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A rák genetikája 
 
Magasabbrendű állatokban a zigótából közel 200 féle sejttípus differenciálódik az 
egyedfejlődés során. Ezek különböző szövetekbe rendeződve alkotnak szerveket és 
szervrendszereket és működnek a külső és belső környezet által meghatározottan. Sejtek 
szintjén a működés metabolikus-aktivitás változásokat jelent és ezzel összefüggésben 
növekedést, osztódást, differenciálódást, de amikor a környező sejtek és az egész szervezet azt 
igényli, akkor genetikai program szerinti önmegsemmisítést, apoptózist is jelenthet. Ha 
valamely szövetben egy sejt megnövekedett osztódási képességre tesz szert, és 
elkerüli/kiküszöböli az önmegsemmisítő apoptózist, az daganat kialakulásához vezet. A 
daganatok egy részére jellemző, hogy az extra sejtosztódások szerkezetükben és működésükben 
az eredeti sejthez hasonló, a helyükön maradó, kötőszövettel körülhatárolt sejtek tömegét 
hozzák létre. Ezek a jóindulatúnak nevezett daganatuk. Az egészségre sokkal veszélyesebb 
másik nagy csoportjára a daganatoknak jellemző viszont, hogy azokat genetikai anyagukban, 
morfológiájukban és legfőképpen osztódási tulajdonságaikban megváltozott, transzformált 
sejtek alkotják. Ezek a rák különböző formái, más elnevezéssel a rosszindulatú daganatokat, A 
transzformáció, azaz normál sejtek ráksejtekké válása, több lépéses, esetenként éveken át zajló 
folyamat, aminek során az eredetileg egyetlen sejtben létrejött genetikai változást a sejt 
utódaiban újabb és újabb változások követik. Közben folyamatos szelekcióval a leggyorsabban 
szaporodni képes sejtek nyernek előnyt, míg végeredményben egy olyan sejtpopuláció jön létre, 
amelynek sejtjei képesek kilépni a szövetből, ahol a transzformációt elindító első változás 
történt és a keringési rendszeren át eljutni távoli szövetekbe, ahol másodlagos, daganatokat, 
áttételeket (metastasis) hoznak létre. Ez rendszerint a daganatot hordozó egyén számára 
életveszélyt jelent. 
Rosszindulatú daganatokról már az egyiptomiak is tudtak és a rák elnevezés is az ókorból, 
Hippokratésztól származik. A molekuláris okokat azonban, amelyek a daganatok kialakulását 
okozzák csak a XX században, annak is utolsó negyedében ismertük meg. A XXI. század már 
eltelt részében pedig a DNS szekvencia meghatározás új módszereinek elterjedése lehetővé 
tette, daganatok ezrei teljes genetikai anyagának összehasonlítását, aminek eredményeként 
egyre jobb képet nyerünk arról, hogy egyes daganat típusokra mely gének, milyen megváltozása 
jellemző. Ezek az ismeretek adhatnak alapot arra, hogy egyes daganatos megbetegedések 
gyógykezelését a daganatok kiváltó génműködés változásokkal összhangban álló, és a 
daganatot hordozó személy genetikai sajátosságainak is megfelelő, személyre szabott, célzott 
daganat terápiával lehessen majd kezelni.  
A daganatok kialakulását okozó molekuláris változások felismeréséhez az egyik első nagy 
lépést Peyton Raus tette 1912-ben annak kimutatásával, hogy egy csirke mellizmában kialakult 
daganatból készített, baktériumokat biztosan nem tartalmazó szűrletet más állatokba oltva, 
azokban is daganat képződést lehetett elindítani. Annak felismeréséhez azonban, hogy a szűrlet 
milyen komponense és hogyan okozza ezt, további több mit ötven évnek kellet eltelnie. A 70-
es évek végére H. Temin, M. Bishop, H. Varmus és sok további tumor biológus kísérletei 
vezettek el annak megértéséhez, hogy a Raus által készített szűrletben levőhöz hasonló vírusok, 
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és az ezekben található génekhez hasonlóan megváltozott gének, miért okoznak daganatokat. 
A Raus szarkóma vírusnak elnevezett ágens a sejten kívül egy 100-120 nm átmérőjű, lipid 
membránnal körbevett RNS-fehérje komplex. A vírus RNS genomja kb. 10 000 nukleotid, 
szerkezetét tekintve olyan, mint egy mRNS. Amikor a vírus RNS-e bejut sejtekbe arról azonban 
nem képződik fehérje, hanem a vírusrészecskéből hozott reverz transzkriptáz enzim kettősszálú 
DNS-t szintetizál az RNS alapján. A DNS bejutva a sejtmagba, véletlenszerűen beépül a genom 
valamelyik pontján és a gazda sejt genetikai állományának része lesz. A hasonló szerkezetű 
retrovírusok vizsgálatával kiderült, hogy a vírus DNS beépülése a genomba önmagában rákot 
okozó génműködés változás eredményezhet. Kis valószínűséggel, de esetenként előfordul, 
hogy a vírus DNS véletlen helyen történő inszerciója egy sejtosztódást fokozó gén aktiválódását 
okozza. Bár ez egy ritkán előforduló esemény, aminek a megtörténéséhez hosszantartó, 
krónikus vírusfertőzés vezethet, számos olyan madár, macska és egér daganatot, főképpen a 
vérsejtek túlzott szaporodását okozó elváltozást (leukózisokat, limfómákat) azonosítottak, 
amelyekben ilyen ok vezetett daganatot okozó génműködés változáshoz. A Raus által izolált 
vírus azonban nem krónikus fertőzéssel, hanem nagyon hatékonyan, akut módon képes 
daganatot okozni. A vírus genom szerkezetének vizsgálata kiderítette, hogy ennek oka egy 
olyan gén, ami a gazda sejtből vált a vírus részévé valamikor. Amikor a genomba integrálódott 
vírusról a sejt enzimei RNS-t szintetizálnak, esetenként előfordul hiba, aminek eredményeként 
a vírus RNS 3’ végéhez egy gazda eredetű RNS darab hozzákapcsolódik. Ennek oka lehet a 
transzkripció termináció elmaradása, vagy a splicing hibája. Ez a gén, vagy géndarab a vírus 
genom része lesz, amit a vírus a megfertőzött sejtekbe átvisz. Ha ez a gazda eredetű gén darab 
sejtosztódást szabályozó, azt elősegítő gén, vagy annak része, akkor a vírus által történt átvitele 
a megfertőzött sejtekbe, azokat osztódásra fogja késztetni. Nagyon sok retrovírusban találtak 
ilyen gént, vagy gén részletet és ennek eredményeként nagyon sok olyan gént ismertek meg, 
amelyek normális állapotban a sejt osztódásának előmozdításában játszanak szerepet. Általános 
megjelöléssel az ilyen géneket proto-onkogéneknek, a vírusokban megtalált változataikat 
onkogéneknek (onc) nevezték el. Természetesen felmerült a kérdés, hogy minden rákot okozó 
gén vírus közreműködésével jön létre? Kétséges volt, hogy így lenne, hiszen sok daganatról 
biztosan állítható volt, hogy nem vírus okozta, és laboratóriumi körülmények között, sejteket 
mutagénekkel kezelve is lehetett elindítani daganatok kialakulásához vezető folyamatokat. Az 
ilyen daganatokban lezajlott genetikai változások felderítése eredményezte a felismerést, hogy 
ugyan olyan onkogének, mint amilyeneket a retrovírusok inszertálódása aktivál, vagy mint 
amilyeneket egyes retrovírusok genomja tartalmaz, kémiai mutagenézissel létrehozott 
daganatok sejtjeiben is kimutathatók. Ez a felismerés tette teljessé a daganatot okozó 
onkogénekről a képünket. E szerint tehát az onkogének sejt eredetű gének, proto-onkogének, 
megváltozott működésű formái/származékai. A proto-onkogének normál működésükkel a sejt 
proliferációját segítik, mert osztódást elősegítő jelmolekulát, (mitogént) kódolnak, vagy ilyen 
jelmolekula receptorát, vagy szignál transzdukcióban részt vevő komponenst, esetleg a 
jeltovábbítás hatására aktiválódó, a sejt osztódásához szükséges transzkripciós faktort. A proto-
onkogén onkogénné alakulása azt jelenti, hogy a gén folyamatosan működővé válik, vagy 
nagyobb aktivitással működik, mint kellene, vagy olyan sejtekben is működik, ahol nem lenne 
szabad működnie. Az ezt kiváltó ok lehet mutáció, ami szerkezeti változást okoz a proto-
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onkogénben, de a gén megsokszorozódása, vagy túlzott aktivációja is. Az onkogén aktivációja 
minden esetben egy domináns hatású, funkció nyeréssel járó változás.  
De minden rákot okozó gén domináns hatású? Amikor daganat és normál sejteket fúzióval 
egyesítettek, esetenként nem daganatosra emlékeztető, hanem normális sejt volt az eredmény. 
Magyarázatként fel kellett tételezni, hogy vannak a daganat kialakulását akadályozó, tumor 
szupresszor gének is. Valóban, az 1980-as években sikerült az első ilyen hatású, majd egyre 
több tumor szupresszor gént azonosítani. Mint megtudtuk, ezeknek a géneknek a termékei a 
sejtciklus szabályozásában, a DNS-ben létrejött hibák javításában és a sejt önmegsemmisítő 
folyamatában, az apoptózisban játszanak fontos szerepet. Működésük eredménye lehet a 
sejtciklus előrehaladásának felfüggesztése és a genomban létrejött károsodások javításának 
elősegítése, vagy ha erre nincs már lehetőség, akkor az apoptózis elindítása és a sejt 
megsemmisítése. Ezeknek a géneknek a hatása recesszív. Inaktiváló mutációjuk, vagy teljes 
elvesztésük, azaz funkció vesztést okozó megváltozásuk járul hozzá daganatok létrejöttéhez és 
ez rendszerint csak mindkét allél elvesztésével válik kimutatható hatássá. Sok daganat 
sejtjeinek teljes genomra kiterjedő analízise alapján, a ma ismert onkogének és tumor 
szupresszorok együttes száma kerekítve másfélszáz. Minden bizonnyal ez minden olyan gént 
tartalmaz, ami fontos szerepet játszik, valamilyen jelentős gyakorisággal előforduló daganat 
kialakulásában. Természetesen nem zárható ki azonban, hogy egyes ritka daganat fajták 
nagyobb számú mintájának vizsgálata még további néhány onkogén vagy tumorszupresszor 
azonosítására fog vezetni. Egy-egy daganat típusra jellemző általában 4-6 rák gén (aktivált 
onkogén, vagy funkciót veszített tumorszupresszor) jelenléte. Ezeknek az aktiválódása, illetve 
inaktiválódása a daganat kialakulása során, évek alatt történik. Gyakran az egyes onkogének és 
tumorszupresszorok működés változásában jól megfigyelhető az időrendi sorrend, de általában 
ugyan az a daganat típus több úton, azaz más onkogének és tumorszupresszorok 
közreműködésével is kialakulhat. A testi sejtekben létrejött és daganatok kialakulását elősegítő 
változások az egyén élete során külső és belső okokból adódóan, véletlenszerűen jönnek létre. 
Okuk lehet a DNS másolás hibája, a sejt metabolizmusa során képződő szabadgyökök károsító 
hatása, valamint ionizáló sugárzások, környezeti kémiai mutagének és biológia ágensek hatása, 
néhány DNS vagy RNS vírus formájában. A daganatot alkotó sejtek genomjában kimutatható 
mutációk többségének semmi szerepe nincs a rák kialakulásában. Ezeket, a daganatot tekintve 
járulékos, az idegen terminológia szerint passanger mutációknak nevezünk. Minden daganatban 
van azonban 3-6 úgynevezett driver mutáció. Ezek onkogének és tumoszupresszorok olyan 
megváltozásai, amelyek az őket hordozó sejt számára, a normális sejtekhez képest osztódási 
előnyt biztosítanak. A daganatokban szerepet játszó mutációknak csak kis része öröklött. Ezek 
rendszerint tumorszupresszorok egyik alléljét érintő mutációt jelentenek, ami megnöveli az 
esélyt, hogy a másik allélt is elveszítve a sejt daganatsejtté váljon. Az ilyen mutációk tehát a 
daganatok esélyét növelik meg. Ezért, bár a daganatok kialakulásához genetikai megváltozások 
vezetnek, a rák nem öröklődő betegség. A mutációk, amik kialakulásáért felelősek az egyén 
élete során, a testi sejtekben jönnek létre. Az, hogy ilyen mutációk milyen gyakorisággal 
képződnek részben általunk nem befolyásolható okokra vezethető vissza. Az okok másik, és 
igen jelentős része azonban olyan, ami elkerülhető. Mai, jól megalapozott ismereteink szerint, 
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megfelelő életmóddal a rákok 40 %-ához ilyen okok vezetnek. A legfontosabbak az elkerülhető 
rák rizikó faktorok között a dohányzás a helytelen étrend és a fizikai aktivitás hiánya.  
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ÉRDEKÉBEN TETT TEVÉKENYSÉGEK A TTIK-N
BBTE OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS



A sejt sorsa az 
organizmus érdeke 
által meghatározott, 
a sejt az 
organizmus  
túlélését biztosítja, 
akár magának a 
sejtnek az 
önmegsemmisítése  
árán is, ha a 
nagyobb egység 
túlélése ezt kívánja.

A rák kialakulása 
lényegében ennek a 
szabálynak a 
megszegése. 

(állatokban a fő 
szövettípusok: ideg, 
izom, hám, kötő)

A soksejtűek teste különböző 
szövetekből áll, a szöveteket pedig 
sejtek és sejtek közötti állomány 
alkotja



SEJTSORSOK

Kilépés a sejtciklusból (nyugvó állapot). 
Növekedés: A sejtet alkotó makromolekulák, organellumok szintézise. 
Osztódás, ugyanolyan utódsejteket létrehozva (a szövet növekedése, vagy az 
elpusztult sejtek pótlása).
Osztódás, eltérő utódsejteket létrehozva (gaméták képzése, differenciálódás).

Sejthalál a megöregedés, feleslegessé válás, sérülés miatt.
Halhatatlanná válás (daganatsejt kialakulása).

Az egyes szövettípusokban a sejtek  - bár 
azonos genetikai állománnyal rendelkeznek, a 
génműködés szabályozása révén annak egy 
részét működtetik, azaz – specializálódnak és 
az organizmus egészének fennmaradását és 
szaporodását biztosító szerepet töltenek be. 

Az egyes sejtek sorsát a környezetükből, az 
organizmust alkotó többi sejttől és a sejt 
közötti állományból származó jelzések 
határozzák meg.

Az egyedi sejtek sorsa lehet: 



Daganat: a normálistól eltérő szövettömeg, ami akkor jön 
létre ha a sejtek többször osztódnak mint kellene, vagy 
nem pusztulnak el amikor el kellene.

Rák: betegségek összefoglaló elnevezése, amelyekre 
jellemző, hogy olyan daganatos sejtek okozzák, amelyek 
képesek normális szövetek sejtjei közé behatolni és ott 
szaporodni. 



Becslések szerint legalább 200 féle rák van és egy csomó további altípus.
Mindegyiket a genetikai állomány (DNS) hibái okozzák, amelyek a sejt 
szabályozatlan osztódását eredményezik, 

(pontosabban: szaporodási előnyt biztosítanak a sejt számára a környező 
sejtekhez viszonyítva)

Neoplasia: daganat (új növedék)
Tumor: duzzanat

Benignus: jóindulatú
Malignus: rosszindulatú
Semimalignus daganat: helyileg infiltrál, de nem  képez áttétet

Parenchyma: a proliferáló daganatsejtek
Stroma: a daganattámasztó szövete (fibroblasztok, ECM, újonnan 

képződő erek)

TNM daganat stadium beosztás
T: daganat
N: nyirokcsomó
M: áttét  



Elnevezés: a parenchyma szöveti jellegzetessége alapján „-oma” 
végződés a kiindulási sejt nevéhez

Hámsejt: carcinoma /karcinóma
Mirigyhám: adenoma /adenóma
Mesenchyma sejt: sarcoma /szarkóma
Gliasejt: glioma
Lymphoid sejt: lymphoma

Vérképző sejt: leukémia
Pigmenttermelő sejt (naevus sejt): melanoma

Blastoma: a szerv embrionális szöveti sejtjeire emlékeztető sejtek 
(retinoblastoma, neuroblastoma)

Kaposi sarcoma, Wilms tumor, Hodgkin kór

Teratoma:  a 3 csirasejtvonalból származó szövetek keverednek



Jóindulatú daganat (benign 
tumor)

• A sejtek alakja:
• A sejtek közötti felszíni 

kölcsönhatások:
• Helye:

• Működése:
• Hatása az életfunkciókra:

• Példák:

• normálisakra 
hasonlítanak

• megvannak, a 
daganatot rostos tok 
veszi körül

• a megfelelő szövetben 
található

• normálishoz hasonló
• nem vesszük észre, 

hacsak nem szorítja el a 
környező szöveteket, 
termelt sok hormont, stb

• papilloma, adenoma, 
polip



Rosszindulatú daganat
(malignant tumor)

• A sejtek alakja:

• A sejtek közötti 
felszíni 
kölcsönhatások:

• Helye:

• Működése:
• Hatása az 

életfunkciókra:
• Példák:

• kevesebb citoplazma
• rendezetlen alak
• mitótikus sejtek láthatóak
• specializált struktúrák 

hiányozhatnak

• meggyöngültek
• áttéteket képez:

másodlagos növekedési 
helyek

• normálistól eltérő
• életfunkciókat zavarja

• carcinoma, sarcoma, 



Metastasis: a daganat másodlagos növekedési helyeket 
alakít ki, áttéteket képez, elterjed a testben 



A rák kialakulása  -
sejtszinten és a 
daganat növekedése

• Legtöbbször egyetlen sejtből 
indul ki, (klonális)

• a sejtek szaporodási előnnyel 
rendelkeznek, elkerülik a 
differenciálódást és a sejthalált,

• a sejtciklusa szabályozatlanná  
válik, egy sejttömeg alakul ki,

• (neoplasia/anaplazia/displazia)

• a sejtek átlépik a bazális laminát,
• a daganat megtámadja a 

környező szöveteket = invasive,

• a tumorban új vérerek alakulnak 
ki = angiogenesis,

• elterjed a testben, áttéteket 
képez = metastasis.





Mi okozza a rákos elváltozást?
Genetikai és epigenetikai változások: 
Szomatikus mutációk, gének megváltozott 

működése vagy működésének megszűnése 
(rendszerint mindkettő)

• Az ezekhez vezető okok: 
– Spontán mutációk
– Környezeti kémiai mutagének
– Ionizáló sugárzás
– Biológiai ágensek (DNS és RNS vírusok)
– Tumor promóterek

• Öröklött mutációk

Genetikai, de az esetek döntő 
többségében nem öröklődő betegség!
Molekuláris okainak a megértése 
lehetőségeket nyit a hagyományos terápia 
(sebészet, radiáció, kemoterápia) célzott 
terápiával történő 
kiegészítésére/helyettesítésére



Elképzelések a tumorokról és eredetükről: korai megfigyelések

Hippocrates (460-370 BC):a betegségek oka a négy 
testnedv – haima (vér), kholé (sárga epe), melankholé 
(fekete epe), phlegma (nyálka) – aránytalan eloszlása. A 
tumorok kialakulását oka a fekete epe túlsúlya. 
Ez a teória a középkorig tartotta magát.

3000 BC, egyiptomi feljegyzés daganatokról: “There is no treatment.”

Galeneus: oncos
(görög:duzzanat/gyulladás) 

onkológia – az 
orvostudomány 
daganatokkal foglalkozó 
ága(i) 

Hippocrates: carcinos and carcinoma: 
rákra emlékeztető megjelenésűek a daganatok 
(a sejttömeg és a bele ill. belőle kilépő vérerek).



1911: Peyton Rous felfedezi a róla elnevezett Rous szarkóma 
vírust, mely a csirkékben daganatos elváltozást indukál

„A tumor of the chicken...has been propagated in this 
laboratory since October, 1909. The behavior of this 
new growth has been throughout that of a true 
neoplasm, for which reason the fact of its 
transmission by means of a cell-free filtrate assumes 
exceptional importance.”

Peyton Rous, cancer biologist, 1911.

Elképzelések a tumorokról és eredetükről: XX. sz. eleje



1969 – „oncogen hypothesis of cancer”

1976 – Varmus & Bishop: a rous sarcoma vírus egy sejtben is 
megtalálható gén részletét hordozza az örökítőanyagában 
(onkogén transzdukáló vírusok)

1982- a H-Ras onkogén izolálása és klónozása humán húgyhólyagrák 
sejtekből

Az onkogének ”felfedezése”

J.M. Bishop és H. Varmus

Elképzelések a tumorokról és eredetükről: XX. sz második fele



www.personalizedmedicine.com

„ the right treatment 
for the right person 
at the right time”

Elképzelések a 
tumorokról és 
eredetükről: XXI század:

személyre szabott terápia



A rák okozta várható halálesetek száma 2030-ban: 13 millió !!!



2012-ben világviszonylatban:

14.1 millió rák diagnózis, 
8.2 millió rák okozta haláleset
32.6 millió az elmúlt öt év során rákkal diagnosztizált még élő ember

Összességében magasabb rák előfordulási gyakorisága férfiakban mint nőkben:
205 ill. 165 per 100,000 

De az előfordulási gyakoriságban (férfiak) ötszörös különbség van a világ különböző részeit  
tekintve: 79/100,000 Nyugat-Afrikában

365/100,000 Ausztráliában

A halálozási adatok férfiak tekintetében legmagasabbak Közép és Kelet-Európában: 
173/1000000



Diagnosztizált és halálesetek (world per 100,000)



Incidencia és mortalitás egyes rák típusonként (2012, világ adatok):



A rákkal diagnosztizált páciensek kor szerinti eloszlása
Középérték: 66 év (USA)

A rák diagnózis valószínűsége a korral nő. 
Fejlett országokban, ahol a várható élettartam magas, az emberek 40%-ban 
élettartamuk során rákot fognak diagnosztizálni! Ezekben az országokban a 
rákkal diagnosztizáltaknak kb. 40% hal meg a rák miatt. 



Rákos sejtek Normális sejtek



Transzformált sejtek jellemzői:

Megváltozott morfológia (lekerekedett alak, kevés nyúlvány, …)
A szaporodás  kontakt gátlásának megszűnése
Növekedési képesség letapadás nélkül is
Korlátlan számú osztódási képesség
Csökkent igény növekedési hormonokra és az osztódás folytatása a hormon megvonása után is
Magas sejtsűrűség elérése
Megnövekedett glükóz felvétel és megváltozott glükóz hasznosítás
Apoptozist (programozott sejthalál) elkerülési képessége
Daganatok kialakításának képessége immun funkciókban hiányos egerekben 



Peyton Rous felfedezése 1911:

Csirke mell izomban kialakult daganatból 
olyan kivonat  készíthető, amivel a 
daganat átvihető, annak ellenére, hogy a 
használt szűrő a legkisebb baktériomokat 
is visszatartja. (daganatot okozó vírus ?)

RSV – Rous sarcoma vírus



A retrovírusokkal végzett vizsgálatok feltételeinek megteremtése: 
Fenotípus és genotípus variánsok (mutánsok) előállítása:
Transzformáció és fókusz képződés, transzformáció és replikáció 
defektív ts mutánsok és deléciós mutánsok izolálása
Sejtkultúra, fáziskontraszt és scanning EM

Howard Temin
Retrovírus titrálás
Reverz transzkriptáz
DNS provírus teoria
1975 Nobel díj
(David Baltimore-ral)



Melyek azok a gének, amelyek 
megváltozott működése rákot okoz ?

Honnan származnak ?

Van-e és ha igen, akkor mi normális állapotban a funkciójuk ?

Mi okozza megváltozott működésüket ?

Miből áll a megváltozott működésük ? 



RSV ts vírus transzformáló képességének vizsgálata:
Következtetések: 
a, A vírus jelen van a transzformált sejtekben 
B, Valamilyen a vírus által biztosított funkció (gén) folyamatos  működése kell 
a transzformált fenotípus kialakulásához és fenntartásához



Onkogének és proto-onkogén: 

RSV: Raus sarcoma virus –

csirkékben daganatot okozó RNS-tartalmú vírus 
(retrovírus)
A vírus genom csak kevés gént tartalmaz és van 
olyan mutáns, amelyben egy 1500 bp-nyi deléció 
megszüntette a daganat képzési képességet 
(transformation defective virus). 

Kísérlet:
DNS izolálás vad-típusú vírusból 
Radioaktív másolat készítés
Hibridizáció mutáns vírus DNS-hez.
A nem hibridizáló radioaktív DNS izolálása és 
hibridizációja madár DNS-ekhez.

Eredmény:
A különböző madár DNS-ek is tartalmaznak 
transzformációt okozó DNS-sel rokon szekvenciát. 
Sőt különböző humán daganatok sejtjeiben is 
megvan a rokon szekvencia.

A humán sejtek transzformációját okozó 
DNS darabokkal rokon DNS megtalálható a 
normál sejtekben is !!! 

Szubsztraktív hibridizáció



Az RSV genom nagyon hasonlít az ALV genomhoz (Avian Leukosis Virus) ,
de ahhoz képest egy extra szekvencia részletet is tartalmaz ez a Src („szark”)
(Az ALV csak ritkán okoz daganatot, az RSV nagy gyakorisággal)

A src gén egy onkogén (onc):

• Onkogén a rák kialakulásában szerepet játszó gén. 

• A normális sejtben előforduló proto-onkogén, olyan változata, ami a rákos 
sejtben hibásan működik (megváltozott a szerkezete, vagy rossz helyen, 
vagy rossz intenzitással működik)

A proto-onkogén szerepe a normális sejtben a sejt proliferáció elősegítése.

Mivel a src gént egy vírus genomban azonosították, src egy virális oncogén (v-
onc)



Daganatsejtekből származó DNS-sel is lehet más sejteket
transzformálni és állatokban tumort kialakítani:

Feltételezhetjük tehát, hogy ezekben is van(nak) onkogének, és akkor azokat is 
lehet azonosítani és izolálni. 



A transzformációt okozó gének izolálhatók rákos sejtekből:

A rákos sejtekben azonosított és izolált tumort okozó 
gének a celluláris eredetű onkogének (c-onc).

Ezekre is jellemző, hogy a normális sejtekben is 
megtalálható gének (proto-onkogének) megváltozott, 
vagy megváltozottan működő formái. 
A normális sejtekben a proto-onkogének elősegítik a 
sejt osztódását.   



Az onkogének olyan génekből jönnek 
létre, amelyek termékei vagy

(I) a sejt proliferációt elősegítő jel 
molekulák, 

(II) a jelzéseket érzékelő receptorok, 

(III) a jelzések közvetítésében 
szerepet játszó jelátvivők 

(IV) és a jelzések hatására 
bekövetkező génműködés 
szabályozás változásokat 

előidéző fehérjék.

