSZORÚS ÁLLATOK (LOPHOTROCHOZOA) alkotják, amelyek
közös jellemzője a szűrögetéshez használt csillós tapogatókoszorú (lofofóra) és/vagy a
csillókoszorús (trochofóra) lárva megléte. A lofofórával rendelkező helytülő (szesszilis) és
szűrögető életmódú csoportokat képviselik pl. a NYELESFÉRGEK (KAMPTOZOA), a telepes
szerveződésű MOHAÁLLATOK (BRYOZOA) vagy a kagylókra emlékeztető, kéthéjú külső
vázzal rendelkező PÖRGEKARÚAK (BRANCHIOPODA). Trochofóra lárva vagy ennek
származéka jellemző pl. a kiölthető ormánnyal rendelkező, ragadozó életmódú
ZSINÓRFÉRGEKre (NEMERTEA), a valódi szelvényezettséget mutató GYŰRŰSFÉRGEKre
(ANNELIDA), valamint a rendszerint meszes héjjal és reszelőnyelvvel (radula) rendelkező
PUHATESTŰEKre (MOLLUSCA), mely utóbbiak az ízeltlábúak után az állatvilág második
legnépesebb csoportját alkotják.
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A Spiralia testvércsoportját képező VEDLŐÁLLATOK (ECDYSOZOA) jellemzője, hogy
testüket háromrétegű, kitintartalmú kutikula borítja, amelyet − minthogy nem nő együtt
a testükkel − időről időre hormonálisan szabályozott módon levedlenek. További közös
tulajdonságuk, hogy spermiumaik elsődlegesen amöboid jellegűek, petebarázdálódásuk
pedig nem spirális típusú. A klád további két ágra különül, ezek az INTROVERTA
(CYCLONEURALIA) és a PANARTHROPODA. Előbbi tagjainak közös jellemzője a kiölthető
ormány (introvert) elsődleges megléte, valamint hogy idegrendszerük központja egy
garat körüli ideggyűrű. Ide tartoznak (1) a kizárólag tengerekben élő, üledéklakó
FARKOSFÉRGEK (PRIAPULIDA), PÁNCÉLOSFÉRGEK (LORICIFERA) és ÖVESFÉRGEK
(KINORHYNCHA), amelyek együtt a SCALIDOPHORA kládot alkotják, valamint (2) a
NEMATOIDA tagjai, azaz a lárvakorukban ízeltlábúakban élősködő HÚRFÉRGEK
(NEMATOMORPHA), valamint a változatos életmódú, de gyakran szintén parazita
FONÁLFÉRGEK (NEMATODA). Az Ecdysozoa másik nagy ágát a PANARTHROPODA képezi.
Az ide tartozó állatok valódi szelvényezettséggel, ill. szelvényenként páros végtagokkal
rendelkeznek. A Panarthropoda három ágát a mikroszkopikus méretű, betokozódni képes
és ilyen állapotban rendkívül ellenálló MEDVEÁLLATKÁK (TARTIGRADA), a kilövellhető
nyálkával vadászó, trópusokon elterjedt KARMOS FÉREGLÁBÚAK (ONYCHOPHORA),
valamint az ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA) alkotják.
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Több mint 1,2 millió leírt fajjal az ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA) képezik az ősszájúak, és
egyben az állatok legfajgazdagabb csoportját. Különnemű (heteronóm) szelvényezettséget
mutató állatok, azaz testük különböző funkciókat ellátó testtájakra (tagmata) különül (pl.
előtest-utótest, fej-tor-potroh). Kutikulájuk lemezekre (sclerit) tagolódik, szelvényenként
megkülönböztethetünk háti (tergit), hasi (sternit) és két oldalsó lemezt (pleurit). Ízekre
tagolódó végtagjaik jellemzője, hogy az egyes ízeket ízületi membránok kötik össze, a
törzshöz is ízületesen kapcsolódnak, valamint saját (intrinsic) izomzattal rendelkeznek.
Szemeik kétfélék, (1) egyszerű, csupán fényérzékelésre alkalmas, középső helyzetű
pontszemek (ocelli), valamint (2) kép- és színlátásra is alkalmas, számos fiókszemből
(ommatidium) felépülő, oldalsó helyzetű összetett szemek (oculi). Az Arthropoda
elsőként divergálódó ágát képező CSÁPRÁGÓSOK (CHELICERATA) teste a többi ízeltlábútól
eltérően elő- (prosoma) és utótestre (opisthosoma) különül, csápjaik nincsenek, speciális
szájszervüket, az ún. csáprágót (chelicera) pedig csupán egyetlen végtagpár alkotja. Az
ízeltlábúak fennmaradó része − azaz a SOKLÁBÚAK (MYRIAPODA), RÁKOK (CRUSTACEA) és
a rákokból leszármaztatható HATLÁBÚAK (HEXAPODA) − a MANDIBULATA kládba tartozik,
mely tagjainak jellemzője a test fejre és törzsre (ill. ez utóbbi torra és potrohra)
tagoldódása, az egy vagy két csáppár jelenléte, valamint a három végtagpárból, azaz egy
pár rágóból (mandibula) és két pár állkapocsból (maxillula, maxilla) felépülő (trignath)
szájszerv megléte.
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A Bilateria másik fő ágát képezik az ÚJSZÁJÚAK (DEUTEROSTOMIA), amelyek nevüket arról
kapták, hogy az embrionális fejlődésük során − az ősszájúakkal (Protostomia) ellentétben
− a szájnyílásuk a tápcsatorna ősszájnyílással (blasztopórussal) ellentétes oldalán alakul ki.
A Deuterostomia két fő ágra különül, ezek az AMBULACRARIA és a GERINCHÚROSOK
(CHORDATA). Előbbi tagjainak közös jellemzője a hármas tagoltságú testüreg, az
elsődlegesen a kiválasztásban szerepet játszó axiális komplex, ill. a dipleurula lárva mint
alap lárvatípus megléte. Ide tartoznak a tengerek aljzatán élő, üledékevő vagy szűrögető
életmódot folytató FÉLGERINCHÚROSOK (HEMICHORDATA) és a szintén kizárólag tengeri,
másodlagosan ötsugaras (pentaradiális) szimmetriát mutató, belső vázzal és egy igen
sajátos, a táplálkozásban, mozgásban, stb. szerepet játszó csatornarendszerrel (ún.
vízedényrendszerrel) rendelkező TÜSKÉSBŐRŰEK (ECHINODERMATA). A Deuterostomia
másik nagy ágát a gyűrűsférgekhez és ízeltlábúakhoz hasonlóan valódi szelvényezettséget
mutató GERINCHÚROSOK (CHORDATA) képezik, amelyek közös jellemzője, hogy legalább
az egyedfejlődésük korai szakaszában rendelkeznek (1) gerinchúrral (notochord/chorda
dorsalis), (2) háti helyzetű (dorzális), üreges velőcsővel, (3) garatrésekkel
(kopoltyúrésekkel), valamint (4) izmos, a végbélnyílásukon túlnyúló (poszt-anális)
farokkal. A Chordata három fő ágát a tengerekben élő, kifejlett korukban is mind a négy
Chordata alapjelleget megtartó FEJGERINCHÚROSOK (CEPHALOCHORDATA), a szintén
kizárólag tengeri, nagyrészt helytülő (szesszilis) és telepes életmódú, zsákszerű burokkal
(tunica) borított ZSÁKÁLLATOK (TUNICATA), valamint a zsákállatok testvércsoportját
képező GERINCESEK (VERTEBRATA) alkotják.