Az proto-onkogén - onc átalakulás 
egy funkció nyeréses 
változás, domináns hatású.

Kérdések: 
Minden daganatot proto-onkogén –
onkogén átalakulás okoz?
Mi tesz egy proto-onkogént 
onkogénné?



Normál sejt

Mindegyik gén, ami daganat 
kialakulásában szerepet 
játszik domináns hatású?

nem Daganat sejt

A fúzióval létrejött 
hibrid sejt a 

daganatsejtekre 
jellemző 

tulajdonságokat mutat, 
tehát a dagantot okozó 

gén(ek) domináns 
hatású(ak).

A fúzióval létrejött 
hibrid sejt a a 

normálisra jellemző 
tulajdonságokat mutat, 
tehát a dagantot okozó 

gén(ek) recesszív  
hatású(ak).

Az eredmény arra utal, 
hogy domináns és 
recesszív hatású gének 
egyaránt szerepet 
játszanak daganatok 
kialakulásában.
Az előbbiek az 
onkogének
Az utóbbiak a 
tumorszupresszorok. 



Az első azonosított tumorszupresszor gén: a 
retinoblasztóma okozója 
(Rb)

Retina őssejtek daganata. 
Előfordulhat az egyik vagy mindkét szemben (uni-
vagy bilaterálisan), gyerekekben 6-8 éves korig, 
1:20 000 gyakorisággal.



Vannak családok, amelyekben  a 
retinoblasztóma gyakori. 
Ezekben rendszerint mindkét 
szemben daganat van és a 
daganatok multifokálisak, azaz 
több pontból indulnak. Az olyan egyénekben, akiknek a 

családjában halmozottan előfordul 
retinoblasztóma sokkal gyakrabban 
diagnosztizálnak más daganatot is 
az életkor későbbi szakaszában.

Az egyoldali és mindkét szemet 
érintő retinoblasztóma megjelenése 
egy ill. két esemény bekövetkezését 
feltételező modellel írható le:
Knudson: Two hit hipotézis.



A retinoblasztóma 
sporadikus és 
öröklődő 
formájának 
előfordulásának 
oka a genetikai 
háttér:

Kérdések: 
Mi a tumorszupresszor 
gének szerepe a normális 
sejtekben?

Hogyan jöhet létre mind a 
két allél funkció 
vesztése?

Az Rb gén ép formája a tumor 
kialakulása ellen hat; egy 
tumorszuppresszor.
Számos hasonló hatású gént 
azonosítottak. Ezek mind a funkció 
elvesztése miatt járulnak hozzá a 
daganatok kialakulásához, 
recesszív hatásúak. 



Az onkogének olyan génekből jönnek létre, 
amelyek termékei 

(I) a sejt proliferációt elősegítő jel 
molekulák, 

(II) a jelzéseket érzékelő receptorok, 

(III) a jelzések közvetítésében szerepet játszó 
jelátvivők 

(IV) és a jelzések hatására bekövetkező 
génműködés szabályozás változásokat 
előidéző fehérjék.

Kérdések: 

Hogyan veszítheti el gén a 
tumorszupresszor hatását 
(mit csinál és miért nem 
csinálja azt a daganatsejtben 
amit a normális sejtben)?

A tumorszupresszor gének termékei 
olyan fehérjék, amelyek 

(V) a programozott sejthalált 
szabályozzák,

(VI) lassítják vagy megállítják a 
sejtciklus előrehaladását, 

(VI) a genom sérüléseinek javításában 
vesznek részt. 



Onkogén:
• Egy proto-onkogén - a sejt osztódásának elősegítésében szerepet 

játszó gén - mutáns, vagy másként megváltozott működésű 
változata

• Képes nem-transzformált sejteket traszformálni
• Képes állatokban rákot okozni
• Konstitutívan aktív
• Magas szinten fejeződik ki
• Domináns a proto-onkogénnel szemben

Tumor szupresszor gén:
A sejt osztódását lassító hatású gén 
Az elrákosodást, vagy a transzformációt gátolja
A rák fejlődése során inaktiválódik funkcióvesztéses (loss of 
function) mutációk által
Mutációi általában recesszívek



Mi okozza az onkogén aktivációt, tumorszuppresszor inaktivációt?

Genetikai változások: Epigenetikai hatások

Spontán mutációk

Környezeti mutagének
ionizáló sugárzások 

kémiai mutagének 

Öröklött mutációk

Biológiai ágensek, Vírusok

Onkogének azonosítása
1. Rákos sejtekből izolálás, 

azonosítás sejt-transzformáló 
tulajdonságuk alapján

2. Kromoszóma töréspontok, 
amplifikációk vizsgálatával

3. Vírusokból izolálás
4. Normál és rákos szövet RNS 

expressziójának 
összehasonlítása

– Microarray
– SAGE = serial analysis of 

gene expression
– RNA seq

Tumorszupresszor gének azonosítása

1. Ritka öröklődő rák-szindrómában 
szenvedő családok vizsgálata, 
kromoszómára térképezés

2. Kromoszómális deléciók vizsgálata

3. Normál és rákos szövet RNS 
expressziójának összehasonlítása:

– Microarray

– SAGE

– RNA seq



A proto-onkogéneket aktiváló változások típusai

1. Pontmutáció, vagy deléció a génen belül, ami konstitutívan aktív 
fehérjét eredményez

2. Amplifikáció – egy DNS szegmentum megsokszorozódása
3. Kromoszóma transzlokáció – túltermelődés nem megfelelő 

helyen
4. Kromoszóma transzlokáció – fúziós fehérje konstitutívan aktív
5. Virális aktiváció túltermelődést okoz

Tumor szupresszor gének meghibásodási mechanizmusai:

1. Pontmutáció, vagy génen belüli deléció, ami inaktív fehérjét 
eredményez

2. Deléció (nagyobb kromoszóma szakaszok vagy DNS darabok 
elvesztése)

3. Transzkripció repressziója (pl. heterokromatinizáció v. DNS 
metiláció miatt)



A celluláris proto-onkogének onkogénekké alakulhatnak 
funkciónyeréses (gain of function) mutációkkal 

Mutáció a kódoló 
szekvenciában

Gén amplifikáció Kromoszóma transzlokáció
vagy vírus integráció

Normál 
mennyiségben 
képződő hibás 

(hiperaktív) fehérje

Normál fehérje túltermelt 
mennyiségben

A proto-onkogén 
közelébe integrálódott 

szabályozó régió a 
normál fehérje nagy 

mennyiségben történő 
termelését okozza

Fúziós fehérje 
keletkezik, ami 

vagy nagy 
mennyiségben 

termelődik, vagy 
hiperaktív fehérjét 

eredményez



A vad típusú allél elvesztésének 
lehetséges mechanizmusai

A ts gén egy kópiáját hordozó normális sejt

Inaktiváló mutáció a 
ts génben az egyik 

szülői kromoszómán

Vad típusú ts gén a 
másik szülői 

kromoszómán

Lehetséges utak a vt allél funkciójának elvesztésére

Kromoszóm
a vesztés

Kromoszóm
a vesztés és 
duplikáció

Mitótikus 
rekombináció

génkonverzió pontmutációdeléció



növekedési faktor receptorok működése: 
ligand kötés, dimerizáció, autofoszforiláció



Onkogenikus mutációk a növekedési faktor receptorok 
szignál transzdukciós útvonalában
(receptor tirozin kinázok)

Pontmutáció, deléció
Lingandum nélkül is dimerizálódik a receptor

Kromoszóma transzlokáció
Fúziós fehérje, citoplazmában!

Receptor mutációja 
→ konstitutívan aktív receptor

Receptor overexpressziója (Her2, mellrák)



Onkogenikus mutációk a növekedési faktor receptorok 
szignál transzdukciós útvonalában (receptor tirozin kinázok)

Monomer GTP-áz (G-fehérje)
Ras aktiváció – proliferáció, differenciáció

Receptor tirozin kinázon összeszerelődő komplex aktiválja a Ras fehérjét.

Pontmutáció:
Csökken a Ras GTPáz aktivitása
hiperaktív forma
rákos daganat (30 %)

GAP – tumorszupresszor !

A ras mutációk leggyakrabban a 
12. vagy a 61. aminosavat érintik.



Van amikor a gének számának megváltozása játszik 
szerepet a daganat kialakulásában



Reciprok kromoszóma transzlokáció eredményeként a
myc protoonkogén (8 kromoszóma) valamelyik 
immunoglobulin gén (2, 14 vagy 22 kromoszóma) 
transzkripciós szabályozása alá kerül



Onkogén vagy tumorszupresszor? 

A mutációk eloszlása a daganatból izolált DNS-ben jelezheti, hogy milyen 
mechanizmussal vesz részt a gén a daganat kialakításában.

Funkciónyeréses mutáció egy fehérje csak néhány kitüntetett helyén 
valószínű.
A gént inaktiváló, leolvasási fázis eltolódást okozó mutáció bárhol lehet. 



DNS metiláció vagy  
hiszton módosítások 
megváltozása 
tumorszupresszor 
inaktivációt és/vagy 
onkogén aktivációt 
okozhat. 

A beavatkozás a 
specifikus módosító 
enzimek 
aktivitásának gátlása 
lehet. 

Epigenetika hatások és rák kapcsolata 



Mit tudtunk meg a Raus által izolált (RSV) vírusról? 

A transzformáló RSV az ALV egy olyan változatának 
tekinthető, ami felszedett egy sejt eredetű gént 
(A gazda gén beépülése egyszeri, véletlen eset volt. Véletlen szerencse, hogy  ez 
a vírus variáns véletlenül eljutott Roushoz és azóta a laborban fenntartják. 
Az az út azonban, ahogy a vírus létrejött általában a retrovírusok daganat okozó 
képességének egyik magyarázata lehet )



A retrovírus szaporodási ciklusa
Kötődés sejtfelszíni receptoron

A vírus burka fuzionál a sejtmembránnal

Reverz transzkripció: 
ssRNS alapján dsDNS képződés,
LTR (long terminális repeat) képződés

Transzport a sejtmagba és integráció a 
gazdasejt kromoszómájába: provírus

Aktiváció: RNS transzkipció 
(mRNS és virális genom)

RNS transzport a citoplazmába, 
transzláció: vírus fehérjék képződése 
poliproteinek formájában

Transzport a sejtmembránhoz: 
RNS becsomagolás és vírus partikulum 
összeszerelődés

Budding: kiszabadulás a sejtből vírus 
fehérjéket tartalmazó plazmamembrán 
burokkal 



A retrovírusok 3 tumorkeltő mechanizmusa

onkogén transzdukció
onkogén aktiváció
Transzkripció transz-aktiváció



Nagyszámú „rák genom” szekvenciája alapján arra következtethetünk, hogy:

Kb. 140 olyan gén van, ami elősegíti a tumor képződést, mert növekedési 
előnyt jelent az őt hordozó sejtnek (driver gének)

Egy tipikus daganatban 2-8 driver gént érintő mutáció van. 
A többi mutáció passenger – olyan, ami nem okoz növekedési előnyt, csak épp 
ott van.

A driver gének 12 jelátviteli útba csoportosíthatók, amelyek 3 alapvető 
sejtfolyamatot szabályoznak: 

sejt sorsot
sejt túlélését
genom rendben tartást  

Összefoglalva:

a gének, amelyek a rák kialakulásában szerepet játszanak normális 
állapotban bennünk működő gének megváltozottan működő változatai

megváltozott működésük oka genetikai, vagy epigenetikai
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A DNS szerkezete, replikációja és hibajavítása eukarióta 

sejtekben 

 

A DNS szerepe és szerkezete: A DNS (dezoxiribonukleinsav) a sejtmagban található 
információ hordozó makromolekula, amely az egyed tulajdonságainak örökítéséért, valamint a 
sejtben termelődő fehérjék kódolásáért és kifejeződéséért felelős. A DNS alkotóelemei a 
nukleotidok, amelyek nitrogén tartalmú heterociklusos purin és pirimidin bázisokból (adenin - 
A, timin - T, guanin - G és citozin - C), pentózból (2-dezoxi-β-D-ribóz) és foszforsavból 
(H3PO4) épülnek fel. Watson és Crick modellje szerint a fiziológiás állapotban előforduló DNS 
egy jobbra csavarodó, antiparallel lefutású kettős hélix, amely a cukorfoszfát gerincből és az 
egymással komplementer bázisokból áll. Ezen szerkezet megtartásában különböző kémiai 
kötések stabilizálják a DNS molekulát:   
• Foszfodiészter kötések alakulnak ki az egyik nukleotid dezoxiribózának 5’ foszfát (PO3-

) csoportja és a következő nukleotid dezoxiribóz komponensének 3’ hidroxil (-OH-) csoportja 
között.  
• Glikozidos kötések találhatóak a bázisok és cukrok között.  
• H-hidak kapcsolják össze a szemközti bázisokat: adenin és timin között kettő, míg 
guanin és citozin között három hidrogén híd található. A bázisok közötti hidrogén híd kötések 
mennyisége hatással van a DNS szálak szétválásának energiamennyiségére, így befolyásolják 
a DNS olvadási pontját is.  

1. ábra: A DNS szerkezete - https://courses.lumenlearning.com 
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A DNS a sejtben három szerkezetben fordulhat elő - A, B és Z DNS szerkezet -, melyek térbeli 
elhelyezkedésében lényeges különbségek mutatkoznak. Az 5’-3’ és 3’-5’ irányultságú DNS 
szálból alkotott antiparallel α-hélix 3-dimenziós szerkezetében megfigyelhetjük a nagy és kis 

árkok megjelenését, amelyek különböző DNS kötő fehérjéknek (transzkripció, replikáció és 
DNS hibajavítást szabályozó fehérjék) biztosítanak specifikus kötődést.  
A molekuláris biológia alapja, a centrális dogma kimondja, hogy a DNS-ről a transzkripció 
során RNS képződik, majd arról fehérje transzlálódik. Kivételt képeznek ez alól a retrovírusok, 
amelyek örökítő anyaga az RNS, melyről reverz transzkripcióval DNS íródik át. Bármely kettős 
szálú DNS-re igazak a Chargaff- szabályok, amely szerint a purin és pirimidin bázisok száma 
megegyezik (A+G=C+T). A komplementaritás elve miatt az adenin és timin, illetve a guanin 
és citozin mennyisége is 
megegyezik.  
Szemikonzervatív replikáció: 
Meselson és Stahl 1958-ban 
folytatott kísérletében 15N-t 
tartalmazó táptalajon növesztettek 
E. coli sejteket, majd a 
baktériumokat normál 14N 
táptalajra helyezték át és az első, 
majd a második osztódás után 
DNS-t izoláltak a sejtekből. CsCl 
segítségével grádiens centrifugálást 
végeztek, így vizsgálták a 
keletkezett DNS molekulák 
sűrűségét. A felvetésüket igazolta, 
hogy csak az első osztódás után 
köztes sűrűségű DNS (fele „nehéz, fele „könnyű” DNS lánc), a második osztódás után pedig 
köztes és könnyű sűrűségű DNS keletkezett. Ezzel bebizonyították, hogy a DNS replikáció 
szemikonzervatív, tehát az újonnan szintetizált kettős hélix egyik szála az eredeti/szülői DNS 

2. ábra: A DNS térbeli szerkezetei - https://courses.lumenlearning.com 

3. ábra: Meselson-Stahl kísérlet - https://courses.lumenlearning.com 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
4 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 
szál, a másik pedig az újonnan szintetizált DNS szál, mivel a replikáció során a DNS két szála 
elválik egymástól és templátként szolgálnak az új, velük komplementer szálak szintéziséhez. 
Replikáció: A DNS megkettőződésének folyamata a sejtciklus S fázisában. A polinukleotid 
lánc szintézisekor a DNS-függő DNS polimeráz 5’-3’ irányban dezoxiribonukleotid-
trifoszfátokat (dNTP) épít be az újonnan szintetizálódó DNS szálba, az ehhez szükséges 
energiát pedig a beépülő nukleotid-trifoszfát 2 foszfát csoportjának a hidrolízise szolgáltatja. A 
DNS duplikáció igen gyors és pontos folyamat, prokariótákban 500-1000 nukleotid, míg 
eukariótákban 50-100 nukleotid épül be másodpercenként az újonnan szintetizálódó DNS 
szálba. Eukariótákban a prokariótákhoz képest lassabb szintézis a kromatin szerkezet miatt 
figyelhető meg. A replikáció során fontos a genetikai információ állandóságának megtartása, 
de ugyanakkor lényeges a változékonyság biztosítása is. Humán sejtekben a replikáció során 3 
hibás nukleotid épül be az új DNS szálba, azaz 1/109 nukleotidonként figyelhető meg az eredeti 
szekvenciától eltérő nukleotid beépülése. A replikáció során a hibajavítást a DNS polimeráz 
exonukleáz aktivitása és a Mismatch Repair (MMR) folyamata biztosítja.  

Replikáció lépései: A DNS megkettőződéséhez a kettős szál felnyílására van szükség, amit a 
helikázok végeznek, a keletkező egyes szálakat pedig az SSB (single strand binding) proteinek 
stabilizálják. Szükség van továbbá a topoizomeráz I és II enzimekre is a túltekeredés elkerülése 
miatt. A kettős szálú DNS felnyílása után a replikációt a DNS polimeráz önmagában nem képes 
elindítani, szükség van RNS primerekre (~10 nukleotid), amelyek a bázispárosodás elve szerint 
kapcsolódnak a DNS adott szakaszához. Prokariótákban a primáz, eukariótákban pedig a 
polimeráz α végzi a primer szintézist. A primerek kötődése után elindulhat a polimerizáció, 
vagyis az új dNTP-k beépülése a DNS polimeráz III által. Megkülönböztetünk vezető és 

4. ábra: Replikációs villa felépítése - https://courses.lumenlearning.com 
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késlekedő szálat a szintézis során, amikor is a vezető szál folyamatosan szintetizálódik 5’-3’ 
irányban, míg a késlekedő szál szakaszokban szintetizálódik. A késlekedő szálon figyelhetők 
meg az ún. Okazaki fragmentumok, amelyek a replikációhoz szükséges RNS primerekből és a 
közöttük található új DNS szakaszból állnak. Prokariótákban az Okazaki fragmentumok 1000-
2000, míg eukarióták esetében 100-200 nukleotid hosszúak. A DNS polimeráz folyamatos DNS 
szintetizáló képességét a „csúszó kapocs” szerkezetének köszönheti (processzivitás). Miután a 
DNS polimeráz III elvégezte feladatát, a DNS polimeráz I eltávolítja a primereket (RNáz 
aktivitás) 3’-5’ exonukleáz aktivitása révén, majd helyettesíti dNTP-k segítségével 5’-3’ 
polimeráz aktivitása révén. Ezután egy DNS ligáz a szakaszokban szintetizálódott DNS 
részleteket összekapcsolja NADPH és ATP felhasználásával. A replikáció során kialakul egy 
jellegzetes struktúra, vagyis a replikációs villa. 
DNS károsító ágensek és genomstabilitás: Az élő sejtekben rendkívül fontos feladat a genom 
stabilitás fenntartása, valamint a DNS eredeti szekvenciájának megőrzése. A genom 
karbantartása komplex feladat, mivel a környezetből (exogén) és sejten belüli (endogén) 
forrásokból érkező DNS károsító hatások következtében egyetlen sejtben napi 103-106 DNS 
károsodás jön létre. Exogén hatás lehet az UV sugárzás, ỿ-sugárzás, α-részecskék, 

röntgensugárzás, lézer, nehézfém ionok, különböző kémiai vegyületek, interkaláló ágensek. 
Endogén károsító hatásnak tekinthetjük a normál metabolizmus közben felhalmozódott reaktív 
oxigén származékokat, a replikáció során képződött hibákat és a nukleotidok/bázisok spontán 
kémia változásait. A DNS sérülése során létrejöhetnek pontmutációk, kromoszóma szám és 
szerkezeti mutációk, deléciók és inszerciók.  
DNS hibajavítás: A DNS károsító hatások okozta kromoszóma- és pontmutációk a DNS 
hibajavító útvonalak aktiválódását eredményezik, amelyek megszűntetik az adott DNS sérülést. 
Amennyiben a DNS hibajavító mechanizmusok működése zavartalan, a javításban résztvevő 
fehérjék felismerik a DNS sérülés környezetében szinte azonnal megjelenő PTM-eket (pl. 
ỿH2AX), amelyek jelzésként és/vagy kapcsolódási felszínként szolgálnak a különböző 

5. ábra: DNS károsító hatások és az általuk kiváltott sejtválaszok - Hoeijmakers, J. H. J.és mtsai. 
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hibajavító fehérjéknek. A DNS sérülés érzékelését követően egy ún. DNS hibajavítási fókusz 
alakul ki a DNS törés környezetében, ahol nagy mennyiségű hibajavító fehérje halmozódik fel. 
A DNS hibajavítás során szükséges fehérjék szigorúan szabályozott sorrendben kötődnek a 
sérült DNS régióhoz, valamint további hibajavító fehérjével is komplexet alkotva a DNS eredeti 
szekvenciáját állítják helyre. 
DNS hibajavító útvonalak: A DNS károsító ágensek DNS hibák létrejöttét eredményezhetik, 
amelyet a DNS hibajavító mechanizmusok képesek helyreállítani. A sérülések lehetnek egyes 
szálú DNS törések, amelyet a Bázis-kivágó hibajavítás (BER) és Nukleotid-kivágó hibajavítás 
(NER) vagy az Össze nem illő párok javítása (MMR) útvonal kulcsfehérjéi fognak érzékelni, 
majd javítani. Az egyes szálú DNS töréseket a sejt aránylag nagy biztonsággal képes kijavítani, 
mivel az eltávolított hibás nukleotidok helyett a komplementaritás elve szerint az újak 
beépülhetnek. A kettős szálú DNS törések (DSB) javításáért elsődlegesen két fontos útvonal 
felelős, a Nem-homológ végek összekapcsolódása (NHEJ) és a Homológ rekombináció (HR) 
útvonal. A DSB-k sokkal veszélyesebbek az egyes szálú DNS töréseknél, mivel a genetikai 
információ egy részének elveszítése vagy mutációk beépülése nagyobb valószínűséggel 
történik meg, abból adódóan, hogy az 5’-3’ és 3’-5’ cukor-foszfát gerinc folytonossága 
megszűnik az adott pozícióban.)  
MMR: Mismatch hibajavító útvonalban résztvevő fehérjék a DNS szintézis során fellépő össze 
nem illő párok hibajavítását végzik. Egyetlen nukleotid hibás párosodása esetén a MutSα, míg 
2-14 össze nem illő bázis kapcsolódása esetén a MutSβ komplex kötődik a DNS-hez elsőként. 
A MutLα a MutS komplexhez kötődik, amely konformáció változáson megy keresztül, így egy 
csúszó kapocsként képes elmozdulni a DNS szálon a hibás bázispárosodások keresése 
érdekében. Ezt követően a Mlh1 és Pms2 kapcsolódik. A Mut fehérjék az alapján tesznek 
különbséget a szülői és 
újonnan szintetizálódott DNS 
szál között, hogy a szülői 
DNS szál metil-csoportokat 
tartalmaz, az új szálon pedig 
az Okazaki fragmentumok 
miatt nick-eket találhatóak, 
illetve szabad 3’ véggel 
rendelkeznek. A hibás 
bázispárosodás pozíciójának 
azonosítása után az Exo1 
endonukleáz – az Msh2 s 
Mlh1 fehérjével kapcsolatot 
létesítve – eltávolítja a hibás 
DNS fragmentumot, mintegy 
100-300 nukleotid 
hosszúságú szakaszon. Az 
egyes szálú szülői DNS-t az 
RPA fehérje stabilizálja, amíg 

6. ábra: MMR - Javier Pena-Diaz és mtsai. 
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a DNS polimeráz δ a PCNA és RFC fehérjék közreműködésével szintetizálja a naszcens DNS 
szálat, majd a DNS ligáz I összekapcsolja a nickeket.  
BER: A DNS bázisainak kémiai módosulása esetén (oxidáció, depurináció, deamináció, 
alkiláció, egyes szálú DNS törés - SSB) a DNS hélix szerkezetében torziós feszültség 
keletkezik, amelyet a BER útvonalban résztvevő fehérjék állítanak helyre. Két BER útvonalat 
különböztetünk meg, az ún. short-patch 
és a long-patch útvonalat, melyek közti 
választást a DNS glikoziláz specifitása és 
a sejt típusa nagyban meghatározza. A 
short-patch útvonal során a DNS hélix 
disztorzióját a DNS glikoziláz enzim 
érzékeli, amely eltávolítja a sérült bázist 
a cukor és a bázis közti N-glikozidos 
kötés hasításával, így egy abázikus 
helyet hagyva maga után. Az APE1 
endonukleáz az XRCC1 segítségével az 
abázikus helyhez kötődik, majd 
dezoxiribóz-foszfát 5’ foszfodiészter 
kötését hasítva nicket hoz létre a DNS 
cukor-foszfát gerincében. Ezt követően a 
DNS Polimeráz β exonukleáz aktivitása 
révén, a 3’ foszfodiészter kötés 
felbontásával eltávolítja a hibás 
nukleotidot, míg polimeráz aktivitása 
révén feltölti a kialakult gap-et az ép 
szálat templátként használva. A folyamat 
végén a DNS Ligáz I létrehozza 
foszfodiészter kötést, így helyreállítja a 
DNS cukorfoszfát gerincét. A long-patch útvonal esetében egyetlen nukleotid helyett 2-15 
nukleotidot távolít el és cserél ki a DNS polimeráz β, δ és ε a PCNA közreműködésével. A 
hibás nukleotidokat az XRCC1 által a sérülés helyére irányított FEN1 endonukleáz távolítja el, 
majd a nicket a DNS ligáz I kapcsolja össze. 
NER: Az UV sugárzás és különböző kémiai ágensek hatására létrejövő és ciklobután-pirimidin 
dimerek, 6-4-pirimidin-pirimidon és ciklopurinok javításáért felelős útvonal a NER, melynek 
két típusát különböztetjük meg, a Globális genom NER-t (GG-NER) és a Transzkripció 
kapcsolt NER-t (TC-NER). A TC-NER a transzkripciósan aktív régiók hibajavításáért felelős, 
míg a GG-NER az egész genomban, heterokromatikus és eukromatikus régiókban egyaránt 
megfigyelhető. A két útvonal közti lényeges különbség a DNS sérülés érzékelésében 
mutatkozik. A GG-NER esetében az XPC-RAD23B vagy az UV-DDB komplex érzékeli a DNS 
sérülést, míg a TC-NER esetében az elakadó RNS polimeráz II iniciálja az útvonalat. A GG-
NER első lépéseként az XPC-RAD23B komplex a sérülés helyére vándorol. Az XPC érzékeli 
a hibát és az ép DNS szálhoz kötődik a törés közelében, míg a RAD23B stabilizálja a komplexet 