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A GERINCESEK (VERTEBRATA) egyik közös jellemzője a mezodermális eredetű,
többfunkciós belső váz (endoszkeleton) megléte, amely (1) szilárdítja, támasztja a testet,
(2) lehetővé teszi a mozgást, (3) védelmet nyújt a belső szervek (különösen az agy és a
gerincvelő) számára, (4) vérsejteket termel, ill. (5) ásványi anyagokat (főként kalciumot és
foszfátot) raktároz. A gerincesek további két fontos sajátossága (1) a dúcléc sejtek és
neurogén plakódok megléte, amelyek a fejváz elemek, pigmentsejtek, feji érződúcok,
páros érzékszervek, stb. kialakításában fontos szerepet játszó, ektodermális eredetű
embrionális struktúrák, valamint (2) az adaptív (szerzett) immunrendszer jelenléte, amely
az öröklött (természetes) immunrendszerrel együttműködve a védekezés második vonalát
képezi a kórokozókkal szemben. A legősibb gerinceseket az állkapocsnélküli
NYÁLKAHALAK (MYXINI) és INGOLÁK (PETROMYZONTIDA) képviselik, míg a gerincesek
fennmaradó része az ÁLLKAPCSOS GERINCESEK (GNATHOSTOMATA) közé tartozik. A
Gnathostomata két fő ágát a PORCOS VÁZÚAK (CHONDROGNATHOSTOMATA) és
CSONTOS VÁZÚAK (OSTEOGNATHOSTOMATA) képezik. Előbbi ágat képviselik a
PORCOSHALAK (CHONDRICHTHYES), míg utóbbiba tartoznak a SUGARASÚSZÓJÚ HALAK
(ACTINOPTERYGII), az IZMOSÚSZÓJÚ HALAK (SARCOPTERYGII), valamint az izmosúszójúak
leszármazottjai, a szárazföldi gerincesek, azaz a NÉGYLÁBÚAK (TETRAPODA). A Tetrapoda
legősibb csoportját a KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) alkotják, belőlük származtathatók le a
MAGZATBURKOSOK (AMNIOTA). Utóbbi két ágra különül, ezek az EMLŐSSZERŰEK
(SYNAPSIDA), ahová az emlősök és kihalt rokonaik tartoznak, valamint a HÜLLŐSZERŰEK
(SAUROPSIDA), amely a ma élő hüllőket és madarakat, valamint ezek kihalt rokonait
tartalmazza.
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Az etológia a biológiának az állatok (köztük az ember) viselkedésével (magatartásával)
foglalkozó ága. Magába foglalja a biológiai szerveződés minden szintjét, ezáltal integrálva
a különböző biológiai tudományokat a genetikától kezdve a neurobiológián át az
ökológiáig és evolúcióbiológiáig. A modern etológia több ágra oszlik a vizsgálat szintje, ill.
a vizsgált taxonok alapján. Az egyed alatti (infraindividuális) szerveződési szintekkel
foglalkozik például a magatartásgenetika és a neuroetológia, míg az egyed feletti
(szupraindividuális) szintekkel a viselkedésökológia vagy a szociobiológia. A
humánetológia az emberi viselkedést, míg az alkalmazott etológia a háziasított állatok
viselkedését vizsgálja. Más természettudományokhoz hasonlóan az etológiai vizsgálat
alapja a megfigyelés, amellyel kapcsolatban kérdéseket („hogyan”, „miért”) tehetünk fel.
A következő lépés a kérdésekre adható lehetséges válaszok (általános feltevések), azaz a
hipotézisek felállítása. Minden hipotézisből egy vagy több előrejelzés (predikció)
vezethető le, amelyek tesztelésére vizsgálatot lehet tervezni. A vizsgálat (kísérlet) során a
predikcióink érvényességét ellenőrizzük, majd a kapott eredményekből következtetéseket
vonunk le.
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A holland etológus, Nikolaas Tinbergen szerint bármely viselkedés magyarázatához négy
kérdésre szükséges választ adni, mert csupán így kaphatunk teljes képet az általunk
vizsgált jelenségről. Először: milyen idegi, hormonális, stb. mechanizmusok váltják ki és
hogyan szabályozzák az adott viselkedést? Másodszor: hogyan alakul ki és miként változik
az egyedfejlődés során az adott viselkedés, és ebben mennyiben van szerepe a
gyakorlásnak, tanulásnak, szociális környezetnek, stb.? Harmadszor: mi az adott viselkedés
funkciója, azaz miért előnyös (adaptív) a viselkedést mutató egyedek számára?