7. ábra: BER - Eric W.-F. Lam és mtsai. 
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és segíti az XPC kötődését. Hasonlóan zajlik az 
érzékelés az UV-DDB komplex esetében is. A 
TC-NER a transzkripcionálisan aktív DNS 
szakaszokon történő hibákat képes felismerni és 
javítani. A transzkripció elongáció lépése során 
az RNS polimeráz II (RNAPII) a törés helyén 
transzkripciós blokkot érzékelve elakad 
(stalling), majd a CSB, UVSSA és USP7 
fehérjékkel átmeneti komplexet alkotva, az 
RNAPII ún. reverz transzlokáción 
(backtracking) esik át, annak érdekében, hogy a 
NER komplex felépülhessen. A GG-NER és TC-
NER útvonal lépései innentől megegyeznek. A 
következő faktor a TFIIH, amely az XPC-
RAD23B komplexszel fizikai kapcsolatot 
létesítve lokalizálódik a sérülés helyére. Az XPB 
a TFIIH komplex részeként segíti a kötődését, 
majd szintén a TFIIH részeként az XPD felnyitja 
a DNS-t helikáz aktivitása révén. Ezt követően 
az XPC-RAD23B disszociál és a preiniciációs 
komplex felépülhet. A következő, egymástól 
függetlenül belépő tagok az XPA, RPA és XPG 
fehérjék. Az RPA stabilizálja az ép egyes szálú 
DNS-t, majd az XPA a törés helyére irányítja az 
ERCC1-XPF komplexet, amely az XPG 
közreműködésével a hibás szálat eltávolítja. A 
kivágott oligonukleotiddal egyidejűleg távozik a 
core NER komplex is. Ezt követően a DNS 
polimeráz κ, δ és ε a PCNA, RPA és RFC 
komplex segítségével az ép DNS szálat 
templátként használva feltölti a gap-et. A 
folyamatot lezárva a DNS ligáz I/III az XRCC1 
közreműködésével összekapcsolja a nick-et. 
NHEJ: Az ionizáló sugárzások (pl. 
röntgensugárzás) és citosztatikus drogok 
hatására bekövetkezett kettős szálú DNS törések 
hibajavítását a NHEJ útvonalban résztvevő 
fehérjék végzik. Az NHEJ a sejtciklus bármelyik 
fázisában működőképes, ezért a nagyobb 
valószínűséggel aktiválódó hibajavító 
útvonalnak tekinthető. A DNS károsodást a 
NHEJ útvonalban egy eddig még nem 8. ábra: NER - Jan H. J. Hoeijmakers és mtsai. 
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azonosított faktor ismeri fel, majd a törött DNS végekhez a Ku70/80 heterodimer komplex 
kötődik a DNAPK-nak dokkoló helyet biztosítva, így a fizikai közelségben tartja a sérült DNS 
végeket. A két DNS szál között a DNAPK doménjei ún. hidat formálnak, így alakulhat ki a 
kapcsolat a sérült DNS végek között. A DNAPK autofoszforiláció révén aktiválódik, majd 
foszfát csoportot helyez az Artemis endonukleázra, amely komplementer DNS végeket alakít 
ki, lehetővé téve, hogy az XRCC4, Cer-XLF és PAXX fehérjék által a törés helyére irányított 
DNS ligáz IV összekapcsolja a sérült DNS szálakat.  
HR: A HR a sejtciklus S és G2 fázisaiban aktív hibajavító folyamat, mivel az aktivációjához 
és a hibajavításhoz szükség van a templátként használt homológ szekvenciák jelenlétére. A 
DSB megjelenése után a törést az MRN (Mre11, Rad50, Nbs1) komplex ismeri fel az ATM 
által S139-es pozícióban foszforilált H2AX hiszton variánson keresztül (ỿH2AX). Az 
útvonalban elsőként kötődő MRN komplex a törött DNS végeket egyes szálú DNS-sé (ssDNS) 
alakítja a CtIP fehérje közreműködésével. Ezt követően az EXO1 és DNA2 összehangoltan 
működve további hosszabb 3’ ssDNS szakaszokat hoz létre. Az ssDNS-t az RPA stabilizálja, 
amely elősegíti a RAD51 fehérje kötődését is. A RAD51-ssDNS filament az intakt testvér 
kromatida komplementer szakaszával kapcsolatot létesít, így kialakítva a D-hurok szerkezetet. 
A DNS szintézis során a DNS polimeráz δ által beépített nukleotidok kapcsolódnak a 3’ ssDNS 
véghez. Ezt a második 
hibridizációs eseményt 
követően a követő szál 
szintézise is elindul. Végezetül 
a kialakult dupla Holliday 
szerkezet (HJ) felbomlása 
kétféle módon következhet be: 
(I.) mindkét HJ a kereszthíd 
vándorlás során horizontális 
vagy vertikális irányban 
oldódik fel, ebben az esetben 
nincs crossover, vagy (II.) a két 
HJ ellenkező irányban oldódik 
fel, így crossover következik be 
a két kromatida között. A HR 
egyik altípusa az SDSA útvonal 
megegyezik a HR útvonallal a 
D-hurok szerkezet 
kialakulásáig, azonban az Srs2 
helikáz megakadályozza a 
dupla HJ létrejöttét, így egy ún. 
háromszálú DNS struktúra 
alakul ki, mivel csak az egyik 
sérült DNS szál kapcsolódik a 
homológ párjához. Az SDSA 

9. ábra NHEJ és HRR – Evo soutoglou és mtsai. 
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lezárásakor nincs crossover, csak visszarendeződés figyelhető meg. A HR útvonalak 
lezárásaként a HJ-k feloldódását követően a nickeket a DNS Ligáz IV kapcsolja össze. 
 SSA és MMEJ: A HR és NHEJ útvonalak alternatívái: a ssDNS szálpárosodás (SSA) és a 
Mikrohomológia-mediált vég összekapcsolódás (MMEJ, másnéven a-EJ). Mindkét útvonal 
esetében a sérült DNS szálakat egyes szálú DNS-sé kell alakítani, mivel mikrohomológián 
alapuló útvonalak. Lényeges különbség a két útvonal között, hogy az SSA 100-400 nukleotid 
hosszúságú homológ DNS szakaszokat igényel a hibajavításhoz, az MMEJ akár 2-25 nukleotid 
méretű homológ DNS szakaszok segítségével is képes a kettős szálú DNS törések javítására. 
Közös pontja azonban mindkét mechanizmusnak, hogy a folyamat során létrejövő 
mikrodeléciók kialakulásának valószínűsége jelentősen nagyobb, mind az NHEJ mind a HR 
útvonalakhoz viszonyítva. Az SSA abban az esetben aktiválódik, ha a kettős szálú DNS törés 
két olyan repetitív DNS szakasz környezetében következik be, amelyek orientációja 
megegyezik. A törés megjelenése után az MRN komplex egyes szálú DNS-t alakít ki a CtIP 
fehérje közreműködésével - ahogyan a HR útvonalban is megfigyelhető -, majd a Rad52 és 
RPA fehérjék DNS-hez való kötődésével a repetitív szekvenciák hibridizálnak egymással, 
létrehozva egy ún. flap szerkezetet. Az útvonal harmadik lépéseként egy újabb hasítási lépés 
következik, amikor a repetitív régiók közötti DNS szakaszt (flap) eltávolítja az ERCC1/XLF 
komplex. A DNS szakaszokat feltételezhetően a DNS Ligáz III kapcsolja össze a folyamat 
végén.  A Microhomology mediated end joining (MMEJ/a-EJ) kezdeti lépéseként a törött DNS 
szálakat a CtIP fehérje által foszforilált MRN komplex visszaemészti, így komplementer DNS 
végeket hoz létre, majd a PARP1 és WRN komplex a DNS szálakat fizikai közelségben tartja, 
így a DNS Ligáz I/III összekapcsolja a törött DNS végeket. Az MMEJ még nem teljesen 
feltérképezett folyamat, azonban az S fázisban aktiválódó mechanizmus, amikor az NHEJ és 
HR is működőképes. 

10. ábra: SSA és MMEJ - Alan D.D’Andrea és mtsai. 
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TS és TLS A replikáció során amikor a DNS-függő DNS polimeráz egy hibás nukleotidhoz 
érkezik, nem képes folytatni a szintézist, így blokk keletkezik, ami a replikációs villa 
összeesését eredményezheti. A replikáció során fellépő hibák javítására a MMR 
mechanizmusán kívül létezik egy ún. Templát váltás (TS) útvonal, amely az alacsony számban 
jelenlévő repetitív DNS szakaszok, duplikációk és tandem szekvenciák replikációjakor 
bekövetkező törések érzékelését követően aktiválódhat. Abban az esetben, ha replikációs villa 
megakad, az újonnan szintetizálódó DNS szálak vándorlása következik be, annak érdekében, 
hogy homológ DNS szakaszokat használva folytatódhasson a replikáció. Ebben az esetben két 
replikációs villában szintetizálódó naszcens DNS szakasz között alakul ki ún. mikrohomológia, 
így ezen szakaszok templátként szolgálnak a szintézis során. A replikációs blokk érzékelését 
követően egy másik mechanizmus, a Transzlézió szintézis (TLS) útvonal aktiválódása is 
bekövetkezhet, amely azonban nem a hiba kijavításáért felelős, hanem a rekombináció 
végbemenetelét segíti elő. A 
TLS kezdeti lépéseként a DNS 
polimeráz disszociál a DNS-ről 
és egy ún. transzléziós 
polimeráz veszi át a helyét, 
amely képes áthaladni a 
törésen és a hibás szállal 
komplementer nukleotidokat 
épít be az újonnan 
szintetizálódó DNS szálba. A 
transzléziós polimerázok nem 
rendelkeznek 3’-5’ exonukleáz 
aktivitással, így a fidelitásuk 
sokkal alacsonyabb a 
replikációt végző 
polimerázokénál. Mindkét 
útvonal – TLS, TS – esetében 
elmondható, hogy a 
pontmutációk és deléciók 
kialakulásának valószínűsége jelentősen nagyobb a fő hibajavító útvonalakéhoz képest. 
 
 

 

11. ábra: TLS és TS – Ivan Psakhye és mtsai. 
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DNS hibák
DNS hibák naponta minden sejtben 1000-1000000 
esetben történik amelyiknek hibátlanul ki kell 
javítódnia (1014 sejt X 106 hiba = 1020 hibajavitás
naponta.

Ez nagyjából a teljes humán genom 0.000165%-át
érinti (3x109 bázispár), a kijavítatlan hibák zavarják a 
DNS-en történő folyamatokat (transzkripció, 
replikáció) és növelik a rákos folyamatok 
kialakulásának esélyét is.



A DNS hibák transzkripció leálláshoz
és a replikáció során bekövetkező
újabb hibák kialakulásához járulnak
hozzá és így toxikusak a sejteknek.

Humán sejtekben kimutatták, hogy a
DNS hibajavítás hibái nagyban
hozzájárulnak a tumoros folyamatok
kialakulásában növelve a mutagenezis
esélyét.



A DNS hibák forrásai

A DNS hibák kialakulásának forrásai

1. endogén hibák ROS normál metabolikus
termékekből (oxidative deamination);
• Replikációs villa hibái
• Jóval nagyobb mennyiségű hibát generál





Külső (exogén) források

• UV 200-300nm a Napból

• Röntgen és and gamma sugárzás

• Kemikáliák – aromatikus vegyületek DNS
láncokba épül be a láncok közé



A DNS károsító molekulák hatásmechanizmusa



A DNS szál ionizációja
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A víz radiolízis kémiája

Shared electron

Shared electron

H-O-H  H+ + OH- (ionization)
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A DNS törések fajtái és keletkezésük gyakorisága

Single-strand breaks
500-1000 per 1 Gy

Double strand breaks
40-50 per 1 Gy

Base damage: 1000-2000 per 1 Gy



Szerencsére van DNS hibajavító 
mechanizmusunk



A DNS hibák és javítási útvonalaik



© John Wiley & Sons, Inc.

Mutáció típusok

• Kromoszóma szám változások

• Pont mutációk, nukleotid cserék(A,T,C,G)

• Inszerciók

• Deléciók



DNS hibák
1.  oxidáció 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-
oxoG) amely főként a ROS-ból keletkezik

2. alkyláció (általában methiláció), 7-
methylguanine, 1-methyladenine, O6-
methylguanine

3.  Bázisok hydrolízise deamináció, 
depurináció és depyrimidináció.



4. "bulky adduct " (benzo[a]pyrene diol 
epoxide-dG).

5.  mismatch, DNS replikáció, hibás 
bázis beépítése az újonnan szintetizált 
DNS láncba



cyclobutane pyrimidine dimers                    pyrimidine (6-4) pyrimidinone
(60% T-T, 30% C-T, 10% C-C dimers)

UV hatása



• IR DNS törés a kromoszómákon
Deléciók, Duplikációk, Inverziók, 
Transzlokációk

Ionizáló Sugárzások által okozott DNS
átrendeződések



• Single-strand and double-strand 
breaks are produced at low frequency 
during normal DNA metabolism by 
topoisomerases, nucleases, 
replication fork "collapse", and repair 
processes.

• Breaks are also produced by ionizing 
radiation. 

DNS törések



A mutagének elleni védekezés módjai

- Fizikális pajzs: bőr és a melanin

- detoxifikáló enzimek: superoxide dismutase (SOD)
és catalase

- szabadgyök megkötők: vitamin C, vitamin E, bilirubin

- glutathione-S-transferases (GSTs)



Melanin pigment shields keratinocyte 
nuclei from UV radiation

supranuclear cap
(parasol or sun umbrella)

keratinocyte nucleus



- 2 útvonal a DNS replikáció során fellépő hibák 
javítására.

1. Proofreading aktivitás a DNS polimeráz enzimen

2. DNS javító mechanizmus: mismatch repair (MMR) 



Proofreading aktivitás a DNS 
polimerázon

δ







Mismatch repair (MMR) enzimek a DNS 
szintézis hibáit javítják. 

3 fehérje játszik benne 
szerepet, MutS és MutL, 
kapcsolódása

- MutS hibák keresése

- MutL DBs metilációt
vagy szálak további töréseit 
keresik, annak eldöntésére, 
hogy melyik a templát szál.



Base-excision repair (BER)

Glikozil kötéseket hasitja apurinic/apyrimidinic
endonukleáz





Nucleotide-excision repair (NER)

PCNA: proliferation-
cell nuclear antigen

RPA: egyes szálú 
DNS kötő fehérje

NER ~20 fehérjéből álló 
komplex





- NER két útvonala:
transcription-coupled repair (TCR)
global genomic repair (GGR)



TCR és GGR



Hibák a nucleotide-excision repair 
(NER) és mismatch repair (MMR) 
során rák kialakulásához vezetnek

NER hibák: Xeroderma pigmentosum (XP) 

MMR hibák: Hereditary non-polyposis colon 
cancer (HNPCC) 



Xeroderma pigmentosum (XP) szindróma :

- extrém UV érzékenzség

- 1,000X valószínűség a bőrrák kialakulására
- 100,000 valószínűség carcinoma kialakulására a nyelv 
hegyén.

- Gyulladások a bőrön napsugárzás hatására

- 8 NER gén (XPA,-B,-C,-D,-E,-F,-G 

és XPV) okozza.



NER

Ép DNS

Mi az oka az érzékenzségnek?

Ép DNS

UV

Sérült
DNS

8 gén



Xeroderma Pigmentosum (XP) betegek nem képesek kijavitani a T^T 
dimerizációt és ami az exciziós repair hibájából ered.



Cockayne’s Syndrome

• 1:106 az előfordulása

• UV hiperszenzitivitás (napfény)

• fejlődési rendellenességek, mentális retardáció,
(de nincs megnövekedett rákos hajlam)

• a NER hibái okozzák

• Autoszómális recessziv, öt gén okozza (A, B 
és XPB, D & G)



Cockayne Syndrome



Double-strand breaks (Kettős szálú DNS törés)

Double-strand breaks (DSBs), a DNS mindkét 
szála érintett, a legveszélyesebb törés, mert 
kromoszóma átrendeződésekhez vezethet. 

Több útvonal is javíthatja a DSB-t: 

1) non-homologous end joining (NHEJ), 
2) Homológ rekombinációs repair (templát szál 
szükséges hozzá – csak a sejtciklus specifikus 
részein)







DNS sérülés során a sejtciklust 
is meg kell állítani.

• DNS sérülés után, a sejtciklus checkpoint
aktiválódik. 

• Checkpoint aktiváció megállítja a sejtciklust és 
ezáltal biztosítja a szükséges időt a DNS 
kijavítására. Ezután a sejtciklus folytatódik.





DNA Damage Response (DDR)



NHEJ

DNS Ligáz IV, 
összekapcsolja a DNS 
végeket



Homológ rekombinációhoz szükséges egy homológ DNS 
templát. 

Szinte ugyanazok a fehérjék vesznek részt mint a 
meiotikus crossover során. 

Ez a folyamat a sziszter kromatidákat használja 
templátként (sejtciklus S és G2 fázisaiban) vagy másik 
homológ DNS szakaszt. 

Recombinational Repair (HR)





DNS hibajavítás kapcsolata 
a rákos folyamatokkal

A DNS hibajavításban a szerepet játszó fehérjéket kódoló 
gének hibái megnövekedett kockázatot jelentenek a rák 
kialakulásához.

Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) 
kialakításában például a mismatch repair útvonal kiesik. 

BRCA1 és BRCA2, két a mellrákban érintett fehérje ami a 
DNS hibajavítás során a DNA damage response-ban
nélkülözhetetlen, és szorosan kapcsolt a kettős szálú DNS 
kötés hibajavítási útvonalakhoz is.



Ataxia-telangiectasia ritka, korai gyermekkorban 
neurológiai problémákat okoz az agyban egy 
részében ami a motoros finom mozgásokat végzi.

Ezen felül hiperszenzitivitás az ionizálóm 
sugárzásokkal szemben, pl. röntgen és gamma 
sugárzások.

ATM: Ataxia-telangiectasia mutated





Az A-T betegek 20%-ban fejlődik ki a rák, a 
legtöbb esetben acute lymphocytic leukemia 
vagy lymphoma. 

Az A-T betegeknek gyengébb az immun
rendszerük, a class switch rekombináció miatt.



ATM mutations are associated 
with breast cancer

• Researchers have found that having a mutation in 
one copy of the ATM gene in each cell (particularly 
in people who have at least one family member with 
ataxia-telangiectasia) is associated with an 
increased risk of developing breast cancer. 

• About 1 percent of the United States population 
carries one mutated copy of the ATM gene in each 
cell. These genetic changes prevent many of the 
body's cells from correctly repairing damaged DNA.



Nijmegen Breakage Syndrome



Fanconi anemia (FA)

• Fanconi anemia (FA) is an autosomal recessive 
disease characterized by progressive bone marrow 
failure due to defective stem cell function. 

• FA cells are hypersensitive to DNA cross -linking 
agents such as mitomycin C (MMC) resulting in 
cytogenetic aberrations, G2-M cell cycle arrest, 
apoptosis, and cell death.

• Seven complementation groups (termed FANCA -G) 
are identified.  Group A (FANCA) mutations 

are the most prevalent (70%).

•

The function of the FANC genes are still unclear.  
Involvement in DNA repair system is suggested.

There are at least seven FA genes: A, C, D2, E, F, G and 
BRCA2 

•



Fanconi anemia



Fanconi anemia



WERNER’S SYNDROME



BRCA1, BRCA2
Homologous recombination repair (HRR) of double-strand breaks and daughter strand gaps Breast, ovarian

ATM
NHEJ or homology-directed DSBR (HDR) Leukemia, lymphoma and breast cancer

NBS
NHEJ Lymphoid malignancies

MRE11
HRR Breast

BLM
HRR Leukemia, lymphoma, colon, breast, skin, auditory canal, tongue, esophagus, stomach, tonsil, larynx, lung and uterus.

WRN
HRR and NHEJ as well as long-patch BER soft tissue sarcomas have a particularly high incidence in WS, but also colorectal, skin, 
thyroid, and pancreatic cancers

RECQ4 (RECQL4)
causing Rothmund-Thomson syndrome (RTS), RAPADILINO syndrome or Baller Gerold syndrome  likely HRR 

cutaneous carcinomas, including basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and Bowen's disease (intraepidermal 
carcinoma characterized by the development of pink or brown papules and sarcomas are the second most frequently reported 
malignancy, at a frequency of 9% of RTS cases

FANCA, FANCB, FANCC, FANCDl, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ, FANCL, FANCM, FANCN
HRR and TLS leukemia, liver tumors, solid tumors in many locations

XPC, XPE(DDB2) XPA, XPB, XPD, XPF, XPG
NER(GGR type) skin cancer (melanoma and non-melanoma)

XPV(POLH)
TLS skin cancer (melanoma and non-melanoma)

hMSH2, hMSH6, hMLH1, hPMS2
MMR colorectal, endometrial and ovarian cancer

MUTYH
BER of A mispaired with 8OH-dG, as well as mispairs with G, FapydG and C colon cancer





discovered in sporadic cancers

repeated sequences



DNA Repair and Clinical Syndromes: Increased 
Sensitivity; Chromosomal Instability and Increased 

Cancer Risk





KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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Genomszerkesztés Eukariótákban 
Henn László, Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
 
 
A gének funkciójának megértése alapvető kérdése a genetikának. A génfunkciók megértésének 
két útja van. A forward genetika fenotípus vizsgálatára támaszkodik, tehát egy adott 
fenotípusért felelős géneket vizsgálja. Ezzel szemben a reverz genetikai megközelítésekben egy 
adott gén funkciójára vagyunk kíváncsiak. Ez utóbbi esetben egy génkifejeződés változásának 
(kiütésének, inaktiválásának, expresszió erősségének vagy mintázatának megváltoztatása) 
fenotípusos hatását vizsgáljuk. Az örökítőanyag mesterséges megváltoztatása régóta 
lehetséges, például DNS-károsító ágensek (Röntgen-sugárzás, UV-sugárzás, EMS) vagy 
vírusok és transzpozonok által. Ez utóbbiak előnye, hogy a gazda örökítőanyagába beépülű 
DNS szerkeszthető, így tetszőleges DNS beépíthető a genomba. Hátrányuk azonban az, hogy 
az idegen DNS a gazdagenom véletlenszerű pontjára épül be. Az új generációs 
genommanipulálási technikák azonban lehetővé teszik, hogy akár bázispár pontossággal 
meghatározzuk a genommanipulálás pozícióját, tehát egy adott gént tetszőlegesen, saját genomi 
helyén tetszőlegesen módosítsunk. 
Az új generációs genommanipulálási technikák elvileg legegyszerűbb módja a homológ 
rekombináción alapuló helyspecifikus mutagenezis adta. Ennek lényege, hogy a gazdasejtbe 
egy olyan DNS darabot kell bejuttatni (jellemzően plazmidon), amely nagymértékben azonos a 
módosítani kívánt DNS környezetével. A módosítást hordozó DNS és a genomi DNS között 
megfelelően nagy az egyező szakasz, akkor kis valószínűséggel ugyan, de átkereszteződés 
történhet az idegen és saját DNS szálak között, azaz a tetszőlegesen módosított szakasz bázispár 
pontossággal beépíthető a gazdagenomba. A módszer hátránya, hogy nagyon alacsony 
hatékonyságú, bonyolult, drága, és ahhoz, hogy öröklődő mutációkat legyenek létrehozhatók, 
embrionális őssejteken kell kísérletezni. A homológ rekombináción alapuló helyspecifikus 
mutagenezis csak néhány fajnál végezhető rutinszerűen (pl. egér). 
A homológ rekombináción alapuló helyspecifikus mutagenezis hatékonysága azonban 
nagymértékben növelhető úgy, hogy a módosítani kívánt genomi szekvencia közvetlen 
közelében kettős szálú DNS törést hozunk létre. Ugyanis ebben az esetben a gazdasejt saját 
hibajavító mechanizmusai életbe lépnek és a DNS károsodását kijavítják. Ennek két módja: 

 Non-homologous end joining (NHEJ): azaz az eltört szálak összeragasztása. Ebben az 
esetben bizonyos gyakorisággal előfordul, hogy az eltört végek összeragasztása 
pontatlan (pl: bázisok hiányoznak, vagy ismétlődnek), így adott genomi pozícióban apró 
deléciók, beépülések állíthatók elő (indel-ek). 

 Homológ rekombináció (HR): hibajavítás templát alapján, ami normál esetben a 
homológ kromoszóma. Ez a hibajavítási mód „átverhető” úgy, hogy a nagyfokú 
homológiát mutató DNS-t juttatunk a károsodott DNS-ű sejtbe (mint a „homológ 
rekombináción alapuló helyspecifikus mutagenezis” módszerénél), így a sejt a 
módosított DNS alapján javítja ki a saját DNS-ét. 