Negyedszer: hogyan, milyen tényezők hatására alakult ki az adott viselkedés az evolúció
során? Látható, hogy az első két kérdés az adott viselkedés megnyilvánulásáért
közvetlenül felelős tényezőkre (azaz a viselkedés közvetlen okaira), míg az utolsó kettő az
adott viselkedés evolúciós mechanizmusaira (azaz a viselkedés végső okaira) irányul,
ennek megfelelően az előbbieket proximális kérdéseknek, míg az utóbbiakat ultimális
kérdéseknek nevezzük. Annak a teljes magyarázatához például, hogy miért énekelnek a
kanárik hímjei meg kell többek között vizsgálnunk, hogy (1) milyen speciális hangadási
mechanizmusok teszik lehetővé az éneket, (2) hogyan tanulják meg a fiatal hímek apjuktól
az éneket, (3) milyen nyereséggel jár a hímek számára az éneklés a pártalálás
szempontjából, valamint hogy (4) mi az evolúciós hajtómotorja a hímek énektanulási
képességének növekedésének.
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Minthogy az egyedfejlődés egy interaktív folyamat, egyetlen viselkedésbeli jelleg sem
lehet teljes mértékben csak genetikailag vagy csak a környezet által meghatározott, éppen
úgy, ahogyan egy torta sem készülhet el kizárólag a recept alapján vagy pusztán a
hozzávalók felhasználásával. Lényeges tehát, hogy a viselkedés kialakulása mindig a gének
és a környezet interakciójának következménye: ha nincsenek gének, nincs viselkedés, ha
nincs környezet, akkor sincs viselkedés. A viselkedésre ható környezeti tényezők kétfélék,
lehetnek belsők (pl. hormonok) és lehetnek külsők (pl. szociális környezet). Minthogy
mind a genetikai információban, mind a környezeti stimulusokban történő változás a gén-
környezet interakcióban okoz változást, az egyes egyedek közötti viselkedésbeli
különbségek egyaránt lehetnek (1) genetikailag meghatározottak, (2) a környezet által
meghatározottak, vagy (3) mind genetikailag, mind a környezet által meghatározottak. A
fenti analógiával élve, két torta akkor is különbözhet egymástól ha más-más recept
alapján készültek, akkor is, ha más-más hozzávalókból készültek, és akkor is, ha mind a
receptek, mind a hozzávalók mások voltak.
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Csakúgy mint bármely morfológiai vagy élettani jelleg, a viselkedés is felfogható
adaptációnak, azaz olyan, a természetes szelekció által fenntartott öröklődő jellegnek,
amely átlagosan jobban növeli a hordozó egyed(ek) szaporodási sikerét (fitneszét) az
adott időpillanatban, mint ezen jelleg más, alternatív formái. Az adaptációs (költség-
nyereség) megközelítések során az általunk vizsgált viselkedésbeli jelleg lehetséges
adaptív értékére vonatkozó hipotéziseket teszteljük, azaz arra keressük a választ, hogy az
adott viselkedés fitnesz nyeresége (pl. sikeres párszerzés, több túlélő utód, stb.)
meghaladja-e a költségeket (pl. idő- és energiabefektetés, megnövekedett mortalitás,
stb.). Ez történhet terepi megfigyelésekkel, ill. irányított manipulatív kísérletekkel,
különböző fajok összehasonlításával, valamint optimalizációs és játékelméleti modellek
alkalmazásával. Az összehasonlító (komparatív) módszer során két dolgot kell
feltételeznünk: (1) a közelrokon fajoknak is lehetnek eltérő viselkedésbeli jellegeik, ha
eltérő szelekciós nyomás hat rájuk (divergens evolúció); (2) egymással közeli rokonságban
nem álló fajok esetében a hasonló szelekciós nyomás hasonló viselkedésbeli jellegek
kialakulásához vezethet (konvergens evolúció). Az optimalizációs megközelítés során arra
keressük a választ, hogy a vizsgált egyedek optimális módon viselkednek-e, azaz képesek-
e maximalizálni a nettó fitnesz nyereségüket. A játékelméleti megközelítést akkor
alkalmazzuk, amikor egy viselkedési opció fitnesz nyereségét befolyásolja az, hogy más
egyedek hogyan viselkednek. Eszerint az evolúció egyfajta „játék”, amelyben a „játékosok”
különböző stratégiákat alkalmazva versengenek egymással, a győztes stratégia pedig végül
elterjed a populációban, ellenállva az alternatív stratégiák inváziójának.