A kérdés már csak az, hogy hogyan lehetséges a genom egyetlen és meghatározott 
pozíciójában kettős szálú DNS törést létrehozni? 
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A Zinkfinger nukleázok (ZFN) olyan mesterséges DNS-kötő fehérjék, melyeket 
transzkripciós faktorokról mintáztak, azzal a különbséggel, hogy a DNS-kötő doménjeikeket 
modulárisan szerkezthetővé tették, valamint hozzákapcsoltak egy dimerként aktív DNáz 
domént. A ZFN-ok tehát dimerként működnek, és ez a mesterséges fehérje pár 18-23 bp-os 
szakaszt (ami legtöbb eukarióta genomba már egyedi szekvencia) képes felismerni és elhasítani 
a gazdasejt genomjában. ZFN-okat kódoló gének tervezése igen bonyolult, de ezek 
megvásárolhatók. Jellemzően a ZNF géneket kódoló plazmidokat kell bejuttatni kezelni kívánt 
sejtekbe. A módszer hátránya, hogy nem lehet minden szekvenciára ZNF-t előállítani, valamint 
az, hogy drága. 
A TALEN technológiánál a Xanthomonas baktérium TALE (transcription activator-like 
effector protein) fehérjéjének használták fel DNS kötő doménjeit. Ezek az apró domének 
egyetlen nukleotid felismerésére képesek, és minden nukleotid felismerésére létezik domén. E 
domének felhasználásával összelegózható olyan mesterséges DNáz amely tetszőleges DNS 
szekvenciát képes felismerni és hasítani. A ZFN-ekhez hasonlóan ezt is dimerként használják, 
általában plazmidon juttatják a sejtekbe. Szintén megfelelő szakértelmet igénylő, drága 
technológia. 
A CRISPR-Cas9 alapú technológiát a 2010-es években fejlesztették ki, mára mégis a 
legelterjedtebb módja az eukarióta genomok pontos módosításának. A ZFN és TALEN 
módszerektől eltérően a genom megfelelő szekvenciarészletének felismerésében nem fehérje, 
hanem egyes szálú RNS (ssRNS) molekula vesz részt, a hasítást pedig legtöbb esetben egy 
monomerként működő helikáz és DNáz aktivitású fehérje (Cas9) végzi. A módszer alapját egy 
prokarióta antivirális rendszer adja, amely képes a baktériumokat megvédeni az őket fertőző 
fágoktól, úgy hogy azok RNS-ét lebontja. Ez a bakteriális védelmi mechanizmus egyfajta 
adaptív immunitást biztosít a fágok ellen, hiszen a fágok szekvencia lenyomata a baktérium 
genomjába beépül és újrafertőzés esetén nagyon hatékonyan vesz részt a fág RNS 
eliminálásában. A mechanizmus lényege, hogy első fertőzéskor a fág RNS rövid 
szekvenciarészlete (protospacer) bemásolódik a baktériumgenom adott pontjára (spacer 
szekvencia), ahonnan újrafeltőzés során átíródik (crRNS), kapcsolódik egy másik rövid 
egyszálú RNS-hez (tracrRNS), és ez a részlegesen kettős szálú RNS a Cas9 fehérjét targetálja 
azt a fertőző fág RNS-éhez, amit a Cas9 fehérje elhasít. Az eukarióta sejtekben való 
genommódosításhoz ezt a bakteriális rendszert úgy módosították, hogy Cas9 fehérjét eukarióta 
expresszióra alkalmassá tették (megfelelő promóter és nukleáris lokalizációs szignál [NLS] 
használata, kodonoptimalizálás) valamint a tracr- és crRNS-t egy, hajtű alakot felvenni képes 
RNS-ben egyesítették (chimeraRNS [chiRNS], vagy guideRNS [gRNS]). A CRISPR-Cas9 
alapú technológia tehát egy kétkomponensű rendszer, ahol a megfelelő genomi szekvenciát 
targetáló gRNS-t valamint a gRNS-hez kötődő , és a célszekvenciát elhasító Cas9 fehérjét kell 
a gazdasejtekbe juttatni, vagy ott megtermeltetni, hogy a kívánt genomi pozícióban kettős szálú 
DNS-törést lehessen indukálni. A targetszekvencia 20bp hosszúságú, és egy ún. PAM 
szekvenciával kell határos legyen. A PAM (protospacer adjecent motif) egy rövid, 3 bp-os 
motívum amelynek az első nukleotidja bármi lehet, és általában a 2. és 3., de legalább a 3. 
nukleotidnak G-nek kell lennie (NGG vagy NNG). Ez a PAM szekvencia igény a Cas9 fehérje 
jellegzetessége, az eredeti bakteriális funkciónál is így van. A CRISPR-Cas9 technológia 
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előnye a ZFN és TALEN módszerekkel szemben, hogy a szekvencia specificitás tervezése nem 
igényel magasfokú bioinformatikai képzettséget, a hozzá szükséges anyagok (Cas9 és gRNS 
kódoló gének) hozzáférhetőek, ezért olcsó és viszonylag könnyen használható és hatékony. 
A CRISPR Cas9 technológia felhasználásai (a legtöbb módszer természetesen ZFN és TALEN 
technológiával is működik): 

 Indel jellegű mutációk létrehozás a genom tetszőleges pozíciójában: A kívánt genomi 
pozícióval komplementer gRNS a Cas9-et a targetszekvenciára viszi, ahol az kettős 
szálú DNS törést indukál. A NHEJ hibajavító mechanizmus azonban az eltört DNS 
végeket sokszor nem tökéletesen ragasztja össze,ezért ott extra bp beépülések 
(inszerciók), vagy hiányok (deléciók) lehetnek. Kén fehérjekódoló részében 
bekövetkező indel-ek nagy valószínűséggel frameshift mutációhoz vezethetnek, aminek 
következtében a mutáns génről funkcióvesztéses fehérje termelődhet. Hatékony 
módszere a génkiütésnek. Az indelek előfordulási gyakorisága fokozható a HR 
hibajavító útvonal blokkolásával (hiszen az tökéletesen javítaná a hibát). A genom két 
közeli pozíciójába egyszerre targetált Cas9 fehérjékkel a két töréspont között viszonylag 
pontos deléció hozható létre. 

 HR-ón alapuló génszerkesztés: A genom bármely pontjára tetszőleges DNS (max. 
néhány kb-nyi) bevihető. A módszer alapja, hogy abba a sejtmagba, ahol kettős szálú 
DNS törést indukáltunk bevigyünk egy olyan DNS-szekvenciát (általában plazmidon) 
amit A HR hibajavító mechanizmus templátként tud használni. CRISPR-Cas9 módszer 
esetében fontos, hogy a templát szekvencia ne tartalmazzon PAM motívumot, hiszen 
akkor a Cas9 fehérje azt is elhasítja. A módszer előnye, hogy gyakorlatilag bázispár 
pontossággal szerkeszthető a genom. Két közeli pozícióba targetált Cas9 fehérjével 
elérhető hogy a töréspontok közötti szekvencia helyére tetszőleges DNS-t építsünk, ha 
ez a tetszőleges DNS megfelelő hosszúságú homológ szakaszokkal (homológia 
karokkal) határolt . A módszer előnye, hogy egy tetszőleges gént saját pozíciójában 
módosíthatunk, megőrizve (vagy éppen direkt megváltoztatva) kifejeződési mintázatát. 
Néhány példa: 
 

o Riporter konstrukt: adott fehérjekódoló szekvencia kicserélése valamilyen 
riporter fehérjeszekvenciára (pl. LacZ, fluoreszcens fehérje) 

o Taggelés: adott fehérje epitóp- (pl. FLAG, HA, myc) vagy fluoreszcens (GFP, 
RFP, mCherry) taggel való ellátása 

o Doméncsere/kitörlés/beépítés 
o Génkicserélés: pl. genetikai hiba kijavítása 
o Kondícionális génkiütés: DNS rekombináz (pl Cre vagy Flp rekombináz) 

célszekvenciák (loxP, FRT) beépítése a génbe. A rekombinázok sejtbe 
juttatásával, vagy termeltetésével a gén kivágódik a genomból. 

 Fehérjék targetálása kívánt genomi pozícióba: A CRISPR-Cas9 módszernek egy olyan 
típusa, mikor a Cas9 fehérjét úgy módosítják, hogy az ne hasítsa el a DNS-t (deadCas9 
vagy dCas9). A cas9 fehérjéhez kapcsolhat sokféle fehérje, amit a gRNS-ek a kívánt 
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genomi pozícióba irányítanak. Ilyen fehérjék lehetnek például: transzkripciós faktorok, 
szupresszorok, kromatinmódosító fehérjék, jelmolekulák. 

Az utóbbi évtizedben elterjedt génmanipulációs technológiáknak köszönhetően ez eukarióta 
geonomok gyakorlatilag tetszőlegesen módosíthatók. Ez hatalmas technikai fejlődést tesz 
lehetővé a élettudományokban. Természetesen óriás lehetőséget és egyben kockázatot is jelent 
az orvosi, állattenyésztési, növénytermesztési és biotechnológiai felhasználások tekintetében. 
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Bevezetés

Hogyan működik az élő szervezet?

Genetikai anyag (gének) kifejeződése határozza meg sejt és szervezet szintű működést

DNS (gén)

RNS

Fehérje

Vizsgálati módszer: 

Forward genetika: fenotípus gén

Reverz genetika: gén  funkció (fenotípus változása)

Gén kifejeződésének megváltoztatása



Gén kifejeződésének megváltoztatása:

• Megszüntetés

• Csökkententés

• Fokozás

• Kifejeződési mintázat (térben, időben) módosítása

• Funkció megváltoztatása

• Kifejeződés nyomonkövetése

o DNS szintjén (genom szerkesztés)

o RNS szinten (pl.: RNSi)

o Fehérje szinten (inaktiválás, aktiválás, stb)

Bevezetés



Előzmények

Mutánsok előállítása: random

Természetes mutációk (szelekció)

Mutagén ágensek:

Kémiai anyagok (pl. EMS)pontmutációk

Röntgen sugárzás kromoszóma törések

UV sugárzás  változatos hatás

Vírus vagy transzpozon

Beépülő DNS szerkeszthető



Transzpozon alapú genommódosítás

Transzpozáz enzim: transzpozon iszerció

Eredetileg a transzopzonon által kódolt

Inverted repeat (IR)-ek: a transzpozon

beépüléshez kivágáshoz szükségesek

Transzpozon rendszer megszelidítése: 

• transzpozázt kódoló transzpozon nem tud 

ugrani

• Az ugrani tudó transzpozon nem kódol 

transzpozázt

• Markergén (Antibiotikum rezisztencia, 

szemmel látható fenotípus)



Transzpozon alapú genommódosítás
Drosophila P-elemek

A legjobban kidolgozott transzpozon rendszer

Transzpozon alapú mutagenezis: 

• A genomba épülő P-elemek elrontanak géneket

• A genomi pozicióból kiugratott P-elem nyomot hagy 

(pl. deléció)

A transzpozonba tetszőleges DNS beépíthető

Transzgének

Szabályozó elemek

A transzgenikus állatok előállításának módja Venken & Bellen 
Development 2006.



Transzpozon alapú genommódosítás
Drosophila P-elemek

Gén és szabályozó eleme közé 
épülve egy markergén (LacZ) követi 
a gén kifejeződési mintázatát.

A gén, ami elé beépül a P-elem 
tetszőlegesen kifejeztethető

Génrontó elemek



Transzpozon alapú genommódosítás
Drosophila P-elemek



Transzpozon alapú genommódosítás
Egyéb transzpozonok

U betűs aranybagoly

Sleeping Beauty: Gerincesek genommanipulációjára alkalmas 



Transzpozon alapú genommódosítás
Korlátai

Beépülés véletlenszerű: 

Nem tudunk irányítottan módosítani egy 

adott gént.

Azaz mégsem véletlenszerű:

A transzpozonoknak beépülési 

preferenciája van.



Transzpozon alapú genommódosítás
Korlátai

Gén módosítása: (pl. egy meghatározott 

pontmutáns létrehozása, GFP jelölése)

Az adott gén nullmutáns hátterén kifejeztetni a 

megfelelően módosított transzgént

• Technikailag összetett

• Kell hozzá nullmutáns

• A transzgén expressziós mintázata/erőssége 

eltérő lehet

Gén

Tr.gén



Hogyan lehetne jobban?

A géneket eredeti pozíciójukban (in situ) kell módosítani

• Nincs szükség null mutánsra, sem transzgénre

• Expressziós mintázat megmarad



Elv: Hosszú homológ karokkal rendelkező

DNS szakasz bevitele (plazmidon)

A homológ karok és a kromoszóma 

között rekombináció

Kromoszóma szakasz helyspecifikusan 

kicserélhető

Bonyolult, drága, ES sejt alapú, kis 

hatékonyságú módszer.

Csak néhány fajnál (pl. egér) végezhető 

rutinszerűen.

Homológ rekombináción alapuló helyspecifikus 

mutagenezis



Kívánalmak:  

• legyen gyors és olcsó

• alkalmazható legyen minden élőlényben

• bármilyen genetikai elem manipulálható legyen

• ne maradjon a genomban idegen (extra) genetikai elem, csak a kívánt mutáció

• legyen specifikus („biztonságos” ) 

In situ genommódosítás



Szekvencia specifikus genomszerkesztés

Feltétele: a genomi DNS megfelelő 

pozíciójában történő felnyitása

Kettős szálú DNS törés (DSB: double

strand break) a módosítandó DNS 

szakasz környezetében

Kettő szálú DNS törés kijavítása: eukarióta sejtek 

természetes hibajavító mechanizmusai

NHEJ: non-homologous end joining: nem homológ 

végek összekapcsolása

HR: homológ rekombináció: kijavítás másolással 

homológ szekvenciáról (HDR: homology directed

repair)



Szekvencia specifikus genomszerkesztés
Fő kihívásai

1. Hogyan idézzünk elő kettős szálú DNS törést a genom meghatározott 

pozíciójában?

2. Hogyan vegyük rá a hibajavító mechanizmusokat a kívánt módosításokra 

javítsák az eredeti szekvenciát?



Hogyan állíthatunk elő DNS kettős szálú töréseket?

ENDONUKLEÁZOKKAL!

Endonukleázok típusai

Restrikciós endonukleázok: általában rövid (4-8 nukleotidos) felismerő hely

DNázI: nincs szekvencia specificitás

Meganukleázok (pl. I-SceI, HO): hosszú (12-40 nukleotidos) felismerő hely

Az ismert endonukleázok önmagukban nem alkalmasak

arra, hogy tetszőleges helyen hasítsák a DNS-t (okozzanak kettős

szálú törést)



Hogyan állíthatunk elő DNS kettős szálú töréseket

szekvencia specifikusan?

Szekvencia specifikus DNS-kötő fehérje + specifitás nélküli DNáz aktivítás

Kiméra fehérjék

Zinc-finger nucleases (ZNF)

Transcription Activator-Like Effector nucleases (TALEN)



ZFN technológia alapjai

C2H2 típusú Zinc-finger (ZF) domén:

• ~30as, ββα

• 3 bp felismerésére képes

• Sokféle specificitással rendelkező domén

ismert (gyakorlatilag bármelyik tripletre) 

• Modulárisan építhető

ZF „oligomerek”: Tetszőleges DNS 

szekvenciát fel tud ismerni.

Egy 18-23 nukleotid hosszú szekvencia már 

egyedi a legtöbb genomban!!!!

Nukleáz domén: kettős szálú DNS törés

FokI DNáz doménje: csak dimerként aktív

2 db ZNF kell egyszerre használni



1.   A szomszédos Zn-ujjak befolyásolhatják egymás szekvencia

specificitását.

2.

Körültekintő tervezés, előzetes DNS kötési kísérletek

(pl. 2-hibrid tesztek)

Az ideális linker kifejlesztése

A dimerizációs domén tervezett 
elrontásával a ZFN-ok csak hetero-
dimerként működőképesek.

ZFN technológia kifejlesztése



A megfelelő ZFN pár sejtekbe juttatása:

● DNS formában transzfekcióval (szövetkult.)

● Genomi integrációval

● mRNS formában 

● Fehérjeként

Alkalmas szelekciós rendszer a kívánt mutációk 

azonosítására:    

● Fenotípus

● Molekuláris marker (RFLP, SNP)

● Marker gén beépítése (neo, GFP, stb.)

Szomatikus és csíravonal sejtekben is 

működik!

ZFN technológia alkalmazása



Kiméra fehérjék létrehozása: ZF domének és nukleáz domén összeépítése

A ZF-ek in vivo specificitása nem mindig felel meg az elméleti elvárásoknak, vagy az in 

vitro teszteknek, a gyakorlatban nem teljesen tetszőleges a célszekvencia.

Megoldás:    több ZFN pár használata az adott célra

Off-target hatás

Megoldás:    több ZF domén használata, rövid spacer szekvenciák illesztése a 

ZF domének közé

Profi cégek: pl. Sigma-Aldrich, Sangamo Biosciences

Drága

ZFN technológia korlátai



TALEN technológia alapjai

TALE: transcription activator-like effector protein Xanthomonas baktériumból

A DNS felismerő domén 30-35 as-as ismétlődő doménekből épül fel (TALE domén)

Minden domén 1 nt felismerésére képes, mind a 4 nt (A, T, G, C) létezik TALE domén

A Talen célszekvenciának T-vel kell kezdődnie

FokI domének a ZFN-hez hasonlóan



Az ismétlődő TALE egységek klónozási nehézségeket okozhatnak (repeat szekvenciák miatt)

1.  Restriction enzyme and 

ligation method

2.  Golden Gate cloning with type IIS restriction enzymes

3. Fast ligation-based 

automatable solid-phase

high-throughput (FLASH)

method

TALEN technológia



TALEN technológia

Talen alapú genom szerkesztés

Suzuki, Biol Open, 2013



CRISPR-Cas9:
Alternatív technika helyspecifikus DSB létrehozására

A genom szekvenciarészletének felismerésében nem fehérje, hanem ssRNS molekula vesz részt

A DNS hasítását egy helikáz + nukleáz aktivítású fehérje végzi: bakteriális eredetű



A CRISPR immunítás folyamatai

Protospacer: idegen DNS elraktározandó vagy felimerendő 

szekvencia részlete.

Spacer: A bakteriális genomban elraktározott szekvencia.

PAM: protospacer adjacent motif (NGG)

crRNS (Crispr-RNS): A virális DNS lebontásban vesz részt

Annu Rev Biochem 82: 237-266 (2013)

CRISPR-Cas9:
Eredeti funkciója a prokarióta immunításban

Nature Reviews Genetics (2010) 11, 181-190

Fág DNS elleni védelem: genomban 

elraktározott rövid DNS szakakaszról áríródó RNS 

részt vesz a fertőző fág DNS-ének lebontásában.

Adaptív immunítás



Annu Rev Biochem 82: 237-266 (2013)

CRISPR-Cas9
II-es típusú CRISPR rendszer

A CRISPR RNS-ek érésében és a fág DNS feldarabolásában egy multifunkciós fehérje vesz részt:

Cas9: RNS-kötés, PAM-szekvencia felismerés,  DNS-helikáz, DNáz funkció (HNH: targetszekv. hasítás; 

RuvC: nem targetspecifikus ssDNS hasítás)

A crRNS éréséhez egy tracrRNS (trans activating crRNA) szükséges: megfelelő térszerkezet kialakítása



Streptococcus pyogenes

CRISPR lókusz

• Cas9 kodon optimalizálás

• U6 promoter használata

• 2x NLS a Cas9-re 

• crRNA+tracrRNAchiRNA

(chimera RNA) vagy gRNA

(guide RNA)

Eredeti rendszer „Megszelídített” rendszer

CRISPR-Cas9
megszelídítése

3 komponens 2 komponens



JELLEMZŐK

● Kétkomponensű rendszer: Cas9 endonukleáz + 

guideRNS

● Felismerőhely:  20 bp targethely + PAM (NGG) 

szekvencia

● Szimultán targetálás lehetősége 

● Az egyik DNS szál szelektív hasítására is alkalmas 

(nickase aktivitás), HR>NHEJ

GYAKORLATI KÉRDÉSEK

Tervezés nagyon fontos (off-target hatás elkerülése), professzionális 

szerverek

A Cas9 és a gRNS bejuttatása a sejtekbe

• mRNS

• plazmid (tranziens expresszió)

• transzgenikus

Klónozás kevésbe problémás: kész vektorok, oligorendelés

Sikeres felhasználás számtalan modellrendszerben

Optimalizálás folytatódik (térszerkezet ismertté vált, PAM „kiütése”)

CRISPR-Cas9



CRISPR-Cas9
Off-target hatás detektálás

(PCR-es detektálás)

(Cas9 kötőhelyek azonosítása)

(Kettős-szálú törések azonosítása)

Sok szekvencia adat

in silico módszerek

fejlesztése

Professzionális szoftverek



dCas9-FokI fúziós fehérje

CRISPR-Cas9
Off target hatás minimalizálása

• dead-Cas9: nukleáz aktivítás kiütve

• FokI doménnel fúzionáltatva (mint a ZFN és 

TALEN módszereknél)

• Targetszekvencia 2x-es

Double nicking

• csak nickase aktivítás (RuvC aktivítás kiütve)

• a két ssDNS törés közötti szakasz kicserélése: 

HDR (HR)

• Targetszekvencia 2x-es

Cas9 eltávolítása

A Cas9 permanens jellenléte

off-target hasításokat eredményez

• Degradáció

• Inaktiválás

• Kihorgonyzás (eltávolítás a 

sejtmagból)
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• Tetszőleges genommódosítás

• Hasítás nem szükséges

• Nincs off-target hatás

• Időigényes

• Nehéz tervezni

• Nagyon gyenge hatásfokú

• Kevés modellorganizmusban működik

• Közepes/nagy hatékonyság

• Bármilyen genomi régióra

• Drága

• Nehéz tervezni

• Nehézkes klónozás

• Off-target hatás

• Olcsó, egyszerű

• Könnyen tervezhető

• Nagy hatékonyság

• Multiplex genommódosítás

• PAM (NGG)

• Off-target hatás

Mára a CRISPR „mindent visz”!

Genom szerkesztési módszerek összehasonlítása



Genomszerkesztés technikái I.
NHEJ

A természetben gyakoribb hibajavítás

Hibaráta: polimerázok, exonukleázok miatt

Nukleotidok kiesése/beépülése az eltört DNS végekre

Gén/szabályozó szekv. elrontása

• Nagyobb deléció

• Indel-ek: kis méretű deléciók, inszerciók: gén 

elrontása 

 Frameshift mutációk

 Aminósav kiesés

• Pontmutációk: polipeptidláncban aminósav

megváltoztatása



Genomszerkesztés technikái I.
NHEJ

1. Definiált deléció generálás: két gRNS között

• gének kiejtése

• Domének eltávolítása

• Kis méretű régiók kiejtése (miR, TF-

kötőhely)

2. Száltörés helyére DNS beépítés

Probléma lehet: A DSB általában nem 

pontosan a tervezett helyen van

Basset 2013



Genomszerkesztés technikái II.
HR-n alapuló genomszerkesztés

Száltörés homológ rekombinációval javítódik ki.

A természetben: NHEJ > HR

• NHEJ útvonal gyengítése: pl. ligase4 mutáns

Hibajavítás homológ szakaszról: homológ kromoszóma.

Plazmidon homológ szakaszokkal (homológia karok) 

határolt beépítendő rész

A hatékonyság fokozható ha a homológ kromoszóma 

adott szakasza hiányzik: átfedő deléció.



Genomszerkesztés technikái II.
HR-n alapuló genomszerkesztés

Sajátosságai

bp pontosságú genomszerkesztés

Mindegy, hogy a törés mennyire pontos, mert a gRNS

által felismert szakasz a templátról másolódik be

A homológ szakasz nem lehet targetje a gRNS-nek

• PAM hiánya (legalább 1 bp különbség a genom és 

templát között) 

• gRNS célszekvenciát úgy kell megválasztani, hogy a 

változtatás ne okozzon bajt (pl. intronban legyen; ne 

okozzon aminósav cserét, stb))



Genomszerkesztés technikái II.
HR-n alapuló genomszerkesztés

A beépült szakasz nyomonkövetése

• Markergén

• Kivágható markergén

• Molekuláris marker

Gratz, 2014



 Reporter konstrukt : gén kicserélése reporterre

 Génkicserélés

 Domén csere

 Gén tagelése: (epitóp tagek, GFP)

 Kondícionális génkiütés

 Kondicionális génaktiválás

Genomszerkesztés technikái II.
HR-n alapuló genomszerkesztés

Egyéb:

• Szabályozó elemek

• UTR-ek manipulálása

• Csonkolt fehérjék

• Kiméra fehérjék létrehozása

• Hibás gének javítása

 GÉNTERÁPIA



Genomszerkesztés gyakorlati alkalmazásai 

Egyelőre nincs engedélyezett eljárás!

Állattenyésztés, növénytermesztés, biotechnológia, gyógyászat



Genomszerkesztési módszerek módosítása

Módosított Cas9 (dead Cas9) fehérje: nem 

hasítja a DNS-t, de hozzáköthetők más 

fehérjék:

• Transzkripciós faktorok

• Szupresszorok

• Kromatin módosító fehérjék

• Jelmolekulák

A gRNS határozza meg, hogy a Cas9 kiméra 

fehérjék melyik genomi DNS-hez kötődjenek

Nem csak Cas9-cel, hanem ZFN és TALEN-nel

is (nincs nukleáz funkció)



Összefoglalás

Az utóbbi néhány évben elért felfedezések forradalmasították a molekuláris genetikát

90-es évektől: transzpozon alapú genomszerkesztés: sok mindent meglehet csinálni a transzpozon beépülés 

helyén

2005-től Homológ rekombináción alapuló genomszerkesztés egérben: kis hatékonyságú és bonyolult 

2006-tól: ZFN , 2009-től TALEN hatékony genomszerkeszési módok, de megfelelő háttértudást igényelnek és 

drágák

2013-tól CRISPR-Cas9 olcsó, hatékony és rutinszerűen végezhető genomszerkesztés
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Mozgó genetikai elemek 
 
Mozgó genetikai elemek, vagy transzpozonok, jól elkülönülő DNS szekvenciák, amelyek 
képesek áthelyeződni a genom egyik pozíciójából egy másikba. Helyváltoztatásukat 
transzpozíciónak is nevezik. Minden eddig vizsgált organizmusban megtalálhatók, 
előfordulásuk sok genomban igen nagy méreteket ölthet. Például az emberi genom 45%-át 
teszik ki transzpozon szekvenciák. A legtöbb mozgó genetikai elem változatos, nem homológ 
pozíciókba képes inszertálódni egy olyan mechanizmussal, amely eltér a homológ 
rekombinációtól.  Gyakran okoznak mutációkat, vagy úgy, hogy egy génbe inszertálódva 
működésképtelenné teszik azt, vagy úgy, hogy kromoszóma-átrendeződéseket (deléció, 
duplikáció és inverzió) indukálnak. Ezért a transzpozonok széles spektrumú mutátor elemeknek 
tekinthetők, amelyek hozzájárulnak a genom-változatosság létrejöttéhez, és így a genom 
evolúciójához. A transzpozonok felfedezésének lényegesen szerepe volt egy új genomszemlélet 
kialakulásában, amely szerint a genom nem statikus, hanem plasztikus, dinamikusan változó 
entitás. 
 
1. Transzpozonok felfedezése. Barbara McClintock 1950-es években végzett úttörő 
vizsgálatai vezettek a transzpozonok felfedezéséhez kukoricában (Zea mays). McClintock a 
kukorica magok tápszövetében, vagy endospermiumában megjelenő spontán mozaikos 
színváltozatok genetikai analízisét végezte. Ezek a magszínt meghatározó gének a kukorica 9. 
kromoszómájának gyakori töréséért felelős, Disszociátornak (Ds) nevezett régió közelében 
helyezkedtek el. McClintock észrevette, hogy a kromoszómatörésekkel egy időben a magszínt 
meghatározó génekben is keletkezett mutáció. Felfigyelt arra is, hogy bizonyos vonalakban a 
Ds okozta kromoszómatörések és mutációk gyakorisága alacsony, más vonalakban viszont 
jelentősen megemelkedett volt. Ezen megfigyelései alapján McClintock azonosítani és 
lokalizálni tudott egy Aktivátor (Ac) elemet, amelynek jelenlétével magyarázta a 
kromoszómatörések és mutációk megemelkedett gyakoriságát a Ds régióban. Meglepő módon, 
az Ac elem jelenlétében a Ds pozíciója megváltozott, sőt azt is tapasztalta, hogy az Ac 
kromoszómális pozíciója is változhat. A Ds és Ac elemek új pozícióiban gyakran keletkeztek 
új mutációk. Ebből arra következtetett, hogy az Ac és Ds elemek mozogni képesek a 
kromoszómákon, kivágódhatnak egy adott helyről, majd egy másik régiókba inszertálódhatnak, 
miközben elronthatják az ott elhelyezkedő gén működését. Később azt is bizonyította, hogy az 
Ac, vagy Ds elem inszerciójával indukált génmutációk revertálhatók, vagyis az érintett gének 
funkciója helyreállítható, ha a mutációt okozó elem kivágódik. Érdemes megjegyezni, hogy 
Barbara McClintock először nem mozgó elemeknek, vagy transzpozonoknak nevezte az Ac és 
Ds elemeket, hanem „kontroll elemeknek”, amivel a génműködésre gyakorolt hatásukat akarta 
hangsúlyozni. Mindenesetre evvel a munkájával Barbara McClintock több mint két évtizeddel 
megelőzte a hasonló tulajdonságokkal rendelkező mozgó genetikai elemek, az inszerciós 
szekvenciák (IS) felfedezését baktériumokban. Eredményeinek elismeréseként 1983-ban kapott 
Nobel-díjat. 
 
2. Mozgó genetikai elemek általános jellegzetességei 
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Nagyon sok, különböző típusú mozgó genetikai elem létezik: vannak egyszerű felépítésűek, 
amelyek csak a mozgásukhoz szükséges szekvenciákat tartalmazzák, és komplex felépítésűek 
is, amelyek a mozgásukkal közvetlenül nem összefüggő funkciókat is kódolnak. Sokféleségük 
ellenére a mozgó genetikai elemeknek vannak közös tulajdonságaik is. 
A legtöbb transzpozonra jellemző az inszerciós helyének tandem duplikációja: DNS-
szekvencia szinten a legtöbb transzpozon felismerhető rövid, 2-10 bp-os egyirányú 
ismétlődésekről, amelyek a legtöbb mozgó genetikai elem végeinél, az inszerciós helyen 
képződnek. Transzpozíció közben mind a transzpozon végein, mind pedig az új inszerciós 
helyen egyszálú ragadós végek képződnek, amelyek egymással komplementerek. A 
transzpozon beépülése során ezek az egyszálú végek összekapcsolódnak, és nukleotid beépülés, 
valamint ligálás után a transzpozon mindkét végén megjelenik az egyszálú szakasznak 
megfelelő szekvencia. Az ismétlődések szekvenciája változó, de hossza állandó és jellemző az 
adott transzpozon típusra. Ezek tehát nem részei a transzpozonoknak, és nem mozognak vele, 
csupán a transzpozonok beépülési mechanizmusának a következményei.  
Terminális invertált ismétlődések: A legtöbb transzpozon végein 9-40 bázispárból álló 
szekvencia található, amelyek fordított komplementerei egymásnak, azaz fordítottan ismétlődő 
szekvenciák. Egy-egy transzpozoncsaládon belül ezek a szekvenciák homológok. A terminális 
invertált ismétlődésekhez kötődik a transzpozon által kódolt transzpozáz enzim, amely 
katalizálása a transzpozíciót. Létezik olyan transzpozoncsalád (lásd később) amelyben a 
transzpozonok végeit egy irányba mutató, azaz direkt, vagy tandem terminális ismétlődések 
határolják. Ezek nem transzpozáz közreműködésével mozognak. Léteznek olyan 
transzpozonok is, amelyek nem rendelkeznek terminális ismétlődésekkel. 
Kódoló szekvenciák: A terminális ismétlődéseikkel közrefogva, az autonóm transzpozonok 
tartalmaznak egy, vagy néhány gént is. A legegyszerűbb transzpozonok egyetlen gént 
hordoznak, amely a transzpozíciójukhoz szükséges enzimet, a transzpozázt kódolja. Másoknak 
több génre van szükségük a mozgáshoz, és vannak olyanok is, amelyek mozgásukhoz nem 
szükséges géneket is tartalmaznak, például antibiotikum rezisztenciáért felelős gének. 
 
3. Transzpozonok osztályozása  
Számos lehetőség kínálkozik a transzpozonok osztályozására. Egyrészt lehetséges 
csoportosításuk a gazdaszervezetek rendszertani besorolása alapján, így megkülönböztethetők 
prokarióta - eukarióta, vagy növényi és állati transzpozonok, de csoportosíthatók méretük, a 
terminális ismétlődéseik megléte, vagy hiánya alapján, és végül komplexitásuk alapján is. 
Ebben a fejezetben funkcionális szempontból lényeges kétféle osztályozást tárgyaljuk: az 
önálló mozgásra való képességük és transzpozíciós mechanizmusuk szerinti osztályozást. A 
mobilis genetikai elemek további ismertetésénél pedig az utóbbi, azaz az elmozdulás módja 
szerinti osztályozást követjük. 
Önállóság szerinti osztályozás: Önálló mozgásra való képességük alapján megkülönböztetünk 
autonóm és nem autonóm transzpozonokat. Az autonóm transzpozonok tartalmaznak minden 
olyan szekvenciát, ami lehetővé teszi mozgásukat. Evvel szemben a nem autonóm 
transzpozonok strukturális értelemben hiányosak, ezért önálló mozgásra képtelenek. 
Transzpozíció szempontjából függenek a genomban található autonóm elemektől. A nem 
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autonóm elemek autonóm elemekből jönnek létre úgy, hogy az utóbbiakat felépítő szekvenciák 
egy része delécióval elvész.  
Transzpozíciós mechanizmus szerinti osztályozás: Transzpozíciós mechanizmusuk alapján 
a transzpozonok két fő osztályba sorolhatók. A transzpozonok I. osztályába azok tartoznak, 
amelyekről RNS intermedieren keresztül, reverz transzkriptáz közreműködésével, készül DNS-
másolat és ez inszertálódik a genom új pozíciójába. Az eredeti elem a helyén marad, és normál 
transzkripcióval ott készül róla RNS templát. Ebbe az osztályba tartoznak a retrotranszpozonok, 
amelyeken hosszú terminális ismétlődések (LTR) találhatók, ezért ezeket LTR 
retrotranszpozonoknak is nevezik. Ugyancsak ide tartoznak a retropozonok, vagy nem-LTR 
retrotranszpozonok, amelyek nem rendelkeznek terminális ismétlődésekkel. 
Retrotranszpozonok: A retrotranszpozonok voltak az első eukariótákban felfedezett 
retroelemek. Felépítésükben nagyon hasonlóak a retrovírusokhoz. A retrotranszpozonok több 
ORF-et tartalmaznak, amelyek megtalálhatók a retrovírusokban is, mint például a gag (csoport-
specifikus antigén) és pol (polimeráz). A pol ORF kódolja a reverz transzkriptáz, az integrázt, 
vagy endonukleázt és az RNáz H enzimeket, amelyeknek szerepe van az elem 
transzpozíciójában, noha ezek száma és kombinációja eltérhet az egyes vonalakban. Az LTR 
retrotranszpozonok és a belső retrovírusok közötti fő különbség az envelope (env) gén hiánya, 
vagy megléte, azonban mindkét csoportban léteznek kivételek. Jól tanulmányozott LTR 
retrotranszpozonok az élesztőben található Ty1 és Ty3 és a copia és gypsy elemek 
ecetmuslicában. 
Retropozonok: Ezek az elemek nem tartalmaznak LTR szekvenciákat a végeiken és 
filogenetikailag eltérnek a retrotranszpozonoktól. Két csoportjukat különböztetjük meg, a LINE 
(long interspersed nuclear element) és a SINE (short interspersed nuclear element) elemeket. 
A LINE elemek autonómok, és reverz transzkriptáz segítségével mozognak. A SINE elemek 
mozgásához azonban szükség van a LINE elemek által kódolt enzimek jelenlétére a sejtekben, 
tehát ez utóbbiak nem autonómok. Az egyik legismertebb LINE az L1 elem, a SINE elemek 
közül pedig az Alu elemcsalád érdemel említést, mivel ezek széleskörűen és nagy 
kópiaszámban terjedtek el az eukariótákban, ezért lényeges evolúciós faktort jelentenek a 
genomméret és diverzitás alakításában. Például az Alu szekvenciák a humán genom több mint 
10% teszik ki. 
 Azok a mozgó genetikai elemek, amelyek önálló DNS-mént mozognak, a transzpozonok II. 
osztályába tartoznak. A transzpozíció mechanizmusa szerint két alosztályt különítenek el, a 
konzervatív (cut and paste) és replikatív (copy and paste) transzpozonokat. A konzervatív 
transzpozonokról nem készül másolat a helyváltoztatás során, hanem közvetlenül kivágódnak 
és új helyre inszertálódnak. Ilyenek a baktériumok inszerciós szekvenciái (IS elemek), mint 
például az IS1 és IS50 elemek, valamint összetett transzpozonjaik, mint a Tn5, vagy Tn9. 
Eukarióta transzpozonok közül a transzpozonok felfedezésénél már említett Ac/Ds elemek, és 
a muslicában található P-elemek tartoznak ebbe az alosztályba. A II. osztályba tartozó replikatív 
transzpozonok mozgásuk közben (lásd következő alfejezet) replikálódnak szemikonzervatív 
módon, és ennek eredményeként az eredeti transzpozonból kettő képződik, egyik az eredeti 
helyen, a másik pedig egy új inszerciós helyen. Replikatív DNS transzpozon a baktériumokban 
található Tn3 elem. Egy tipikus Tn3 elem 4957 bázispár hosszú és 38 nukleotidpárból álló 
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invertált terminális ismétlődései vannak, amelyek között három gén található: tnpA, tnpR és 
bla. A tnpA gén transzpozázt, a tnpR reszolvázt/represszort, a bla gén pedig egy béta-laktamáz 
enzimet kódol. Az első két enzim az elem transzpozíciójához szükséges, a béta-laktamáz az 
ampicillin antibiotikum elleni rezisztenciát biztosítja. 
 
4. A transzpozíció molekuláris mechanizmusa  
Három különböző transzpozíciós mechanizmust ismerünk, amelyek megfigyelhetők prokarióta 
és eukarióta transzpozonok esetében is. Ezeket konzervatív, replikatív és retrotranszpozíciónak 
nevezzük. A retrotranszpozíció tulajdonképpen replikatív transzpozíció RNS intermedieren 
keresztül. Lényeges körülmény, hogy a különböző mechanizmusú transzpozíciók során 
lejátszódó DNS törési és fúziós reakciók kémiai részletei azonosak. 
Konzervatív transzpozíció: A DNS transzpozonok egy része mozog konzervatív, vagy más 
szóval nem replikatív transzpozíciós mechanizmussal. Ezek a transzpozonok általában egyetlen 
gént tartalmaznak, amely a kivágódáshoz és áthelyeződéshez szükséges transzpozáz enzimet 
kódolja. Nem replikatív transzpozíció során a transzpozíciót katalizáló transzpozáz kötődik a 
transzpozon terminális invertált ismétlődéseihez, majd a végeknél kivágja a transzpozont 
eredeti helyéről. Ezt követően az enzim - transzpozon komplex kapcsolatot létesít egy új DNS 
régióval, amelyben egyszálú túlnyúló végeket eredményező hasítást végez, ahova beépül a 
transzpozon. Ez a transzpozíciós mód nem igényel, vagy csak néhány nukleotidra kiterjedő 
replikációt igényel a tandem ismétlődések helyén. A konzervatív transzpozícióval 
kapcsolatosan lényeges megemlíteni egy látszólagos ellentmondást: Noha konzervatív 
transzpozíció során egyetlen transzpozon helyváltoztatása történik, tehát a transzpozon 
kópiaszáma nem változhat, azonban a valóságban az tapasztalható, hogy ilyen transzpozíciós 
mechanizmus esetén is növekszik a transzpozon kópiaszáma a genomban. Hogyan lehetséges 
ez? A válasz a transzpozíció időzítésében van, ugyanis nagyobb gyakorisággal fordul elő a 
transzpozon kivágódása replikálódott DNS-ből, mint nem replikálódottból. Ilyen esetekben a 
kivágódás után visszamaradó kettősszálú DNS törést a javító rendszer szünteti meg, és ez a 
testvérkromatida templátként való felhasználásával történik. 
Replikatív transzpozíció: Bizonyos DNS transzpozonok, mint a Tn3 elem replikatív 
transzpozícióval mozognak. Replikatív transzpozíció során a transzpozáz egyszálas hasítást 
végez a transzpozon mindkét végén, amivel 3’ szabad végeket hoz létre. Evvel egy időben 
mindkét szálat elhasítja a célszekvenciában, de nem egymással szemben, hanem néhány 
nukleotiddal eltolva. Ennek eredményeként egyszálú 5’-túlnyúló, ún. „ragadós” végek 
képződnek. Ezt követően a transzpozáz összekapcsolja (ligálja) a célszekvencia 5’-túlnyúló 
végeit a transzpozon 3’-végeivel. Ennek eredményeként tulajdonképpen két replikációs villa 
jön létre. A replikáció a célszekvencia 5’-végeinél kezdődik (a ragadós végek szintézisével). 
Amikor a replikáció befejeződik, egy átmeneti struktúra, kointegrátum keletkezik két 
transzpozon kópiával. Kétszálú kicserélődés történik a transzpozon két kópiája között, vagy a 
belső rezolúciós helyek (res), vagy pedig a transzpozonok homológ szekvenciái között. A két 
kópia közötti homológ rekombinációval, amit rezolúciónak nevezünk, szabaddá válik a két 
replikon. A rekombinációs reakciót katalizáló enzim a reszolváz, amelynek azonban létezik egy 
másik funkciója is: represszálja mind a transzpozáz, mind pedig saját szintézisét. Ez azért 
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lehetséges, mert a belső rezolúciós hely a tnpA, és tnpR gének között helyezkedik el, és ehhez 
kötődve, a reszolváz gátolja mindkét gén expresszióját. Éppen ezért, a Tn3 elem általában nem 
mozog. 
Retrotranszpozíció: A retrotranszpozonok esetében a DNS másolat RNS intermedieren 
keresztül, reverz transzkripcióval készül. A retrotranszpozonról először terminális 
ismétlődéseket tartalmazó mRNS készül, amelyről transzlációval szintetizálódnak a 
replikációhoz szükséges enzimek, ugyanakkor az mRNS replikon templát is egyben. A 
replikáció az első DNS (-) szál szintézisével kezdődik egy tRNS primerről, amely az mRNS 5’-
vége közelében található PBS primer-kötőhelyhez kapcsolódik. Így a reverz transzkriptáz 
először az mRNS egyedi 5’-végi (U5) és egy rövid ismétlődő szekvenciát (R) másol le. Ezt 
követően a ribonukleáz H (RNáz H) leemészti az RNS szálat az RNS-DNS duplexben. Ez az 
RNS degradációs lépés felszabadítja a képződő DNS szál 5’-végén található ismétlődő (R) 
szekvenciát, amely párosodik a 3’-végi R szekvenciával. A végeredmény tulajdonképpen az, 
hogy a képződő DNS szál R régiója átugrik az mRNS 5’-végéről a másik, 3’-végére. Ezt 
követően a reverz transzkriptáz tovább tudja szintetizálni az első DNS szálat az mRNS 5’-vége 
irányába. Ennek befejeztével ismét az RNáz H lép akcióba, és degradálja az RNS-t az RNS-
DNS duplexből, kivéve egy rövid, polipurin (A- és G-ből álló) szakaszt. Ez a polipurin szakasz 
szolgál primerként a második DNS (+) szál 3’-végének szintéziséhez. Ennek elkészülte után 
mind a tRNS, mind pedig az RNS az RNS-DNS duplexekből degradálódik. Ez lehetővé teszi, 
hogy a második szál 3’-végén található PBS szekvencia párosodjon az első szál 5’-végi 
komplementer PBS szekvenciájával. Ezt követően a két DNS szál 3’-OH végeiről ismét DNS 
szintézis indulhat, amely befejeztével az eredeti retrotranszpozon teljes DNS másolata elkészül. 
Fontos kiemelni, hogy a retrotranszpozon mindkét végén képződik U3, R és U5 szakaszokból 
álló LTR szekvencia. Ezek a retrotranszpozon DNS genomikus integrációjához szükségesek. 
A DNS-másolat integrációját az integráz enzim katalizálja. 
 
5. A transzpozíció következményei  
Mivel a transzpozonok génekbe, vagy gének közelébe inszertálódva befolyásolhatják, vagy 
gátolhatják azok működését, ezért a transzpozonok mutagéneknek tekinthetők. Kiderült, hogy 
a Drosophilában megvizsgált spontán mutációk több min fele valamilyen transzpozon 
inszerciójának a következménye volt funkcionáló génekbe. Eddig mintegy 70 esetben 
dokumentálták betegséget okozó transzpozon inszerciót emberben. Noha a legtöbb transzpozon 
inszerciónak káros hatása van, ritkán előfordult, hogy egy-egy inszerció előnyös lehet a 
gazdaszervezet számára. Például a baktériumok transzpozonjai hordozhatnak antibiotikum 
rezisztenciát kódoló géneket, vagy több transzpozon inszerció eredményezett inszekticid 
rezisztenciát rovarokban. 
Transzpozonok általában nagy kópiaszámban fordulnak elő a genomban, ezért rendellenes, 
vagy ektopikus rekombináció játszódhat le közöttük, amely különböző kromoszóma-
átrendeződéseket eredményezhet. Egymáshoz viszonyítva tandem orientációban elhelyezkedő 
transzpozonok közötti rekombináció deléciót eredményez. Evvel szemben ellentétes 
orientációjú transzpozonok közötti rekombináció inverzióhoz vezet. Végül leánykromatidák 
szabálytalan párosodásakor lejátszódó rekombináció két transzpozon között egyenlőtlen 
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kicserélődést okoz, ami az egyik kromoszómán deléciót, a másikon pedig duplikációt 
eredményez. Kromoszóma-átrendeződéshez vezethet egy „cut and paste” transzpozon 
kivágódása is, ha a kivágódás eredményeként visszamaradó kettősszálú DNS-törés nem 
javítódik ki gyorsan és megfelelően. Ekkor kromoszóma-törés és transzlokáció képződhet. 
Éppen egy ilyen eseményre figyelt fel Barbara McClintock, és ennek tanulmányozása vezetett 
a transzpozonok felfedezéséhez. Hasonlóan a transzpozonok okozta génmutációkhoz, az általuk 
okozott kromoszóma-átrendeződések is általában károsak, de azért ezek között is van kivétel. 
Például a Rider transzpozon kópiái közötti ektopikus rekombinációval létrejött duplikáció 
eredményezte a paradicsom hosszúkás termését. 
 
6. Transzpozonok felhasználása 
Nyilvánvaló biológiai jelentőségükön túl, néhány modellorganizmusban található transzpozon 
felhasználása hatékony módszertani újítások kifejlesztéséhez vezetett, amelyek szinte 
forradalmasították a genetikai analízist, hisz soha nem remélt gén- és genommanipulációs 
hatékonyságot és precizitást tettek lehetővé. Az alábbiakban ismertetett kísérleti technikák, a 
könnyebb érthetőség kedvéért kizárólag a Drosophila P-elemére épülnek. 
Genetikai transzformáció: Idegen DNS sejtekbe juttatásához általában valamilyen közvetítő 
közegre, vagy vektorra van szükség. Ez sokáig csak prokariótákban volt lehetséges. A 
transzpozonok megismert tulajdonságai elvezettek ahhoz a felismeréshez, hogy felfoghatók 
természetes vektorként, melyekkel lehetséges gének sejtekbe juttatása és kromoszómákba való 
inszertálása. Ennek lényege, hogy egy transzpozon mozgásához csak a fordított ismétlődéseket 
tartalmazó 100-150 bázispáros két terminális szekvencia szükséges és maga a transzpozáz. Más 
szóval, a végek közé szinte bármilyen DNS szekvencia (gén) beilleszthető, és az így létrehozott 
konstrukciót transzpozázzal együtt sejtekbe injektálva az idegen DNS szekvencia – a 
módosított transzpozonnal együtt beinszertálható a genomikus DNS-be. Az első genetikailag 
transzformált soksejtű eukarióta az ecetmuslica lett, amit 1982-ben Gerald Rubin és Allan 
Spradling állítottak elő P-elemek felhasználásával. Először két bakteriális plazmidot 
készítettek, amelyek P-elem szekvenciákat tartalmaztak. Az egyik plazmid egy teljes P-elemet 
tartalmazott, amelyről in vivo aktív transzpozáz képződhetett. A másik plazmid csak a P-elem 
5’- és 3’-végi szekvenciáit tartalmazta, amelyek közé Rubin és Spradling beklónozta a 
vadtípusú szemszínért felelős white (w) gént. Ezt követően a két plazmid keverékét Drosophila 
embriók csíraplazájába injektálták, ahol azok az ősivarsejtek találhatók, amelyekből a kifejlődő 
élőlény ivarsejtjei képződnek. Ezek az embriók homozigóták voltak a white gén egyik recesszív 
mutációjára, tehát fehérszeműek voltak. A kutatók azt remélték, hogy az embriókban a teljes P 
elemről képződik aktív transzpozáz, amely katalizálja a másik plazmidon lévő, white gént 
hordozó, módosított P-elem transzpozícióját a plazmidról az egyik kromoszómára. Amikor az 
állatok felnőttek, fehérszemű, homozigóta white mutánsokhoz keresztezték őket és utódaik 
között vadtípusú, azaz piros szemű egyedeket kerestek. Örömükre sok ilyet találtak, ami arra 
utalt, hogy a módosított, nem autonóm P-elem által hordozott vadtípusú szemszínt meghatározó 
gén sikeresen beépült az injektált embriók ősivarsejtjeinek egy részébe. Tulajdonképpen Rubin 
és Spradling hajtotta végre sikeresen az első génterápiás kísérletet, hisz korrigálták a muslicák 
mutáns szemfenotípusát egy vadtípusú génkópia genomba inszertálásával.  
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Inszerciós mutagenezis: Transzpozonokat már az 1980-as évektől használtak mutagenezisre 
és gének megjelölésére, mert inszerciójuk sokkal könnyebben detektálható, mint más 
mutagének hatása. Az ecetmuslicában található P-elemek különösen hatékonynak bizonyultak 
mutagenezisre, mivel nagy gyakorisággal mozog, és mozgása szabályozható az elem által 
kódolt transzpozáz mennyiségével. Kezdeti próbálkozásokban sok, természetes P-elem 
mobilizálásával állítottak elő mutáns vonalakat. Azonban ezek több P-elem inszerciót is 
hordoztak, ezért közvetlenül nem voltak alkalmasak genetikai és molekuláris analízisre a 
felesleges P-elemek eltávolítása nélkül. Ezt időigényes, extenzív kikeresztezésekkel lehetett 
megvalósítani. Az előző bekezdésben ismertetett P-elem függő transzformáció tette lehetővé 
olyan vonalak létrehozását, amelyek csupán egyetlen, genetikailag módosított P-elemet 
tartalmaznak. Allan Spradling és munkatársai 1988-ban demonstrálták, hogy egyetlen 
genetikailag módosított P-elem mobilizálható és alkalmas stabil inszerciós mutánsok 
előállítására. A mutagenezis két transzgenikus törzs keresztezésével kezdődik, amelyek egy-
egy speciálisan módosított, nem autonóm P-elemet tartalmaznak. Az egyik törzs hordoz egy 
olyan „jumpstarter”-nek nevezett elemet, amely kódolja és expresszálja a P-specifikus 
transzpozázt, azonban egyik invertált terminális ismétlődésének mutációja miatt önálló 
mozgásra képtelen. A másik törzsben található „mutátor” P-elem normális terminális 
szekvenciákkal rendelkezik, viszont a transzpozázt kódoló szekvenciák helyett szelekciót és 
klónozást lehetővé tevő szekvenciákat hordoz. A keresztezés utódai között azokban az 
állatokban, amelyek mindkét módosított P-elemet hordozzák, a jumpstarter elem hatékonyan 
mobilizálja a mutátor elemet. A mobilizációt követő keresztezések lehetővé teszik olyan 
random mutátor inszerciót hordozó vonalak létesítését, amelyek nem hordozzák a jumpstarter 
elemet, így stabilak maradnak. Ennek a kísérleti elrendezésnek a felhasználásával inszerciós 
mutánsgyűjtemények jöttek létre, amelyekben minden vonal ideálisan egyetlen P-elem 
inszerciót tartalmaz valamelyik Drosophila génben, vagy közvetlen környezetében. Ezek az 
inszerciók nemcsak a mutáns fenotípus vizsgálatát tették lehetővé, hanem, a P-elembe épített 
specifikus szekvenciák révén, az érintett gén tér és időbeli működésének meghatározását, 
valamint gyors klónozását és nukleotid-szekvenciájának meghatározását is.  
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Áttekintés

Bevezetés



Mozgékony genetikai elemek

Mozgó genetikai elemek – transzpozonok – olyan 
DNS-szakaszok, amelyek képesek megváltoztatni 
helyüket a genomon belül.

Ugráló gének

Sokféle élőlény genomjában megtalálhatók, 
gyakran nagy mennyiségben (a genomikus DNS 
40-50%-a, de akár >80% is előfordul). 

Strukturális és funkcionális sokféleséget mutatnak. 

Bevezetés



• A humán genom négyféle 
mozgó genetikai elemet 
tartalmaz: LINE, SINE, 
retrovírus-szerű, és „cut-and-
paste" transzpozonokat.

• Az L1 LINE és az Alu SINE 
elemek aktívan mozognak; a 
többiek inaktívak.

A humán genom összetétele

Bevezetés



Történeti áttekintés

Felfedezésük
A mozgékony genetikai elemeket Barbara McClintock fedezte 
fel a kukoricánál megfigyelt genetikai instabilitás vizsgálata 
során.

Egyik törzsében a 9. kromoszóma gyakran eltört egy bizonyos 
helyen, ahol egy genetikai faktor létét feltételezte. Ezt 
Disszociátornak (Ds) nevezte el.

Csak akkor tapasztalt törést, ha egy másik faktor is jelen volt a 
genomban. Ezt Aktivátornak (Ac) nevezte el.

Amikor térképezni próbálta őket, megdöbbenésére, mindig 
máshova térképeződtek, mintha mozognának a genomban.



McClintock észrevette, hogy a mozgó faktorok a 
szemek színét is befolyásolták. 

A C gén egy pigment képződését határozza meg, 
ezért a szemek bíbor színűek.

Egy Ds elem inszerciója (a szemfejlődés korai 
szakaszában) a C génbe elrontja azt, így 
pigmenthiányos, sárga szemek képződnek.

Ez egy permanens állapot, mivel Ds egy nem-
aujtonóm TE.

Ac jelenlétében Ds véletlenszerűen 
mobilizálódhat és kiugorhat a C génből, 
bíborszínű foltokat létrehozva.

Ac is inszertálódhat a C génbe időlegesen, de 
később ki is ugorhat, mert egy autonóm elem.

Felfedezésük

Történeti áttekintés



Amikor először közölte felfedezéseit, a
legtöbben azt hitték, hogy azok csupán a
kukoricára jellemző furcsaságok. Később
azonban, amikor a transzpozonok létét
kimutatták baktériumokban, élesztőben és
valamennyi soksejtű élőlényben, kiderült,
hogy egy olyan jelenséget fedezett fel
elsőként, amely sokkal általánosabb, és ami
azt mutatta, hogy a genom nem statikus,
mint ahogy azt korábban gondolták, hanem
dinamikus változásokra képes.