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Számos olyan viselkedésbeli jelleg ismert, amelyeknek látszólag nagyobb a fitnesz
költsége, mint a nyeresége, így felmerül a kérdés, hogy ezek vajon miért nem
szelektálódtak ki az evolúció során. Ezen ún. „darwini fejtörők” magyarázatához meg kell
vizsgálni, hogy milyen nyereségek kompenzálhatják a magas költségeket. Az élénk,
figyelemfelkeltő színezet (sötét és világos színek kontrasztja, stb.) például feltűnő a
ragadozók számára, ez azonban jellemzően a mérgező vagy rossz ízű fajok ismérve,
amelyek éppen ezáltal jelezhetik potenciális ragadozóik felé ehetetlenségüket. A hímekre
gyakran jellemző költséges, extrém szexuális jellegek (pl. feltűnő díszek, bonyolult
nászjátékok, stb.) bár csökkentik a túlélési esélyt, a párzási sikert növelik azáltal, hogy
stimulálóan hatnak a nőstényekre, mégpedig többnyire azért, mivel a preferált jellegek a
hímek jó egészségi állapotát, kondícióját vagy utódgondozói képességét indikálják
számukra. Az adoptáció (örökbefogadás) fitnesz költséggel jár a nem saját genetikai
utódba invesztáló szülők számára, ám adaptív értékkel bírhat abban az esetben, ha (1)
fennáll annak lehetősége, hogy a szülők tévedésből a saját utódjukat utasítják el/ölik meg;
(2) a „hígulási effektus” révén a saját utódok nagyobb védettséget élveznek a
ragadozóktól/parazitáktól; (3) a szülői képesség az adoptáció révén „hirdethető” a másik
nem számára; (4) tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a fiatal, saját utóddal még nem
rendelkező szülők számára. Az altruizmus (önzetlenség) ugyancsak rendkívül költséges
viselkedés, hiszen az önzetlen egyed (altruista) saját fitneszét csökkenti azzal, hogy saját
maga helyett másoknak kedvez (pl. vészkiáltás hallatásával vagy a szaporodásról történő
„lemondással”), ugyanakkor közvetett (indirekt) módon növelheti fitneszét ha a számára
költséges tettel a saját rokonait segíti, minthogy így saját génjeinek a rokonokban lévő
másolatait segít továbbadni.
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Az olvasólecke áttekintése 30 percet igényel.

Az olvasólecke tartalma:

1. Biodiverzitás, biodiverzitás elemei
2. Biodiverzitás mérése, biodiverzitási „forró pontok”
3. Biodiverzitást veszélyeztető tényezők
4. Természet- és környezetvédelem

Felhasznált irodalom
1. Standovár T., Primack R.B. (2001): A természetvédelmi biológia alapjai.

Nemzeti Tankönyvkiadó.
2. Sodhi N.S., Ehrlich P.R. (2010): Conservation biology for all. Oxford University

Press.
3. Rakonczai J. (2008): Globális környezeti kihívásaink. Universitas Szeged Kiadó.
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A fajok eltűnése, az élőhelyek rohamos pusztulása és az ökológiai rendszerek
megváltozása a biodiverzitás (biológiai sokféleség) fogalmát a természetvédelmi
kutatások középpontjába állította. A biodiverzitás fogalma sokrétű, az élet minden
megjelenési formájának sokféleségét írja le, így egyaránt vonatkozik a
mikroorganizmusokra, a növényekre, a gombákra és az állatokra, valamint a hierarchikus
biológiai szerveződés minden egyed alatti és feletti szintjére. A fentiekből az is következik,
hogy sokféle sokféleség létezik. A biodiverzitás megjelenési formájának tekinthetők
például egy hegyi rét növényfajai, a területen előforduló növénycsaládok, a rét talajában
élő baktériumok, valamint a különböző kitettségű domboldalakon kialakuló, egymástól
fajösszetételében többé-kevésbé eltérő növénytársulások és élőhelyek. Ugyanígy a
biodiverzitás megjelenési formái közé tartoznak pl. az európai barnamedve genetikailag
különböző populációi is. Az elmúlt két évtizedben a biodiverzitás fogalmának
jelentéstartalma kitágult, s mára jelszóvá, szlogenné és egy olyan koncepcióvá is vált,
amelynek segítségével a biológiai rendszerek védelmének szükségességét a társadalom és
a döntéshozók irányába is közvetíteni lehet.
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A biodiverzitás három leggyakrabban hivatkozott eleme a 1) genetikai diverzitás, a 2)
taxondiverzitás és az 3) ökológiai diverzitás. 1) Genetikai diverzitás: A különböző
tulajdonságokat kódoló génekben és ezek kombinációinak számában rejlő diverzitás,
amely fajok között, egy faj populációi között, egy populáció egyedei között és egyeden
belül is értelmezhető. A nagyobb genetikai diverzitással rendelkező populációk változó
környezethez történő alkalmazkodásának esélye nagyobb, az ilyen fajok általában
szélesebb elterjedésűek és változatosabb élőhelyek elfoglalására is képesek. 2)
Taxondiverzitás: Leggyakrabban a fajgazdagsággal (fajszámmal) fejezik ki, de faj alatti és
feletti taxonómiai egységekre (pl. alfajok és családok) is vonatkoztatható. A fajok védelme
kiemelt fontosságú, ugyanis számos közülük olyan szolgáltatásokat nyújthat az emberiség
számára, amelyek életben maradásunkat (pl. élelmiszerek és gyógyszeralapanyagok) és
jóllétünket (pl. lelki egyensúly) segítik. Olyan megközelítések is léteznek, amelyek szerint a
fajoknak inherens értékük van, azokat nem pusztíthatjuk önkényesen.
Pszeudodiverzitásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy természetközeli területre
gyakori, természetvédelmi szempontból nem értékes fajok települnek, s a diverzitási index
értéke ezeknek a fajoknak köszönhetően növekszik. Valójában azonban a diverzitás
csökken, mert a terület elveszíti egyediségét. 3) Ökológiai diverzitás: A közösségeket
felépítő populációk tömegességi viszonyai mellett a térbeli mintázatokban és funkciókban
megjelenő sokféleséget jelenti, amelyet pl. élőhelyek és biomok szintjén is
értelmezhetünk. Az ökológiai diverzitáson belül szoktak beszélni pl. funkcionális és
szerkezeti diverzitásról. Az ökológiai diverzitás az egyes ökoszisztémák megfelelő
működését is meghatározza.
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A diverzitást az entitások féleségeinek a száma és tömegességi aránya határozza meg. A
diverzitást leíró index értéke annál nagyobb, minél több olyan entitás található az adott
mintában, amelyeknek azonos a tömegessége. 1) Genetikai diverzitás: Meghatározott
számú jól tanulmányozható gén vizsgálatával lehetséges, amelyhez a teljes populációt jól
reprezentáló, megfelelő számú egyedre van szükség. A változatosság kifejezésére az
allélmegoszlások kvantitatív leírása után különböző indexeket használnak. A
természetvédelmi szempontú vizsgálatokban leggyakrabban a polimorfizmust és a
heterozigóciát használják. 2) Taxondiverzitás: Ebben az esetben az entitások féleségeinek
a száma leggyakrabban a fajszám, s a fajok tömegességi viszonyaiból (pl. növényfajok
borítása egy kvadrátban) lehet következtetni az entitások féleségeinek tömegességi
arányára. A leggyakrabban használt indexek között találjuk a Shannon-függvényt és a
Simpson-függvényt. A fenti kérdésre ezek után egyszerűen válaszolhatunk: Az A-val és C-
vel jelölt réteken több növényfaj fordul elő, mint a B-vel jelölt réten (vagyis magasabb az
entitások féleségeinek a száma az A-val és C-vel jelölt réteken). A C-vel jelölt réten
azonban egyenletesebben oszlanak meg a fajok (mindegyikből ugyanannyi van), mint az
A-val jelölt réten, így a diverzitási index értéke is a C-vel jelölt réten lesz a legmagasabb. 3)
Ökológiai diverzitás: A térbeli mozaikosságból eredő, s a különböző fajok
jellemvonásaiban megnyilvánuló sokféleséget is figyelembe lehet venni a diverzitás
jellemzése során. Könnyen belátható, hogy két különböző gyep fajai különböző funkciókat
hordoznak, ha az egyikben csak vékony levelű, tavasszal virágzó pázsitfüvek fordulnak elő,
míg a másikban mohák, s különböző évszakokban virágzó egy- és kétszikű növényfajok is
megtalálhatók.