Történeti áttekintés

Barbara McClintock



A transzpozonok felfedezése

Történeti áttekintés

1983-ban megkapta a 
fiziológiai és orvostudományi 
Nobel-díjat, a transzpozonokkal 
kapcsolatos tudományos 
eredményeiért. 



Nevezéktan
Fogalom Meghatározás

TE A transzpozonok rövid jelölése. (Transzpózibilis elem, vagy TE)

Transzpozíció A TE helyváltoztatása a genomon belül.

Autonóm elem Önálló mozgásra képes TE. Kódolja a mozgáshoz szükséges 
komponenseket.

Nem-autonóm elem Önállóan mozgásra képtelen TE. Ehhez szükségük van más 
elemek által kódolt komponensekre.

Donor hely Egy transzpozon kiindulási helye a genomban.

Célszekvencia Az a szekvencia a genomban, amelybe a TE inszertálódik.

Terminális fordított 
ismétlődések

A TE két végén található, rövidebb-hosszabb szekvenciák, 
egymáshoz viszonyítva ellentétes orientációban. A TE részei.

Terminális egyirányú 
ismétlődések

A TE két végén található, rövidebb-hosszabb szekvenciák, 
egymáshoz viszonyítva egyirányú orientációban. A TE részei.

Célszekvencia 
egyirányú ismétlődései

A TE inszerciójának eredményeként létrejött egyirányú 
szekvencia-megkettőződés. Nem a TE része.

Nevezéktan



Transzpozonok általános jellemzői 

Általános jellegzetességek



Határoló
direkt ismétlődések

DNS polimeráz 
kitölti a hézagot

Transzpozon

Egyszálú hasítások az 
inszerciós helyen.

A transzpozon 
inszerciója a DNS-be.

A túlnyúló végek miatt a 
DNS egyszálú.

Az egyszálú szakasz 
replikációja direkt 
ismétlődéseket hoz létre.

Egyirányú ismétlődések képződése

Általános jellegzetességek



Transzpozon mozgásának típusai
• Konzervatív áthelyeződés: az elem kivágódik a kromoszóma egyik 

pontjából és inszertálódik egy új helyre. Az ilyen elemet cut-and-
paste transzpozonnak nevezzük, kivágását és inszercióját egy új 
helyre a transzpozáz enzim végzi, amelyet a transzpozáz gén 
kódol.

• Replikatív áthelyeződés: az elem másolódik, és az egyik kópia új 
helyre inszertálódik, a másik kópia az eredeti helyen marad. Az 
ilyen elemet replikatív transzpozonnak nevezzük. A replikatív
transzpozon tehát az áthelyeződés során másolódik (Copy-and-
paste).

• Retrotranszpozíció: az elemről készült RNS szolgál templátként 
duplaszálú DNS szintézishez, amely új helyre inszertálódik. A 
retrotranszpozon RNS-ről reverz-transzkripcióval képződik DNS. 
Ezt a reakciót a reverz-transzkriptáz katalizálja.

Mozgási mechanizmusok



Konzervatív transzpozíció

Donor hely

TE Célszekvencia

Kivágódás és inszerció

Vágás-és-áthelyeződés: az elem kivágódik a kromoszóma egyik 
pontjából és inszertálódik egy új helyre. Az ilyen elemet „cut-and-
paste” transzpozonnak nevezzük, mozgását pedig a transzpozáz
enzim katalizálja.

Mozgási mechanizmusok



TE kivágódást követő DNS hibajavítás

Leánykromatida-függő javítás

Homológ kromoszóma-függő javítás
Transzpozon

Nem homológ végek összetapadása

Transzpozon

Mozgási mechanizmusok



Donor hely

TE Célszekvencia

Másolódás és inszerció

Replikatív transzpozíció

Másolás-és-áthelyeződés: az elem replikálódik, és az egyik kópia 
egy új helyre inszertálódik, a másik kópia az eredeti helyen marad. 
Az ilyen elemet „copy-and-paste” transzpozonnak nevezzük.

Mozgási mechanizmusok



Retrotranszpozíció

Donor hely

Retrotranszpozon Célszekvencia

Transzkripció

Reverz transzkripció
RNS

cDNS

A retrotranszpozonról készült RNS szolgál templátként duplaszálú 
DNS (cDNS) szintézishez, amely új helyre inszertálódik. 

RNS-ről reverz-transzkripcióval képződik DNS. Ezt a reakciót a 
reverz-transzkriptáz katalizálja.

Mozgási mechanizmusok



Mozgási típusok összehasonlítása

Mozgási mechanizmusok



• Inszerciós szekvenciák (IS elemek)
• Összetett (komposit) transzpozonok
• Tn3-típusú transzpozonok

Transzpozonok prokariótákban

Prokarióták transzpozonjai



Inszerciós szekvenciák (IS)

Prokarióták transzpozonjai



Kompozit transzpozonok

Prokarióták transzpozonjai



Tn3-típusú transzpozonok

IRS

Prokarióták transzpozonjai



• A kukorica Ac és Ds elemei
• P elem Drosophilában
• Humán transzpozonok

Transzpozonok eukariótákban

Eukarióták transzpozonjai



Kukorica Ac és Ds elemei

Ritkán előfordul, hogy egy Ac elem spontán módon Ds elemmé válik. A Ds elem tehát egy 
mutáns verziója az Ac elemnek, amely elvesztett olyan szekvenciaelemeket, amelyek önálló 
mozgásához szökségesek.

Eukarióták transzpozonjai



Drosophila P-elem felépítése

Eukarióták transzpozonjai



P-elem által kódolt fehérjék

Eukarióták transzpozonjai



Humán transzpozonok

Eukarióták transzpozonjai



A transzpozonok mutagén hatása

Jelentőségük



TE-függő deléció képződése

Jelentőségük



TE-függő inverzió képződése

Jelentőségük



TE-függő duplikáció képződése

Jelentőségük



Embryos injected with the plasmid 
mixture develop into adults that bear 
insertions of the element in some 
cells of their germ line. Note that the 
transformed adults still have white 
eyes, as they are chimeras, with only a 
few cells in their germ line carrying 
the w+ allele. These are bred to other 
white-eyed flies. Any red-eyed 
offspring are transformants carrying 
the w+ allele as well as any other DNA 
that was in the engineered P element.

Drosophila transzformálás

Alkalmazásuk



Alkalmazásuk

Transzpozon mutagenezis-1
- Transzpozonokat az 1980-as évektől használtak 

mutagenezisre, mert inszerciójuk sokkal 
könnyebben detektálható.

- P-elem nagy gyakorisággal mozog, és mozgása 
szabályozható az elem által kódolt transzpozáz 
mennyiségével.

- A P-elem függő transzformáció tette lehetővé 
olyan vonalak létrehozását, amelyek csupán 
egyetlen, genetikailag módosított P-elemet 
tartalmaznak.

- A mutagenezis két transzgenikus törzs 
keresztezésével kezdődik, amelyek egy-egy 
speciálisan módosított, nem autonóm P-elemet 
tartalmaznak. 



Transzpozon mutagenezis-2

- Az egyik törzs hordoz egy olyan „jumpstarter”-nek nevezett elemet, amely 
expresszálja a P-specifikus transzpozázt, azonban egyik invertált terminális 
ismétlődésének mutációja miatt önálló mozgásra képtelen. 

- A másik törzsben található „mutátor” P-elem normális terminális 
szekvenciákkal rendelkezik, viszont a transzpozázt kódoló szekvenciák helyett 
szelekciót és klónozást lehetővé tevő szekvenciákat hordoz. 

- A keresztezés utódai között a mindkét módosított P-elemet hordozó 
állatokban a jumpstarter elem hatékonyan mobilizálja a mutátor elemet. 

- A mobilizációt követő keresztezések lehetővé teszik olyan random mutátor 
inszerciót hordozó vonalak létesítését, amelyek nem hordozzák a jumpstarter 
elemet, így stabilak maradnak. 

Alkalmazásuk



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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Bevezetés a populációk genetikájába 

 
A genetika egyik ága, a populációs genetika, az egyedek csoportjainak genetikai 

összetételét tanulmányozza, valamint azt is, hogy ez az összetétel hogyan változik időben. 
Legfontosabb jellemzője tehát, hogy az egyedi szemléletről áttér a csoport, vagy populációs 
szemléletre. Genetikai szempontból az ún. mendeli populációk lényegesek, amelyek 
szexuálisan egymás között szabadon szaporodó egyedekből állnak. Populációt képezhet egy faj 
összes egyede, de egy faj egyedeinek bármilyen természetes, vagy mesterséges körülmények 
között elkülönülő csoportja is. Így populációnak tekinthető az egész emberiség, vagy egy állam, 
sőt, egy sziget lakossága éppen úgy, mint a gemenci erdő gímszarvas állománya, vagy mint egy 
laboratóriumi ecetmuslica tenyészet is. 

A populációt alkotó egyedek génjeinek összessége alkotja a populáció génkészletét 
(gene pool). Erre a génkészletre hatnak és ezt változtatják meg idővel a különböző 
populációgenetikai faktorok. Mivel a populáció génkészletének időbeli változása 
leegyszerűsítve nem más, mint maga az evolúció, így a populációgenetika az evolúciós biológia 
alapja is. 

A populációgenetika módszertanára jellemző a matematikai modellek, valamint 
valószínűségi és statisztikai módszerek alkalmazása. Nem véletlen, hogy alapítói, valamint 
elméletének és módszertanának kidolgozói matematikusok voltak. A kezdeteket Hardy és 
Weinberg munkái jelentik, részletes kidolgozása a híres hármas, Sewall Wright, John Haldane 
és Roland Fisher érdeme. 

1. A populáció génkészletének jellemzése 
Az élőlények nyilvánvaló jellemzője a genetikailag meghatározott változatosság. Mivel 

ez határozza meg egy populáció adaptációs képességét a környezeti változásokhoz, ezért a 
genetikai változatosság képezi az evolúció alapját. A genetikai változatosságot számos 
evolúciós faktor befolyásolja, de ezeket csak akkor tanulmányozhatjuk, ha először megismerjük 
egy populáció genetikai struktúráját. Ennek legegyszerűbb módja, ha számba vesszük a 
populáció egyedeinek genotípus és allélféleségeit és ezek gyakoriságát. Gyakoriságon 
egyszerűen hányadot, vagy arányt értünk, amit legtöbbször tizedes törttel fejezünk ki. Például 
ha a populációban egy gén alléljainak 20 % A, akkor azt mondhatjuk, hogy az A allél 
gyakorisága a populációban 0,20. Nagyon nagy populációk esetében, amelyekben körülményes 
lenne meghatározni valamennyi egyed genotípus és allélösszetételét, reprezentatív mintát, vagy 
mintákat vesznek, és ezeknek vizsgálják a genetikai struktúráját, majd pedig a minta adatait 
extrapolálják a populáció teljes génkészletére. 

1.1 Genotípus-gyakoriság 
  Egy populáció, vagy egy minta génkészletét jellemezni lehet egyedeinek genotípus-
összetételével, amit genotípus-gyakoriságnak nevezünk. A genotípus-gyakoriság (f) 
számításához meg kell határozni azoknak az egyedeknek a számát, amelyek az adott genotípust 
hordozzák, és ezek számát el kell osztani a populációt, vagy a mintát alkotó egyedek számával 
(N). Ha egy génnek két allélja (A és a) található a populációban, akkor háromféle genotípus 
lehetséges: AA, Aa és aa. Ezek gyakorisága: 
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 f(AA) = AA egyedek száma / N 

 f(Aa) = Aa egyedek száma / N 

 f(aa) = aa egyedek száma / N 

A genotípus-gyakoriságok összege mindig 1. 
1.2 Allélgyakoriság  

Egy populáció, vagy egy minta génkészletét jellemezni lehet az allélgyakorisággal is. 
Mindig kevesebb allél található, mint genotípus, így allélgyakorisággal egyszerűbben 
kifejezhető a génkészlet. Ezen túlmenően, egy szexuálisan szaporodó populációban a 
genotípusok csak időszakos egységei az alléloknak, mivel ezek szétesnek minden 
generációban, majd pedig ismét összekerülnek, amikor az egyedi allélek, a gamétákon 
keresztül, továbbadódnak a következő generációban. Ezért tehát az allélek jelentik a generációk 
közötti folytonosságot és ezek összessége alkotja a populáció génkészletét. 

Az allélgyakoriság kétféleképpen számolható, egyrészt a genotípusok számából, 
másrészt a genotípus-gyakoriságokból. A genotípusok számából kiindulva először meg kell 
adni az adott gén alléljainak kópiaszámát a populációban, vagy a mintában és el kell osztani az 
allélek teljes kópiaszámával. 
 Egy allél gyakorisága = adott allél kópiaszáma / összes allél kópiaszáma 
Ha egy génnek csak két allélja (A és a) van jelen a populációban, és az allélgyakoriságokat p és 
q betűkkel jelöljük, az allélgyakoriságok kiszámíthatók a következő egyenletekkel: 

 p = f(A) = 2nAA + nAa / 2N 

 q = f(a) = 2naa + nAa / 2N 

ahol nAA,  nAa és naa jelenti az AA, Aa és aa genotípusú egyedek számát, N pedig a teljes 

egyedszámot. Azért kell teljes egyedszám kétszeresét használni a fenti egyenletekben, mert egy 
diploid organizmusban minden autoszómás génnek két allélja található. A különböző 
allélgyakoriságok összege mindig 1 (p + q = 1), így ha p értékét meghatároztuk, akkor q 
megadható egy egyszerű kivonással: q = 1 – p. 

Alternatív módon az allélgyakoriság kiszámítható a genotípus-gyakoriságokból is. Ezt 
a módszert alkalmazva összeadjuk egy adott allélra homozigóták gyakoriságát és a 
heterozigóták gyakoriságának a felét (mivel a heterozigóták alléljainak fele az adott allél): 

 p = f(A) = f(AA) + ½ f(Aa) 

      q = f(a) = f(aa) + ½f(Aa) 

Mindkét módszerrel számítva azonos p és q allélgyakorisági értékeket kapunk.  
Többallélos gének: Az eddig ismertetett számítások kizárólag kétallélos autoszómális 
lókuszokra érvényesek, azonban azonos elveket követve, számításainkat kiterjeszthetjük 
kettőnél több alléllal rendelkező génekre, valamint X-kromoszómás génekre is. Ha egy génnek 
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három allélja (A1, A2 és A3) van jelen egy populációban, melyek hat genotípust (A1A1, A1A2, 
A2A2, A1A3, A2A3 és A3A3) alkotnak, akkor a genotípusokból számolt allélgyakoriság (p, q és r) 
a következő: 

 p = f(A1) = 2nA1A1 + nA1A2 + nA1A3 / 2N 

 q = f(A2) = 2nA2A2 + nA1A2 + nA2A3 / 2N 

 r = f(A3) = 2nA3A3 + nA1A3 + nA2A3 / 2N 

Természetesen ebben az esetben is számolható az allélgyakoriság a genotípus-gyakoriságokból 
is, ha kiegészítjük a kétallélos géneknél alkalmazott egyenletet: 

 p = f(A1A1) + ½f(A1A2) + ½f(A1A3)  

 q = f(A2A2) + ½f(A1A2) + ½f(A2A3)  

 r = f(A3A3) + ½f(A1A3) + ½f(A2A3)  

X-hez kapcsolt gének: Ebben az esetben azt kell figyelembe venni, hogy a hímekben az X 
kromoszómán öröklődő géneknek csak egyetlen allélja található. Tegyük fel, hogy egy X-hez 
kötött gén két allélja XA és Xa. A nőivarú egyedek lehetnek homozigóták (XAXA vagy XaXa), 
vagy heterozigóták (XAXa), viszont minden hímivarú egyed hemizigóta (XAY, vagy XaY). A 
genotípusokból kiindulva megkapjuk az allélgyakoriságot az XA allélra (p), ha először az XAXA 
nőstények kétszereséhez hozzáadjuk az XAXa nőstények és XAY hímek számát, majd ezt az 
összeget elosztjuk a nőstények teljes egyedszámának kétszeresével plusz a hímek számával: 

 p = f(XA) = 2nXAXA + nXAXa + nXAY / 2nnőstények + nhímek 

Ehhez hasonlóan, az allélgyakoriság az Xa allélra: 

 q = f(Xa) = 2nXaXa + nXAXa + nXaY / 2nnőstények + nhímek 

Az X-hez kötött allélgyakoriság szintén számítható a genotípus-gyakoriságokból is, ha 
összeadjuk a homozigóta nőstények gyakoriságát a heterozigóta nőstények gyakoriságának a 
felével és a hemizigóta hímek gyakoriságával: 

 p = f(XA) = f(XAXA) + ½f(XAXa) + f(XAY) 

 q = f(Xa) = f(XaXa) + ½f(XAXa) + f(XaY) 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
5 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 
Az ismertetett számítások logikáját követve bármilyen genotípusra meghatározható 
allélgyakoriság anélkül, hogy memorizálni kellene az egyenleteket. 
 

2. Hardy-Weinberg szabály 
A populációgenetika elsődleges célja, hogy feltárja és megértse azokat az erőket, vagy 

folyamatokat, amelyek alakítják a populáció génkészletét. Először azt kell megvizsgálni, hogy 
milyen hatása van a szaporodásnak és Mendel törvényeinek a genotípus és allélgyakoriságokra. 
Hogyan hat a génkészletre a gamétaképződés folyamán az allélek szegregációja, majd pedig új 
kombinációja a megtermékenyítést követően? Úgy tűnhet, hogy domináns genotípusú egyedek 
gyakoribbak kellene, hogy legyenek egy populációban, mint a recesszív genotípusúak. A 3:1-
es hasadási arány azonban csak két heterozigóta utódaira érvényes, ettől eltérő arányok jelennek 
meg más párosodási kombinációkban. Ezeknek a kombinációknak az aránya pedig a populáció 
genotípus-gyakoriságaitól függ, amiről semmit sem mondanak a Mendel törvények. Erre a 
problémára a Hardy-Weinberg szabály ad választ, amely az egyik legfontosabb 
törvényszerűsége a populációgenetikának. 

A Hardy-Weinberg szabályt Godfrey Hardy és Wilhelm Weinberg alkotta meg 1908-
ban. A szabály tulajdonképpen egy matematikai modell, amely a szaporodás hatását határozza 
meg a populáció genotípus- és allélgyakoriságaira. Meghatároz néhány egyszerűsítő előfeltételt 
a populációról, és ezek teljesülése esetén lényeges megállapítások tehetők. Egy autoszómás, 
kétallélos (A és a) génre a Hardy-Weinberg szabály a következőképpen fogalmazható meg: egy 
random párosodó populációban önmagában a szaporodás nem változtatja meg sem az 
allélgyakoriságokat, sem a genotípus-gyakoriságokat. Bár az eredeti populációt alkotó 
genotípusok elpusztulnak, a mendeli elvek érvényesülése genetikai értelemben egyfajta 
kontinuitást, állandóságot tesz lehetővé, amennyiben a gének allélváltozatainak gyakorisága (p 
és q) generációról generációra változatlan marad. Ezen túlmenően, az egyensúlyi genotípus-
gyakoriság bármely lókuszra kialakul egyetlen generációban, ha a párosodás random és az 
allélgyakoriságok azonosak a két nemben. Az egyensúlyi genotípus-gyakoriság az 
allélgyakoriságok binomiális tétel szerinti négyzetre emelésével (p + q)2 adható meg: 

 (p + q)2 = p2 + 2pq + q2 

         A     a      AA    Aa    aa 

Tehát bármelyik genotípus gyakorisága egyszerűen megadható a résztvevő allélok 
gyakoriságának szorzatával. Ugyanis az AA genotípus létrejöttének valószínűsége megegyezik 
annak a két valószínűségnek a szorzatával, amellyel az anyai A allélt (p) tartalmazó gaméta 
találkozik az apai A allélt (p) hordozó gamétával, azaz p x p = p2. Ehhez hasonlóan, az aa 
genotípus kialakulásának valószínűsége q2. Az Aa genotípus kétféleképpen jöhet létre, 
mindkétszer p x q gyakorisággal, tehát pq + pq = 2pq. A Hardy-Weinberg szabály 
szemléltethető az itt látható geometrikus ábrával is, amely egy Punnet táblához hasonlít. Az itt 
ábrázolt esetben az allélgyakoriságok p = 0.7 és q = 0.3. 
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Az ábra segítségével könnyen beláthatók a Hardy-Weinberg szabály állításai: 

1. Az allélgyakoriság állandósága: az A allél gyakorisága p volt a szülői generációban, az 
utódgenerációban pedig az AA homozigóták genotípus-gyakoriságát és az Aa 
heterozigóták genotípus-gyakoriságának a felét összeadva p2 + pq = p(p + q) = p, azaz 
változatlan. Mivel p + q = 1, így szükségszerűen q is változatlan. 

2. Genotípus gyakoriságok állandósága: mivel az allélgyakoriságok az új generációban is 
p és q, így a genotípus-gyakoriságok a következő nemzedékben is a p2, 2pq és q2 
megoszlást fogják adni. 

3. Genotípus-gyakoriságok egyensúlya egyetlen generációban: az ábrán látható, hogy 
semmi sem ismert és nem feltételezett a szülők genotípus-gyakoriságairól. Ezek 
bármilyenek lehetnek, mert ha az allélgyakoriságok p és q a hímekben és a 
nőstényekben, akkor a genotípus-gyakoriságok a következő generációban 
szükségképpen p2, 2pq és q2 lesznek. 

2.1 A Hardy-Weinberg szabály előfeltételei 
Lényeges kihangsúlyozni, hogy a Hardy-Weinberg szabály érvényesülésének néhány 

előfeltétele van, amelyek teljesülése esetén érvényesülnek a szabály megállapításai. 
 Első feltétel, hogy a populáció nagy legyen. Elméletileg a Hardy-Weinberg szabály 
végtelenül nagy populációt feltételez, ami természetesen soha nem teljesülhet. Gyakorlatban 
sok nagy populációban jó közelítéssel érvényesül a genotípus- és allélgyakoriságok Hardy-
Weinberg megoszlása. Jelentős eltérés ettől csak kis populációkban tapasztalható (lásd 
genetikai sodródás). 
 Második feltétele a Hardy-Weinberg szabálynak a random párosodás, amely azt jelenti, 
hogy minden genotípus a gyakoriságának arányában párosodik. Ha pl. három genotípus 
gyakorisága a populációban: f(AA) = 0.6, f(Aa) = 0.3 és f(aa) = 0.1, akkor random párosodással 
két AA homozigóta párosodásának gyakorisága az AA genotípus-gyakoriságok szorzatával (AA 
X AA) lesz egyenlő: 0.6 X 0.6 = 0.36 
 További kikötései a Hardy-Weinberg szabálynak, hogy az allélgyakoriságok alakulását 
nem befolyásolja, mutáció, migráció és természetes szelekció. Noha mutációs események 
lejátszódnak minden populációban, ennek gyakorisága olyan alacsony, hogy csak nagyon kis 
hatása lehet rövidtávon a Hardy-Weinberg törvényre. Migráció és természetes szelekció 
jelentősen befolyásolják a populációkat, ezek hatása azonban csak akkor tanulmányozható, ha 
már ismerjük a Hardy-Weinberg szabály tiszta érvényesülését, azaz amikor a genotípus- és 
allélgyakoriságokat csak a mendeli hasadási arányok határozzák meg.  
 Gyakran figyelmen kívül hagyott kitétele a Hardy-Weinberg törvénynek, hogy csak 
egyetlen génre vonatkozik. Valódi populációban nem minden jellegre figyelhető meg random 
párosodás, vagy a természetes szelekció hiánya. A Hardy-Weinberg szabály nem követel 
random párosodást, valamint a szelekció, migráció és mutáció hiányát minden jellegre, csak az 
éppen vizsgáltra. Egy populációban egy jellegre teljesülhet a Hardy-Weinberg egyensúly, míg 
más jellegekre nem. 
2.2 A Hardy-Weinberg szabály következményei 

A Hardy-Weinberg szabálynak fontos következményei is vannak a populáció genetikai 
struktúráját illetően. Az egyik következmény, hogy abban az esetben, ha teljesülnek a szabály 
előfeltételei, a populáció nem evolválódik, hisz az evolúció nem más, mint a populáció 
allélgyakoriságának időbeli változása. Ez azt jelenti, hogy a szaporodás önmagában nem jelent 
evolúciót.  
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Ugyancsak fontos következmény, hogy amikor egy populáció Hardy-Weinberg 

egyensúlyban van, a genotípus-gyakoriságokat az allélgyakoriságok határozzák meg. Ha 
azonban a populáció nincs Hardy-Weinberg egyensúlyban, a genotípus-gyakoriságok nem 
határozhatók meg, hisz ugyanaz az allélgyakoriság többféle genotípus-gyakoriságnak is 
megfelelhet. Allélgyakoriság viszont minden körülmények között kiszámítható a genotípus-
gyakoriságokból. 

Fontos körülmény az is, hogy random párosodás egyetlen generációban vezet az 
egyensúlyi p2, 2pq és q2 gyakoriságokhoz. Az a tény azonban, hogy a genotípusok Hardy-
Weinberg egyensúlyi eloszlást mutatnak, nem bizonyítja, hogy a populáció mentes mutációktól, 
migrációtól és természetes szelekciótól. Az egyensúlyi eloszlás azt jelenti, hogy ezek a 
folyamatok vagy nem hatottak a random párosodások során, vagy pedig kölcsönösen 
semlegesítették egymás hatását. 

Egy kétallélos lókusz esetében a heterozigóták gyakorisága akkor éri el a maximumot, 
amikor a két allél gyakorisága 0.5, de Hardy-Weinberg egyensúly esetén a heterozigóták 
gyakorisága sem haladhatja meg a 0.5 értéket. Amikor az egyik allél gyakorisága nagyon 
alacsony, akkor az erre homozigóták kis számban fordulnak elő, és a ritka allél legfőképpen 
heterozigótákban lesz jelen. Általánosítva megállapítható, hogy ha egy ritka recesszív allél 
gyakorisága a populációban q, akkor pq recesszív allél (fele a 2pq gyakoriságnak) lesz 
heterozigótákban és q2 lesz belőlük homozigótákban. A két gyakoriság aránya pq/q2 = p/q, ami 
– ha q nagyon kis érték – jó megközelítéssel 1/q-nak felel meg. Tehát minél kisebb a recesszív 
allél gyakorisága, annál nagyobb gyakorisággal fordul elő heterozigótákban. Az alkaptonúriáért 
felelős recesszív allél gyakorisága a humán populációban kb. 0.001, ezért az alkaptonúriában 
szenvedők aránya q2 = 0.000001, azaz egymillió emberből egy, viszont a heterozigóták aránya 
2pq, vagyis kb. 0.002. Ebből következik, hogy az alkaptonúriáért felelős allél mintegy ezerszer 
gyakrabban fordul elő heterozigótákban, mint homozigótákban. 
2.3 A Hardy-Weinberg szabály kiterjesztése 
 Hasonlóan az allélgyakoriságokhoz, a Hardy-Weinberg szabály egyszerűen 
kiterjeszthető többszörös és X-hez kötött allélekre is. Többszörös allélok esetében a várt 
egyensúlyi genotípus-gyakoriságok az allélgyakoriságok négyzetével egyenlő. Egy 
háromallélos autoszómális gén esetében az egyensúlyi genotípus-gyakoriság:  
 (p + q + r)2 = p2 + 2pq + q2 + 2pr + 2qr + r2 
 Egy XA és Xa allélokkal rendelkező X-kromoszómás génre az egyensúlyi genotípus-
megoszlás a nőstényekben: 
 (p + q)2 = p2 + 2pq + q2 
ahol p2 az XAXA, 2pq az XAXa, a q2 pedig az XaXa genotípus-gyakoriságoknak felel meg. 
Hímeknek csak egyetlen X-kromoszómás alléljuk van, ezért a genotípus-megoszlás hímekben 
p (XAY) és q (XaY). Fontos körülmény ebben az esetben, hogy X-kromoszómás génekre a fent 
számított genotípus-megoszlások hímekre és nőstényekre vonatkoznak és nem az egész 
populációra. Tehát p2 az XAXA genotípusú egyedek várt aránya a nőstények között. Ha a 
nőstények aránya 50% a populációban, akkor az XAXA genotípus várt aránya az egész 
populációban 0.5 X p2. 
 A fentiekből következik, hogy egy X-kromoszómás recesszív jelleg gyakorisága a 
hímek között q, míg a nőstények között q2. Ha ez a jelleg ritka, akkor sokkal nagyobb 
gyakorisággal lesz jelen a hímekben, mint a nőstényekben. Példaként vehetjük a hemofília-A 
betegséget, amely a VIII:C véralvadási faktor rendellenes működése következtében, vagy 
hiányában kialakuló vérzékenység. Ez a betegség X-kromoszómához kötött, recesszív módon 
öröklődik, és minden 10.000 emberből egyet érint, azaz gyakorisága (q) 0.0001. Hardy-
Weinberg egyensúly esetén ez a gyakorisága a férfiak között, míg nők esetében gyakorisága q2 
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= (0.0001)2 = 0.00000001, ami azt jelenti, hogy minden 100 millió nőből egyet érint. A 
hemofília-A tehát tízezerszer gyakoribb férfiakban, mint nőkben. 
2.4 A Hardy-Weinberg szabály alkalmazása 

A Hardy-Weinberg szabály egyik praktikus sajátsága, hogy lehetővé teszi 
allélgyakoriságok számítását domináns jellegek esetén is. Példaként vehetjük a cisztás fibrózist, 
amely egy autoszómás recesszív rendellenesség. Az észak-amerikai fehérek között minden 
2000 emberből érint egyet. Az allélgyakoriság számításához ismerni kellene a homo- és 
heterozigóták számát, de mivel a cisztás fibrózis egy recesszív betegség, így elég nehéz 
megkülönböztetni a homozigóta személyeket a heterozigóta hordozóktól. Molekuláris teszt 
létezik a heterozigóták azonosítására, a betegség alacsony gyakorisága miatt a széleskörű szűrés 
nem praktikus. Ilyen esetekben a Hardy-Weinberg törvény használható az allélgyakoriságok 
számítására.  

Ha feltételezzük, hogy a populáció Hardy-Weinberg egyensúlyban van erre a génre, 
akkor a recesszív genotípus (aa) gyakorisága q2, az allélgyakoriság pedig a genotípus-
gyakoriság négyzetgyöke: 

  q = √f(aa) 
Mivel a cisztás fibrózis gyakorisága 1/2000, vagy 0.0005, így q = √0.0005 = 0.02. Tehát 

az észak-amerikai fehér populációban az allélek 2%-a cisztás fibrózis allél. Kiszámítható a 
normális allélok gyakorisága is, mivel: p = 1 – q = 1 – 0.02 = 0.98. A p és q értékek birtokában, 
a Hardy-Weinberg törvény alapján meghatározhatjuk a homozigóta normális és a heterozigóta 
hordozók gyakoriságát is erre a génre: 

 f(AA) = p2 = (098)2 = 0.96 
 f(Aa) = 2pq = 2(0.02)(0.98) = 0.0392 
Így tehát az az észak-amerikai fehérek mintegy 4%-a heterozigóta hordozója a cisztás 

fibrózist okozó allélnak. 
  

3. Allélgyakoriság változását kiváltó faktorok 
A Hardy-Weinberg szabály teljes egészében elméleti jellegű. Az itt tárgyalt feltételek 

bonyolult rendszerét aligha teljesíthetik a természetes populációk. Eleve feltételeztük ugyanis, 
hogy véletlenszerű a párválasztás, hogy nem lépnek fel mutációk, hogy teljesen egyforma 
valamennyi egyed mortalitása és termékenysége, egyedek be sem szivárognak, el sem 
vándorolnak, és hogy a géngyakoriságoknak még a puszta véletlenen alapuló fluktuációjával 
sem kell számolnunk. De a Hardy-Weinberg szabálynak éppen ez a jelentősége. Feltárva azokat 
a feltételeket, amelyek között evolúciós változás ugyan nem történhet, kimutathatóvá és 
vizsgálhatóvá teszi azokat az erőket, amelyeknek működése változást okozhat egy populáció 
genetikai összetételében. A Hardy-Weinberg szabály ily módon egy statikus állapotot jellemez, 
egy alapállapotú (zero force) törvény. A természetes populációkra azonban számos tényező, 
vagy erő hat, amelyek mélyrehatóan módosíthatják a géngyakoriságot. A következőkben azt 
vizsgáljuk, hogyan módosítják ezek az erők a populációk génkészletét. 
3.01 Nem véletlenszerű párosodások hatása 

A Hardy-Weinberg szabály egyik előfeltétele, hogy a párosodások a genotípusokat 
illetően véletlenszerűek. Nem random párosodás befolyásolja az allélek kombinálódását, ezért 
megváltoztatja a genotípus-gyakoriságokat a populációban. 

Nem random párosodás a válogató, vagy asszortatív párosodás, amelynek során 
valamilyen genotípus- és fenotípus-preferencia alapján történik a párválasztás. Pozitív 
asszortatív párosodás során valamilyen szempontból hasonló fenotípusú partnerek 
párosodnak.  Például, az emberi populációkban pozitív asszortatív párosodás figyelhető meg a 
testmagassággal, vagy a bőrszínnel kapcsolatosan: magas emberek általában magas és azonos 
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bőrszínű partnereket keresnek maguknak. Evvel ellentétes a negatív asszortatív párosodás, 
amelyben ellentétes tulajdonságú partnerek párosodnak. Ez a testmagasságra vonatkozóan azt 
jelentené, hogy magas emberek preferenciálisan alacsony partnereket keresnek maguknak. 
Asszortatív párosodás csak bizonyos jellegre vonatkozik és csak azokat a géneket, vagy 
genotípusokat érinti, amelyek az adott jelleg kialakulásáért felelősek. 

A beltenyésztés egy másik formája a nem random párosodásnak, amelynek lényege, 
hogy preferenciálisan rokoni kapcsolatban lévő egyedek párosodnak. Tulajdonképpen egy 
speciális esete a pozitív asszortatív párosodásnak, amely a rokonságon alapul, de abban eltér a 
többi asszortatív párosodástól, hogy nem egy, hanem az összes jelleget érinti. A beltenyésztés 
eltérést eredményez a Hardy-Weinberg- féle p2, 2pq és q2 egyensúlyi gyakoriságoktól, és a 
homozigóták arányának növekedéséhez és a heterozigóták arányának csökkenéséhez vezet. 
Egy szélsőséges esetének tekinthető az önmegtermékenyítés. 

A beltenyésztés mértéke általában a beltenyésztési koefficiens, vagy F, ami annak a 
valószínűségnek a mértéke, hogy két allél származás szerint azonos. Az F értéke 0 és 1 között 
változhat: 0 érték azt jelenti, hogy a párosodás random a populációban, 1 pedig azt, hogy a 
populáció minden allélja azonos származás szerint.  

Diploid organizmusokban a homozigóták két azonos alléllal rendelkeznek. A két azonos 
alléllal kapcsolatban megkülönböztethetünk állapot szerinti és eredet szerinti azonosságot. 
Állapot szerinti azonosság azt jelenti, hogy a két allélnak azonos a struktúrája és a funkciója, 
de nem azonos az eredete. Két allél azonban azért is lehet azonos, mert azonos az eredetük, 
azaz – egy elődben meglévő - egyetlen allél két kópiájának felelnek meg. Ha persze elég messze 
megyünk vissza az időben, akkor a legtöbb allél azonosnak tekinthető eredet szerint, azonban 
a beltenyésztés hatásának a vizsgálatához az eredet szerinti azonosságot csak néhány 
generáción belül értelmezik. 

A beltenyésztési koefficiens meghatározható pedigré analízisből, vagy kiszámítható a 
heterozigótaság populáción belüli csökkenéséből is. Anélkül, hogy belemennénk az F érték 
meghatározásának részleteibe, törekedjünk arra, hogy megértsük a beltenyésztés hatását az 
allélgyakoriságokra. Beltenyésztés következtében a heterozigóták aránya 2Fpq értékkel 
csökken minden generációban, aminek fele (Fpq) hozzáadódik a homozigóta osztályok 
gyakoriságához. A genotípus-gyakoriságok így a következők lesznek: 

f(AA) = p2 + Fpq 
 f(Aa) = 2pq – 2Fpq 
 f(aa) = q2 + Fpq 

 Most vegyünk egy populációt, amely önmegtermékenyítéssel szaporodik, azaz F = 1. 
Tételezzük fel, hogy kiinduláskor a populáció Hardy-Weinberg egyensúlyban van, tehát a 
genotípus-gyakoriságok p2, 2pq és q2. Önmegtermékenyítéssel minden homozigóta magával 
megegyező genotípusú utódot fog produkálni (mivel AA X AA –ból csak AA utódok, aa X aa –
ból pedig csak aa utódok lesznek), a heterozigóták utódainak azonban csak fele lesz 
heterozigóta, mivel az Aa X Aa párosodásokból ¼ AA, ½ Aa és ¼ aa utód lesz. 
Önmegtermékenyítés tehát felére csökkenti a heterozigóták arányát minden generációban 
egészen addig, amíg csak homozigótákból fog állni a populáció. 
3.2 Mutáció 

A mutációknak alapvető szerepe van a genetikában, populációgenetikában és az 
evolúcióban is, mivel mindhárom tudományág alapja a genetikai változatosság, amely végső 
soron a mutációknak köszönhetően alakul ki. Mutáció befolyásolhatja az egyik genetikai 
változat számának emelkedésének mértékét egy másik variáns rovására. Tételezzük fel, hogy 
egy gén két allélja van jelen, legyen ezek jelölése G1 és G2, gyakoriságuk pedig legyen p és q. 
Ha 45 G1 és 5 G2 allél van populációnkban, akkor ezek gyakorisága p = 0.90 és q = 0.10. Ha 
egy mutáció eredményeként egy G1 allél G2-vé alakul, akkor a G2 gyakorisága 0.10-ről 0.12-re 
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emelkedik, tehát a mutáció megváltoztatta az allélgyakoriságot. Ha folytatódik a G1 allél G2-vé 
mutálása, akkor G1 gyakorisága (p) csökkenni, G2gyakorisága (q) pedig növekedni fog. G2 

változásának (Δq) mértéke a (1) G1 --- G2 mutációs rátától (µ) és (2) a G1 allélgyakoriságától 
(p) függ, és kifejezhető a következő egyenlettel: 

  Δq = µp 
Ahogy csökken p a mutációk következtében, a fenti egyenlet szerint az allélgyakoriság 
változásának mértéke egyre kisebb lesz. G2 számának emelkedésével G2 ---G1 irányú reverz 
mutációk is bekövetkeznek, ν mutációs rátával, aminek értéke eltérhet az előremutató G1 --- G2 
mutációs rátától (µ). Reverz mutációk hatására G2 gyakorisága csökken és G1 gyakorisága 
emelkedik. A reverz mutációk okozta változás mértéke megadható a reverz mutációs ráta és a 
G2 allélgyakoriságának szorzatával: 
   Δq = νq 
Az allélgyakoriságban bekövetkező teljes változás az ellentétesen ható előremutató és reverz 
mutációk egyensúlya határozza meg: 
    Δq = µp – νq 
3.3 Migráció 
Egy másik folyamat, amely megváltoztathatja az allélgyakoriságot gének beáramlása más 
populációkból, amit migrációnak, vagy génáramlásnak nevezünk. Ez akkor fordul elő, ha a 
populációk között nem teljes az izoláció. Általánosságban elmondható, hogy a migráció hatása 
kettős: egyrészt gátolja a populációk genetikai különbözőségének kialakulását, másrészt 
azonban növeli a genetikai változatosságot a populációkon belül. 
Tételezzünk fel két populációt, amely egy gén két allélját (A és a) tartalmazza eltérő 
gyakoriságokkal. Migrációt követően a recipiens populáció (populáció II) kétféle egyedből áll: 
egy részük bevándorló, akik eredeti populációjuk (populáció I) génjeit hordozzák. Ők m részét 
teszik ki a populáció II-nek, így a populáció II eredeti tagjai 1-m hányadot képeznek. A 
bevándorlók között az a allél gyakorisága qI, míg populáció II-ben qII. Migrációt követően az a 
allél gyakorisága (q’II) a következő lesz: 
   q’II = qI(m) + qII(1 – m) 
ahol  qI(m) a bevándorlók a alléljainak hozzájárulását, a qII(1 – m) pedig az eredeti populáció 
a alléljainak a hozzájárulását jelenti a q allélgyakorisághoz. A migrációnk köszönhető változás 
az allélgyakoriságban megadható a következő egyenlettel: 
   Δq = m(qI – qII) 
Tehát az allélgyakoriságban bekövetkező változás függ a migráció (m) mértékétől és a két 
populáció allélgyakoriságainak különbözőségétől. 
3.4 Genetikai sodródás 

A Hardy-Weinberg szabály érvényesülésének feltétele random párosodás egy 
végtelenül nagy populációban. A valóságban egyetlen populáció sem végtelen, így azok a 
gaméták, amelyek párosodnak az új generáció létrehozásához, a szülői génkészletnek csak egy 
allélmintáját hordozzák, amelyben az allélgyakoriságok eltérhetnek a teljes populációra 
jellemző allélgyakoriságtól. Ezt mintavételi hibának nevezik, a populáció allélgyakoriságának 
csupán véletlenszerű események okozta változását pedig genetikai sodródásnak. A genetikai 
sodródás révén a populáció allélgyakorisága jelentősen megváltozhat anélkül, hogy nőne a 
környezethez való alkalmazkodása. Mivel a várt arányoktól való eltérés random, ezért a 
változás iránya megjósolhatatlan, azonban a változás mértéke megbecsülhető. 

Képzeljünk el 10 kisméretű populációt, amelyek mindegyike azonos, p = 0.5 és q = 0.5 
allélgyakoriságokkal rendelkezik a kiindulási időpontban. Genetikai sodródás során az 
allélgyakoriságok változnak a populációban, de éppen a véletlennek köszönhetően a különböző 
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populációkban p értéke növekedhet, vagy csökkenhet. Idővel az allélgyakoriságok eltérőek 
lesznek mind a 10 populációban: a populációk genetikailag eltérnek egymástól. A sodródás 
mértéke megállapítható vagy az allélgyakoriságok közötti változások, vagy pedig a populációk 
közötti genetikai különbségek vizsgálatával. 

A genetikai sodródás mértéke felmérhető az allélgyakoriságok varianciájából, 
Variancia, s2, egy statisztikai mérőszám, ami egy jelleg különbözőségének mértékét adja meg. 
Ha számos populációt vizsgálunk, melyek mindegyike N tagot számlál és az allélgyakoriságok 
p és q, akkor egy generációs random párosodás után a genetikai sodródás kifejezhető a 
különböző populációk allélgyakoriságának eltéréseinek alapján a következő egyenlettel: 

   s2
p = pq / 2N 

Tehát a genetikai sodródás okozta allélgyakoriság-változások mértékét (varianciája) két 
paraméter határozza meg: az allélgyakoriságok (p és q) és a populációk mérete (N). A genetikai 
sodródás akkor maximális, amikor p és q egyforma (mindkettő 0.5). Például tételezzük fel, hogy 
a populáció 50 egyedből áll. Ha az allélgyakoriságok egyenlők (p = q = 0.5), az 
allélgyakoriságok varianciája s2

p = (0.5 x 0.5)/(2 x 50) = 0.0025 lesz. Evvel szemben, ha az 
allélgyakoriságok p = 0.9 és q = 0.1, az allélgyakoriságok varianciája s2

p = 0.0009 lesz. A 
genetikai sodródás akkor is nagyobb, ha a populációk mérete kisebb. Ha p = q = 0.5, de a 
populáció csak 10 egyedből áll (50 helyett), akkor az allélgyakoriságok varianciája s2

p = (0.5 x 
0.5)/(2 x 10) = 0.0125 lesz, ami ötször nagyobb érték, mint az 50 tagú populáció esetében. 
 Genetikai sodródás mintavételi hiba eredménye, de ennek több módozata is lehetséges. 
Egy populáció mérete hirtelen lecsökkenhet élőhelyi, táplálékforrás, vagy egyéb kritikus 
erőforrás elégtelensége, továbbá hirtelen balesetek miatt. Egy másik lehetőség mintavételi 
hibára egy új populáció létrejötte kisszámú egyed közreműködésével. Ezt alapító hatásnak 
nevezik, és különösen egy adott területről kipusztult élőlények újrahonosításánál kell 
figyelembe venni. Noha a populáció mérete növekedhet, és nagy egyedszámot érhet el, 
génkészlete azonban csak néhány alapítótól ered. Attól a véletlenszerű eseménytől függ az 
egész populáció állaga, hogy az alapítók éppen milyen géneket hordoztak. Egy további 
jellegzetes példa a genetikai sodródásra az ún. palacknyakhatás (bottleneck effect), amely 
akkor érvényesül, amikor egy populáció drasztikus méretcsökkenésen esik át. Oka a kevesebb 
egyed beszűkült génállománya. 
 A genetikai sodródásnak tehát többféle hatása is lehet, amelyek populáción belül és 
populációk között is érvényesülnek. Egyrészt megváltoztatja az allélgyakoriságot egy 
populáción belül. Másrészt csökkenti a genetikai változékonyságot egy populációban, és 
harmadrészt, a genetikai sodródás jelentős genetikai különbözőségeket eredményez populációk 
között is. Egy allél gyakorisága végül is elérheti az 1, vagy a 0 értéket csupán a véletlennek 
köszönhetően, azaz a populáció homogénné válhat: kizárólag az egyik allélra homozigóták 
alkotják. Ha egy allél gyakorisága eléri az 1 értéket, azt fixációnak nevezik. A másik allél 
szükségszerűen kihal a populációból (gyakorisága 0 lett). Ebben az állapotban a populáció 
elveszített egy allélt, tehát csökken a variabilitása, és ennek eredményeként csökken evolúciós 
flexibilitása is. Egy kis populációban a genetikai sodródás és a beltenyésztés együttesen lép fel, 
bizonyos értelemben felerősítik egymást. 
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3.5 Természetes szelekció 

A természetes szelekció, vagy a genotípusok eltérő szaporodási hatékonysága 
ugyancsak megváltoztathatja az allélgyakoriságot. Ez akkor következik be, amikor bizonyos 
adaptív jellegekkel rendelkező egyedek több utódot hoznak létre, mint a populáció más tagjai. 
Ha az adaptív jelleg genetikailag meghatározott, akkor öröklődik az utódokban, így nagyobb 
gyakoriságban jelenik meg a következő generációban. A reprodukciós előnyt nyújtó jelleg 
gyakoriságának időbeli növekedése teszi lehetővé a populációk jobb adaptációját 
környezetükhöz. A természetes szelekció adaptációt növelő hatása egyedi az evolúciós hatások 
között. 

A természetes szelekció hatása a populációk génkészletére a genotípusok rátermettségi, 
vagy fitnesz értékétől (W) függ (Ezt nevezik darwini fitnesznek, szelektív értéknek, vagy 
adaptív értéknek is). Rátermettségen/fitneszen egy genotípus relatív szaporodási sikerét értjük. 
A „relatív” jelző itt fontos kitétel: fitnesz egy bizonyos genotípus szaporodási sikerét jelenti a 
populációban található többi genotípushoz viszonyítva. Értéke 0 és 1 között változhat. 
Példaként vegyünk három genotípust, amelyek átlagos életképes utódszáma a következő: 

Genotípus:  A1A1   A1A2   A2A2 
Átlagos utódszám: 10   5   2 

Az egyes genotípusok fitnesz meghatározásához az egyes genotípusokra kapott átlagos 
utódszámot el kell osztani a legszaporább genotípus átlagos utódszámával: 
 Fitness (W):  W11=10/10=1  W12=5/10=0.5  W22=2/10=0.2 
A fitneszhez kapcsolódó változó a szelekciós koefficiens (s), a szelekció relatív intenzitását 
adja meg egy bizonyos genotípus ellen. Ennek értéke 1-W; tehát a szelekciós koefficiens az itt 
tárgyalt három genotípusra: 

Szelekciós koefficiens (1-W): s11 = 0   s12 = 0.5  s22 = 0.8 
 
Szelekció hatására, a genotípusok eltérő fitnesze a genotípus-gyakoriságok változásához vezet 
idővel, ami pedig magával vonja az allélgyakoriságok változását is. Meghatározható a 
természetes szelekció hatása az allélgyakoriságokra egy általános szelekciós modell 
alkalmazásával, amelyet az alábbi táblázat foglal össze: 
 

Allélgyakoriság változása szelekció hatására 

 A1A1 A1A2 A2A2 

Kezdeti genotípus-gyakoriság p2 2pq q2 

Fitneszek W11 W12 W22 

Genotípusok arányos hozzájárulása p2W11 2pqW12 q2W22 

Genotípus-gyakoriság szelekciót követően p2W11/Ŵ 2pqW12/Ŵ q2W22/Ŵ 
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Ŵ = p2W11 + 2pqW12 + q2W22 
Allélgyakoriságok szelekciót követően: p’ = f(A1) = f(A1A1) + ½ f(A1A2); q’ = 1 – p’ 

 
Ennek a modellnek az alkalmazásához csak a kiindulási allélgyakoriságok és a genotípusok 
fitnesz-értékeinek ismerete szükséges. Feltételezi, hogy a párosodások véletlenszerűek, 
valamint azt, hogy a populációra csak a természetes szelekció hat. Az általános szelekciós 
modell használható az allélgyakoriságok számítására bármilyen szelekciót követően. 
Kidolgoztak képleteket az allélgyakoriságok számítására olyan speciális esetekre, amikor a 
szelekció recesszív, domináns és kodomináns jelleg ellen hat, továbbá olyan esetre is, amikor a 
heterozigóták rendelkeznek a legmagasabb fitnesszel, de ezekre itt nem térünk ki. 
 Érdekes kérdés, hogy mi a szelekció eredménye. Ez a genotípusok relatív fitneszétől 
függ. Vegyünk például három genotípust (A1A1, A1A2 és A2A2) W11, W12 és W22 fitnesz 
értékekkel. Ezekkel elvileg hat különböző típusú természetes szelekció azonosítható. Az 1. 
típusban a domináns allél biztosít fitnesz előnyt, így az A1A1 és A1A2 genotípusoknak azonos a 
fitnesze és magasabb, mint az A2A2 fitnesze (W11 = W12 > W22). Mivel A1A1 és A1A2 homo- és 
heterozigóta több utódot produkál, mint az A2A2 homozigóta, ezért idővel az A1 allél 
gyakorisága növekedni fog, az A2 allél gyakorisága pedig csökkenni fog a populációban. A 
szelekciónak ezt a formáját, amelyben egy allél vagy jelleg előnyösebb egy másikkal szemben, 
irányított szelekciónak nevezik. A 2. típusú szelekció szintén irányított, de a domináns allél, 
esetünkben A1 ellen, tehát (W11 = W12 < W22). Ebben az esetben az A2 allél gyakorisága fog 
emelkedni és az A1 csökkenni. A 3. és 4. típusú szelekció is irányított, de ezek esetében 
inkomplett dominancia miatt a heterozigóták fitnesze átmeneti a két homozigóta között (W11 > 
W12 > W22 a 3. típusra és W11 < W12 < W22 a 4. típusra). Amikor az A1A1 rendelkezik a 
legmagasabb fitnesszel (3. típusú szelekció), akkor az A1 allél gyakorisága fog emelkedni az 
időben, míg A2 csökken. Viszont értelemszerűen fordított a helyzet, amikor az A2A2 homozigóta 
fitnesze (4. típusú szelekció) a legnagyobb: akkor az A1 allél gyakorisága fog csökkenni az 
időben, míg A2 emelkedik. Végül az irányított szelekció – más evolúciós erő hiányában – az 
előnyös allél fixációjához és a másik allél eliminációjához vezet a populációban. 
 Az 5. és 6. típusú szelekció különlegesnek tekinthető abban a vonatkozásban, hogy 
egyensúlyhoz vezetnek, amely elérése után nem történik változás az allélgyakoriságokban. Az 
5. típusú szelekció alternatív elnevezései szuperdominancia, overdominancia, vagy 
heterozigóta-fölény. Ebben az esetben a heterozigótáknak magasabb a fitnesze, mint a két 
homozigótának (W11 < W12 > W22). Csökken a homozigóták száma, és nő a heterozigótáké, 
viszont egyre több heterozigóta szaporodik egymással, és újratermeli a homozigótákat, így 
egyensúlyi állapot alakul ki. Ez az egyensúly stabil, mert ha a populáció kimozdul ebből az 
állapotból, akkor olyan változások zajlanak le, melyek ismét visszaállítják az egyensúlyt. 
Szuperdominancia esetén mindkét allél preferált a heterozigótákban, így egyik sem 
eliminálódik a populációból. Kezdetben az allélgyakoriságok változhatnak, mivel az egyik 
homozigótának nagyobb lehet a fitnesze, mint a másiké, de az egyensúlyt elérve a változás 
megszűnik. Az egyensúlyi állapotra jellemző allélgyakoriság (q’) a két homozigóta relatív 
fitneszétől függ, amit általában a szelekciós koefficienssel fejeznek ki: 
   q’ = f(A2) = s11 / s11 + s22 

Az egyenletben s11 az A1A1 homozigóta, az s22 pedig az A2A2 homozigóta szelekciós 
koefficiensét. Az heterozigóta-fölény tipikus példája a sarlósejtes vérszegénység. Az ellene 
ható szelekció érdekessége, hogy miközben a jelleg genetikai szempontból kodomináns, a 
genotipusfitneszek teljes dominanciát tükröznek. A maláriával sújtott területeken mindkét 
homozigóta életképessége kisebb, mint a heterozigótáké. 
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A 6. típusú szelekció az underdominancia, vagy heterozigóta-hátrány. Ebben az esetben 
mindkét homozigóta rátermettsége nagyobb, mint a heterozigótáké. Kialakulhat egyensúly, de 
ez nem stabil állapot. Ha a populáció kibillen az egyensúlyi helyzetéből (például más evolúciós 
hatásra), akkor olyan változások zajlanak, amelyek eredményeként az allélgyakoriság 
generációról generációra tovább távolodik az egyensúlyi értéktől. A folyamat végén az egyik 
allél kihal, a másik fixálódik. A populáció átlagfitnesze éppen az egyensúlyi pontban a 
legalacsonyabb. Az itt elmondottakat a következő táblázat foglalja össze: 
 

A természetes szelekció típusai 

Típus Relatív-fitnesz Szelekció módja Eredmény 

1. W11 = W12 > W22 Irányított szelekció a recesszív A2 allél ellen. 
A1 növekszik, 
A2 csökken 

2. W11 = W12 < W22 Irányított szelekció a domináns A1 allél ellen. 
A1 csökken, 
A2 növekszik 

3. W11 > W12 > W22 
Irányított szelekció az inkomplett domináns A2 allél 

ellen.  
A1 növekszik, 
A2 csökken 

4. W11 < W12 < W22 
Irányított szelekció az inkomplett domináns A1 allél 

ellen. 
A1 csökken, 
A2 növekszik 

5. W11 < W12 > W22 Overdominancia 
Stabil 

egyensúly 

6. W11 > W12 < W22 Underdominancia 
Instabil 

egyensúly 

W11, W12 és W22 jelölések az A1A1, A1A2 és az A2A2 genotípusok fitneszét reprezentálják. 
 