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A globális biodiverzitási „forró pontokat” az endemikus növényfajok száma alapján jelölik
ki. Ennek legfőbb oka, hogy a növényfajok ismertsége magasabb, mint a legtöbb más
élőlénycsoport ismertsége. Endemikusnak nevezünk egy fajt, ha az csak egy
meghatározott (viszonylag kisméretű) területen fordul elő (pl. a tartós szegfű kizárólag az
Alföld meszes homoktalajain fordul elő Földünkön). A forró pontok kijelölésének
kritériuma, hogy legalább 1500 endemikus növényfaj forduljon elő az adott területen.
Ilyen területek a Földön pl.: Andok, Európa mediterrán területei, Indonézia, Madagaszkár
és Új-Zéland. Európán belül a Kárpát-medence fajgazdagsága is kiemelkedő. Ennek
legfőbb okai közé tartozik, hogy a legutolsó jégkorszak nem tarolta le a teljes élővilágot,
sokféle klimatikus hatás (pl. atlantikus, kontinentális és mediterrán) éri a területet,
változatosak a domborzati (alföldtől a magashegységig) és vízrajzi (sok folyó és tó)
viszonyok, valamint sokféle alapkőzet (pl. homokkő, dolomit, mészkő, andezit és bazalt) és
talajtípus (pl. barna erőtalajok, csernozjom talajok és öntéstalajok) fordul elő a területén.
Magyarország területének legnagyobb része a Pannon biogeográfiai régióba tartozik.
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A biodiverzitást sokféle tényező veszélyezteti. Ezek közül az egyik legfontosabb az élőhely-
feldarabolódás, vagyis az élőhely-fragmentáció. Fragmentácó következtében a korábban
összefüggő élőhelyek kisebb egységekre esnek széjjel, s ez a folyamat negatívan
befolyásolhatja a populációk fennmaradását, s az életközösségek megfelelő működését.
Egy új út építése lehetetlenné teheti a rossz migrációs képességgel rendelkező fajok
egyedei számára a vándorlást, s hosszabb távon az adott populáció kihalhat, ha a
lecsökkent méretű élőhelyfolt nem képes kielégíteni igényeit (pl. megfelelő mennyiségű
táplálék, szaporodóhely). Az óceánok és tengerek túlhalászása következtében számos
halfaj populációnagysága jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben, s azok a halfajok,
melyek egyedszáma egy bizonyos küszöbérték alá csökkent (minimális életképes
populációnagyság), kihalhatnak. Az idegenhonos fajok terjedése az őshonos fajok
visszaszorulását eredményezheti. Inváziós fajnak nevezzük azokat az idegenhonos fajokat,
amelyek egy adott területre bekerülve olyan egyedszámnövekedést érnek el, amellyel az
őshonos fajok fennmaradását veszélyeztetik. Magyarország homokvidékeinek ősi gyepjeit
a selyemkóró és a fehér akác terjedése veszélyezteti. Ártéri területeinken tömeges a zöld
juhar és az amerikai kőris. Őshonos rákfajainkat kiszoríthatja a cifrarák és a jelzőrák.
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Az üvegházhatás segíti az élet fennmaradását, nélküle körülbelül 30 Celsius-fokkal lenne
hűvösebb Földünkön. Az üvegházhatású gázok (pl. széndioxid, metán, dinitrogén-oxid)
koncentrációjának ember által okozott növekedése a légkör túlzott felmelegedéséhez
vezetett (globális felmelegedés). Az ipari forradalom óta a széndioxid koncentrációja 280
ppm-ről több mint 400 ppm-re emelkedett, a közlekedés és állattenyésztés következtében
pedig nagy mennyiségű dinitrogén-oxid és metán került a légkörbe. A jégtakaró olvadása
az óceánok vízszintjének növekedéséhez járul hozzá, így hosszabb távon a partmenti
régiók víz alá kerülhetnek. A hőhullámok és szárazságok az ökoszisztémák mellett az
ember jóllétét is veszélyeztetik. A fajok válaszolnak környezetük megváltozására. A jobb
migrációs képességgel rendelkező fajok hűvösebb klímájú területekre vándorolhatnak (pl.
feljebb húzódnak a hegységekben, vagy a pólusok irányába vándorolnak), esetleg a
korábbi elterjedési területükön belül ún. in situ refúgiumokban (menedékhelyeken)
vészelhetik át a kedvezőtlen időszakot. A Kárpát-medencében ilyen menedékhelyek
lehetnek pl. az északi kitettségű hegyoldalak, a mély völgyek és a karsztos térszínek
tölcsér és tál alakú mélyedései (pl. dolinák vagy töbrök) is.
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A természetnek többféle definíciója létezik. Az egyik definíció szerint a természet nem
más, mint világunknak azon része, amit még nem, vagy csak kismértékben alakítottunk át.
Ezen felfogás szerint az ember nem része a természetnek, a technológiai fejlődés során
kiszakadt belőle. A természetvédelem feladata a biodiverzitás megőrzése, amelyhez a
technika eszközeit és a tudományos ismereteket egyaránt felhasználjuk. A
környezetvédelem fő célja pedig az ember környezetének az optimalizálása, az okozott
károk (pl. szennyezések) enyhítésén keresztül (lásd fenti ábra). Egy másik felfogás szerint
az ember maga is a természet része, belőle és benne élünk, s a természet a testi és lelki
fejlődésünket egyaránt meghatározza. Így a természet nagy működési egységeinek
fenntartása, a hozzájuk történő alkalmazkodás és a fenntartható természethasználat az
emberi élőhely optimalizálását is magába foglalja, vagyis ebben az esetben nincs szükség
külön természet- és környezetvédelemről beszélni.
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In situ védelemnek nevezzük a védelem azon formáját, amikor a fajokat az eredeti
élőhelyükön belül szeretnénk megvédeni. A ritka és veszélyeztetett fajokat védetté (vagy
fokozottan védetté) nyilváníthatják, károsítójuk pénzbírsággal sújtható, vagy súlyosabb
esetben szabadságvesztéssel büntethető. A természetes populációk fenntartására számos
kezelési formát dolgoztak ki, egyes fajok számára a megfelelő időben végzett kaszálás
és/vagy legeltetés létfontosságú. Előfordulhat, hogy minden erőfeszítésünk ellenére az in
situ védelem nem vezet eredményre, s a veszélyeztetett faj populációjának egyedszáma
tovább csökken. Ilyen esetben az ex situ védelem lehet a megoldás, amikor a faj kihalását
úgy próbáljuk megakadályozni, hogy ideiglenesen szoros emberi felügyelet alatt,
mesterséges körülmények között tarjuk. Indokok: 1) Az ex situ populáció kutatási
szempontból helyettesítheti a vad populációt, így azokat kisebb bolygatás éri. 2) A
minimális életképes populációnagyság lényegesen kisebb lehet mesterséges körülmények
között. 3) Ha a természetes populáció rövid időn belüli kihalása bizonyos. 4) Ha a
természetes populáció genetikai változatossága lecsökken. 5) Az ex situ populáció
fenntartása fontos az ismeretterjesztés és tudatformálás szempontjából. 6) Az ex situ
populáció fenntartása elengedhetetlen lehet a faj későbbi visszatelepítése során.
Hátrányok: 1) Az ex situ populáció fenntartása drága. 2) Nem ismerjük minden faj igényét,
így a helytelen táplálás és tartásmód viselkedésbeli változásokat idézhet elő. 3) Az ex situ
populáció kiszakad eredeti közösségéből, így a populációk közötti interakciók sem
érvényesülnek, a biodiverzitás populáció feletti szintekhez tartozó megnyilvánulásai
elvesznek. 4). Beltenyésztés alakulhat ki.
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