 
 Végezetül meg kell említeni egy fontos körülményt a természetes szelekció 
hatékonyságával kapcsolatosan. A szelekció hatékonysága az allélgyakoriság módosításában 
függ magától az allélgyakoriságtól. Ha egy allél (A2) recesszív letális, akkor W11 = W12 = 1, 
viszont W22 = 0. Az A2 allél gyakorisága csökkeni fog az időben (mivel az A2A2 homozigótának 
nincsenek utódai), és a csökkenés arányos a recesszív allél gyakoriságával. Ha a gyakoriság 
magas, a generációnkénti változás viszonylag nagy, de az allél gyakoriságának csökkenésével 
egyre nagyobb hányada lesz heterozigótákban, ahol immunisak a természetes szelekcióval 
szemben (mivel a heterozigóták fitnesze megegyezik a előnyös homozigótákéval). Ezért a 
szelekció egy recesszív ritka allél ellen igen hatástalan, így az allél eltávolítása a populációból 
lassú. Ezt a törvényszerűséget sokan nem ismerik, pedig van egy fontos következménye. Sokan 
úgy gondolták, hogy a ritka recesszív betegségek gyógyítása a betegségek gyakoribbá 
válásához és végső soron az emberiség génkészletének degenerálódásához vezet. Ez a tévhit 
volt az alapja az eugenikai törvényeknek, amelyeket számos országban bevezettek a XX. század 
elején. Ezek tiltották bizonyos genetikai rendellenességet hordozó emberek házasságát és 
önkényes sterilizálást tettek lehetővé. Azonban, mint láthattuk, a ritka recesszív allélok 
túlnyomó többsége heterozigótákban van jelen, ezért a homozigóták elleni szelekciónak csekély 
hatása van az allélgyakoriságra. Tehát az, hogy egy ritka recesszív allélra homozigóták 
szaporodnak-e vagy sem jelentéktelen hatása van a betegség gyakoriságára. Egy kiváló példa 
erre a fenilketonuria, amely gyakorisága 0.006. Ha minden beteget meggyógyítanának, és ezek 
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szaporodása hasonló lenne a nem érintett emberekéhez, a fenilketonuriáért felelős allél 
gyakorisága 0.006-ról csak 0.006036-ra változna (q1 = q + q2) egy generációban. 
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Populációgenetika

Populációgenetika: populációk genetikai változatossága
• mintázat leírása és értelmezése
• formáló tényezők, folyamatok – mechanizmus 

Alkalmazása
• evolúcióbiológia (tradicionális logika) – allél gyakoriság változás 

generációról generációra
• ma: markerek elemzése – például következtetés a

o történetre (leszármazás, rokonság)
o életmenet jellemzőkre (párválasztási rendszer)
o populációk szerkezetére (izoláció)
o azonosítás (egyed, ivar, faj)
o genetikai asszociáció (orvostudomány)
o stb. 



Természetes változatosság

Változatosság: tulajdonságok eloszlása – pl. egyed

• viselkedési, morfológiai, molekuláris jellemzők

• relatív gyakoriság egy populációban

Változatosság a különböző szerveződési szinteken

• populációk – pl. populáció mérete, elterjedése

• kromoszóma változatok

• DNS szekvenciák – a gyakorlatban ált. egyedekhez rendeljük



Természetes változatosság

Egyedek és tulajdonságaik (fenotípus) – evolúciós változás

• tulajdonságok gyakoriságának változása a populációban

• generációról generációra (ivaros szaporodás)

Fenotípusos változatosság tényezői

• öröklött és nem öröklött (környezeti) komponensek

• genetikai változatosság – genotípus gyakoriság (genotípus 
változatosság) és allél gyakoriság

Kvantitatív (mennyiségi) és mendeli (egyszerű) jellegek  



Természetes változatosság – markerek

Mendeli tulajdonságok – változatosság a lokuszon

• változatosság oka genetikai különbség, környezettől független

• mendeli öröklődést mutat

Molekuláris markerek

• mendeli tulajdonságok

• a következtetés eszközei

• enzimpolimorfizmus, mikroszatellit, DNS szekvenciák (stb.)



Genetikai változatosság

Genetikai változatosság – adatok (egy lokusz):

• populáció mérete (minta), N = 10 egyed

• diplod, 20 allél (2N)

• két különböző allél típus (A, a)

• genotípus gyakoriságok:
fAA = 1/10
fAa = 5/10
faa = 4/10

• allél gyakoriságok:
fA = fAA +fAa /2 = 7/20
fa = faa +fAa /2 = 13/20

Ember MC1R gén 478. pozíciója (lokusz) – C és T allél (SNP)

• TT homozigóta (általában): vörös haj

• adatok: 30 egyed (minta), 25 CC és 5 TC genotípusú

• fCC = 25/30, fTC = 5/30, fTT = 0

• fC = 0,833 + 0,167/2 = 0,917, fT = 1- fC = 0,083 



Természetes változatosság jellemzése

Genetikai változatosság jellemzése mérőszámok

• populációk: heterozigozitás (heterozigócia, H), polimorfizmus

• populációk szerkezete: fixációs indexek (pl. FST)

• genetikai távolságok

Fenotípusos változatosság: szórás (variancia), diverzitás indexek

Változatosság elemzése alapján következtetés a mechanizmusra

• pl. változatosság hiánya – magyarázata?



Ideális populáció

Változás – tulajdonságok eredete és elterjedése a populációban

Folyamatok, tényezők – következménye a következő generációban

• öröklődési mechanizmus, párválasztás, génáramlás, természetes 
szelekció

• mutáció – a változatosság eredete

• populáció mérete

• környezet szerepe

Ideális populáció koncepciója – mendeli karakter

• az öröklődési mechanizmus hatása a változatosságra

• genotípus és allél gyakoriság változás?



Ideális populáció

Ideális populáció feltételei

• tulajdonságtól független, véletlenszerű párválasztás (random 
gaméta asszociáció) egy (végtelen) nagy populációban

• túlélés, reproduktív siker azonos  

• nincs mutáció és a populáció zárt

Autoszómás lokusz, ivaros szaporodás, diploid egyedek, ivarokban 
azonos allél gyakoriság, nincs generációk közötti átfedés

Determinisztikus dinamika, generáció:



Ideális populáció

A Hardy-Weinberg (HW) szabály (egyensúly, eloszlás, arányok)

• allél gyakoriság változatlan

• genotípus gyakoriság
egy generáció után változatlan

• genotípus gyakoriságra
HW arányok (két allél: binomiális)

Stabil egyensúly, mendeli öröklődés a változatosságot megőrzi – ha 
nem történik semmi „érdekes” a populációban (pl. szelekció)

Random kombinálódás – minden korábbi hatás törlődik

Koncepcionális jelentősége: a változás nullmodellje

• allél gyakoriságból genotípus gyakoriság számolható, tesztelhető

• eltérés a modelltől számszerűsíthető, pl. 1-H(tapasztalt)/H(várt)



Ideális populáció

Ideális populáció elméleti modell – de gyakran ideálishoz közeli állapot
• nagy populáció – random fluktuáció elhanyagolható
• párválasztás véletlenszerű a tulajdonságra nézve
• allélgyakoriság hasonló a populációkban
• mutáció ritka esemény (hatás a következő generációban)
• szelekciós hátrányban lévő genotípus ritka (pl. recesszív 

homozigóta) 

Példa: MN vércsoport egy populációban
• adatok: MM: 187; MN: 114; NN: 19
• várt gyakoriság: MM: 186; MN: 116; NN: 18
• konklúzió: Hardy-Weinberg állapot
• MC1R példa, TT gyakorisága: 0,082 = 0,64% – vörös haj gyakoribb 

(egyéb tényezők is a vörös haj hátterében, ideális populáció?)

Valódi populáció véges nagyságú, párválasztási preferenciák, 
szelekció és génáramlás...



Beltenyésztés

Párválasztási preferencia a fenotípus alapján – asszortatív
párosodás (és ivari szelekció)

Beltenyésztés: (közeli) rokonok közötti szaporodás

• gyakori, extrém esetben ismétlődő teljes öntermékenyítés

• allél gyakoriság változatlan, homozigóta gyakoriság nő 
(beltenyésztéses leromlás – szelekció)

• teljes genomot egységesen érinti

Mérőszáma: a beltenyésztési együttható

• relatív heterozigozitás csökkenés

• becslése: genotípus és allél gyakoriság alapján vagy családfa 
elemzés



Populációk szerkezete

Allél, genotípus gyakoriság különbségek a populációk között

• genetikai differenciálódás – általános, számos ok

• nem véletlenszerű allél asszociáció – beltenyésztés speciális eset

• különböző koncepciók (pl. dém, szomszédság, IBD)

Mérőszáma: pl. fixációs index változatok, FST – csak leírás, de 
magyarázata?

Ma inkább pl. populációk történetét ábrázoló fák, hálózatok

Linanthus parryae
Mohave
FST = 0,4



Populációk szerkezete, génáramlás

Génáramlás: egyedek migrációja és szaporodása a célpopulációban

• modellek: pl. kontinens-sziget

• populációk közötti eltérés csökken – akár stabil egyensúly

• pl. rovarirtó rezisztencia elterjedése

• meghatározó a nagyléptékű mintázatok kialakításában

• mérőszáma: génáramlási (migrációs) ráta

Oporornis tolmiei Wyeomyia smithii

mtDNS szekvencia enzimpolimorfizmus



Sodródás (drift)

Sodródás: változatok random fluktuációja 

Elvi példa: sárga és barna csiga változatok

• 50-50% kezdeti gyakoriság

• mortalitás a színtől független

• cenzus minden nap végén

Sodródás a populációban

1. pl. 2 sárga és 4 barna elpusztul – gyakoriság változik

2. egyik típus el is veszhet – előbb-utóbb el is veszik

3. fixálódás vagy kiesés esélye a gyakorisággal azonos
(pl. sárga gyakorisága 20% esetén 20% eséllyel fixálódik, 80% eséllyel elveszik)

4. fixálódás sebessége a populáció méretének a függvénye, kis 
populációban gyorsabb a változás



Genetikai sodródás (genetikai drift)

Sodródás minden természetes populációban – a terjedés alapvető 
tényezője

Genetikai sodródás: allél gyakoriság fluktuáció

• ivarsejt felesleg, kombinálódás véletlenszerűsége
(„random minta” az ivarsejtkészletből)

• pl. Aa genotípusú szülők

o utódok 1:2:1 arányban AA, Aa, aa

o a várt mintázat – de ha 1 utód? (50% eséllyel homozigóta)

o 4 utód esetén 0.8% eséllyel mind homozigóta

• fluktuáció a környezettől független

• gyakran kis valószínűségek, de generációkon keresztül egy 
populációban...  

A teljes genomot egységesen érinti



A genetikai sodródás következményei

Terjedés genetikai sodródással

1. Populáció: allél fixálódása egy lokuszon

o előbb-utóbb bekövetkezik, egy változatra a valószínűsége az 
aktuális gyakorisága függvénye

o valódi populációban a Hardy-Weinberg egyensúly instabil

o véletlenszerű asszociációval a genotípus gyakoriság is 
változik

o előbb-utóbb minden változat egy ősi allél másolata lesz 
(„koaleszcencia”, monofiletikus populáció)

2. Populációk divergenciája

o másik populációban eltérő allél fixálódhat

o példa: Drosophila melanogaster kísérletek
bw75/bw heterozigóta szülők
N=16 (azonos kezdeti összetétel)
107 populáció, 19 generáció



A genetikai sodródás következményei

Dinamika: változás sebessége kizárólag a populációméret 
függvénye

Az effektív populációméret koncepciója

Genetikai sodródás a változatosságot csökkenti - speciális esetek

• alapítóhatás

• palacknyak hatás

• természetvédelem: pl. fragmentáció következtében kis 
populációk (drift és beltenyésztés)

Északi elefántfóka
• palacknyak 100 éve

2-20 egyed
H=0,9 (mtDNS szekvencia, 
múzeumi példányok)

• ma >170000 egyed
2 mtDNS haplotípus
H=0,41 (100 egyed)



Természetes szelekció

Természetes szelekció: előnyös változat elterjedése

• előnyös és hátrányos tulajdonságok – hatásuk a reproduktív sikerre 
egy adott környezetben (túlélés és utódszám, fitnesz)

• előny és hátrány környezetfüggő – pl. ipari melanizmus

• öröklődő tulajdonságok, hatása így számos generáción keresztül

Fitnesz: következő generációhoz való hozzájárulás

• tulajdonságok függvénye

• mendeli tulajdonságok – genotípus fitnesz

• per capita növekedési ráta

• relatív fitnesz, átlag fitnesz, szelekciós koefficiens

Adaptáció: az előnyös tulajdonság



Természetes szelekció

Szelekció hatása megjósolható egy adott környezetben

• az allélgyakoriság is változik (változhat)

• szelekció és drift – a terjedés tényezői
(drift: változatok fitnesze azonos)

• szelekció hatása nem egységes a genomra

Hatását a fenotípuson keresztül értelmezzük

• hatása a tulajdonság öröklődése módjától is függ

• többszintű szelekció



A szelekció típusai

Szelekció típusai a genotípus – fenotípus – fitnesz kapcsolatok alapján

Genotípus: homozigóta előny (irányító), heterozigóta előny és hátrány

Fenotípus (kvantitatív jelleg): irányító, stabilizáló, szétválasztó



Irányító szelekció

Előnyös allél fixálódása, hátrányos eliminálása

• kezdeti gyakoriságtól függetlenül

• szelekció intenzitásától függetlenül

Gyors terjedés – elterjedés sebessége függ:

• kezdeti allél gyakoriság

• genotípus-fenotípus kapcsolat

• szelekció intenzitása

Gyakori, pl. rejtőszín elterjedése, rezisztencia – minimális előny elég



Antagonisztikus szelekció

Ellentétes irányú szelekciós tényezők

• fixálódást lassítja (irányító szelekció) – pl. környezeti fluktuáció

• de akár stabil egyensúlyi polimorfizmus – pl. többszörös niche
polimorfizmus (szétválasztó szelekció)

Heterozigóta előny – homozigóták ellen ható irányító szelekció miatt

• sarlósejtes anémia és malária (Afrika)

• egyensúlyi allélgyakoriság csak a szelekciós koefficiensektől függ

• ritka, stabilizáló szelekció egy lehetséges magyarázata

Pyrenestes ostrinus
csőrméret eloszlás
eltérő táplálék típusok



Gyakoriságfüggő szelekció

Fitnesz a relatív gyakoriságnak is függvénye

Negatív gyakoriságfüggő szelekció:

gyakorisággal a fitnesz csökken

• stabil egyensúlyi polimorfizmus

• gyakori (1:1 ivararány, ESS)

• kompetíció (lágy szelekció,
niche polimorfizmus)

• növények ön-inkompatibilitás alléljai

Pozitív gyakoriságfüggő szelekció

• több stabil egyensúlyi pont

• kezdeti feltételek (történet) szerepe

• pl. Mülleri mimikri, Heliconius
erato és melpomene



Természetes szelekció és génáramlás

Chaetodipus intermedius (tasakosegér)
MC1R gén – sötét és fakó változatok
eltérő habitat preferencia (rejtőzés)
szelekció intenzitása?
génáramlás a habitatok között?

• fenotípus (A, melanikus) és Mc1r allél (B)
gyakoriság – meredek klin

• neutrális szekvencia (C, mtDNS): kis különbség
• neutrális változatosság alapján:

heterozigozitás → Neu (u = 10-6 – 10-7)
FST = 1/(4Nem+1) → m = 4 10−3 – 2,5 10−4

• szelekció-génáramlás modell, m ismeretében s 
= 0,4 (sötét háttérben világos változatra)



Evolúciós változás – mechanizmus

Változás generációról generációra a populációban, populációk 
divergenciája a folyamatok együttes hatására

• egy változat fixálódása

• stabil egyensúlyi polimorfizmus egy populációban (pl. mutáció és 
drift, mutáció és irányító szelekció, szelekció és génáramlás, 
kiegyensúlyozó szelekció)

• változás iránya a korábbi történet függvénye lehet (pozitív 
gyakoriságfüggő szelekció, heterozigóta hátrány)

• populációk divergenciája (adaptív vagy nem-adaptív, génáramlás)

Adaptív topográfia – pl. „csúcsváltás” drift és szelekció hatására 



Kiegészítések

Kvantitatív jellegek – kvantitatív genetika

Mintázatból mechanizmus – független bizonyítékok kellenek, pl.

• kis változatosság: drift vagy irányító szelekció (tesztelhető)

• hasonló populációk: intenzív génáramlás vagy recens 
divergencia

Fenotípus evolúció (összehangolt evolúció, mozaik evolúció) 

Allélgyakoriság változás egy (néhány) lokuszon – nem általános 
modellje az evolúciónak, egyéb lehetőségek is
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Bevezetés 
 

A magasabbrendű szárazföldi növények folyamatosan változó környezetnek vannak 
kitéve, ezéltal létfontosságú számukra a megfelelő alkalmazkodási képesség. Mivel  a 
környezeti feltételek időnként lényegesen eltérhetnek az optimálistól, a növényeknek ezért 
extrém viszonyokhoz is alkalmazkodniuk kell. A növények bizonyos szintig képesek az extrém 
környezetben is túlélni, növekedni. A stressztűrő képesség mértékében ugyanakkor óriási 
eltérések vannak az egyes fajok között. Például a búza nem szereti a szikes talajt, az árpa az 
alacsony sótartalmú talajokon még nő, a sziksófű (Salicornia) vagy a sziki zsázsa (Lepidium 
crassifolium) viszont kimondottan kedveli a magas sótartalmú talajokat (1. Ábra).  

A környezeti stressz élettani hatásait már több évtizede kutatják, óriási szakirodalma 
van ennek a témának. A stressztűrő képesség genetikai és molekuláris alapjai viszont még 
kevésbé ismertek. Az utóbbi évtizedekben sikerült a stresszválasz szabályozásának fontosabb 
elemeit megismerni, jórészt az Arabidopsis thaliana modellnővény intenzív kutatása révén. A 
Következő fejezetekben a stressztűrés genetikai és molekuláris szabályozásának legfontosabb 
elemeit próbálom összefoglalni.  

 
 

1. ábra. Extrém környezeti viszonyok. A növényeknek speciális alkalmazkodóképességre van szükségük hogy 
az ilyen környezetben túléljenek és fejlődjenek.  
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A stresszhatás következményei 
 

A szárazság vagy só stressz több hasonló élettani következménnyel jár. Mindkét esetben 
dehidratáció lép fel, ami ozmotikus stresszhez vezet. A szárazság esetében a víz hiánya, míg a 
talaj magas sótartalma az ozmotikus nyomás miatt akadályozza a vízfelvételt. Az ozmotikus 
stressz önmagában is sejt károsodással jár, mert az elégtelen hiratáló folyadék a fehérjék 
kicsapódásához, az enzimek működésének csökkenéséhez vezethet. A só stressz esetében a 
káros ionok magas koncentrációja (főleg a nátrium a klorid, és egyes nehézfémek) is 
sejtkárosító folyamatokhoz vezethet. A toxikus ionok gátolják az erre érzékeny fehérjék, 
enzimek működését, csökkenhettik a nélkülözhetetlen ásványi anyagok, ionok felvételét.  

A stresszhatások következményeit már sokan, sok szempontból vizsgálták. A növényt 
károsító hatások eredményeként leáll a növekedés, a sejtosztódás, a növény fejlődése. A növény 
a növekedés mérséklésével a védekező mechanizmusok felé tereli energiáit. Fontos 
következmény a fotoszintézis gátlása, ami az elengedhetetlen metabolitok szintézisének, az 
energia ellátás csökkenéséhez vezet. Ezzel kapcsolatos az ozmotikus hatások 
következményeként a sztómák záródásának eredményeként a párologtatás, a levélen keresztüli 
vízvesztés csökkenése. A gázcsere gátlása elégtelen széndioxid felvételhez vezet, ami tovább 
csökkenti a fotoszintézist. A széndioxid asszimiláció részleges gátlása ugyanakkor nem jelenti 
a fény energia megkötésének csökkenését, ami az elektron áramlás gátlásához és reaktív oxigén 
fajták (szuperoxid, hidrogén peroxid, hidroxil gyökök stb.) felhalmozódásához vezet. A reaktív 
oxigén fajták oxidálhatják a különböző életfontosságú sejtalkotó makromolekulákat mint 
például a fehérjéket, zsírokat, nukleinsavakat, ezáltal egy másodlagos, úgynevezett oxidatív 
stressz kialakulásához vezethetnek. Az oxidatív folyamatok a növény további károsodásához 
vezetnek, amik extrém esetben sejthalált eredményeznek (Munns, 2002). A növény maga 
módján védekezik a káros hatások ellen. Ozmoprotektáns metabolitok (pl. bizonyos cukor 
fajták, egyes amino savak), segítik az ozmotikus stressz kiegyenlítését, a káros hatások 
mérséklését. Chaperon, hősokk típusú fehérjék bizonyos mértékig stabilizálják az érzékeny 
enzimek, struktúr fehérjék szerkezetét, késleltetve degradálódásukat. A reaktív oxigén fajták 
semlegesítéséért többféle mechanizmus felel. Az antioxidáns metabolitok mint például az 
aszkorbinsav, glutation, közvetlenül képesek az oxidáló molekulákat semlegesíteni. Az 
antioxidáns enzimek (pl. szuperoxid dizmutáz, aszkorbát peroxidáz, glutation reduktáz, stb.) a 
reaktív oxigének enzimes semlegesítését végzik (2. Ábra). Mindezen folyamatok egy több 
szintű, koordinált genetikai/molekuláris szintű szabályozást igényelnek. 
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2. ábra. A só és szárazság stressz hatása a magasabbrendű növényekre. Az Arabidopsis modellt alkalmazó 

kísérletben a só stresszt NaCl locsolással, a szárazságot vízmegvonással értük el.   
 
Genetikai alapok 
 

Az extrém környezeti hatások során fellépő abiotikus stresszel szembeni védekezést 
számos gén szabályozza. A szárazság, hideg vagy hőtűrés, a szikeseken való túlélés képessége 
tipikusan sokgénes öröklődést mutat. Ezért klasszikus genetikai, nemesítési módszerekkel 
lehetetlen vagy legalábbis nagyon nehéz az ilyen típusú ellenállóképesség javítása. Hosszas és 
bonyolult nemesítési programok eredményeként ugyan sikerült egyes haszonnövények 
ellenállóképességét javítani, de a különbség általában kismértékű. Ugyanakkor a toleráns fajták 
sokszor kisebb hozamúak megfelelő körülmények között, például az öntözött földeken, jó 
minőségű talajokon mint az ott optimális hozamot nyújtó, de stressz érzékeny fajták. Az 
öröklődés bonyolultsága, valamint, a termesztett növények genetikai alkalmatlansága miatt 
egészen a közelmúltig az ellenállóképesség genetikai/molekuláris szabályozása alig volt ismert. 
Az áttörést egy általánosan elfogadott modell alkalmazása hozta meg: az Arabidopsis thaliana 
botanikai és gazdasági szempontból jelentéktelen növényfaj, de kivállóan alkalmas kísérleti 
célokra. Bár a 20. század első felében már folytak kutatások az Arabidopsis felhasználásával, 
az Arabidopsis alkalmazása növénybiológiai kísérletekben az 1990-es években terjedt el széles 
körben. Meg kell említeni, hogy a magyar származású Rédei György professzor volt az egyik 
úttörője az Arabidopsis genetikának, aki a 1960-70-es években végezte a genetikát megalapozó 
kísérleteit (Rédei, 1975) (3. Ábra).  
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3. ábra. Az Arabidopsis thaliana mint modellnövény. 

 
Miért vált az Arabidopsis egy általánosan elfogadott modellé? Az Arabidopsis-nak több 

olyan tulajdonsága van, ami alkalmassá teszi kísérleti célokra. Kisméretű, igénytelen, tőrózsás 
növény, egy négyzetméteren több száz is felnevelhető. Alapjában véve önbeporzó, ami 
megkönnyíti a genetikailag tiszta vonalak fenntartását. Emellett könnyű keresztezni, ami a 
genetikai analízis alapja. Gyors tenyészidejű növény, 3 hónap alatt is magot hoz, ami egy év 
alatt 4 generáció felnevelését is lehetővé teszi. Erre a növényfajra dolgozták ki a legkönnyebb, 
leghatékonyabb transzformációs módszert, ami lehetővé teszi a traszgenikus növények, 
inszerciós mutánsok tömeges előállítását, irányított gén analízist. Nem utolsósorban, az 
Arabidopsis rendelkezik a legkisebb genom mérettel a magasabbrendű növények között, ennek 
köszönhetően növények közül először az Arabidopsis genom szekvenciáját határozták meg 
(Arabidopsis, 2000). A koncentrált kutató munka eredményeként ma már több százezer mutáns 
áll rendelkezésre a gének funkcionális analíziséhez, több száz, különböző élőhelyen gyűjtött 
variáns ismert a természetes variabilitás vizsgálatához. Az interneten hozzáférhető gén, cDNS 
és mutánsgyűjtemények az utóbbi években kiegészültek génexpressziós, metilációs, 
metabolomikai vagy prometomikai adatbázisokkal, amik komplex in sziliko analízist tesznek 
lehetővé.  
 
Stressz érzékelés és a stresszválasz szabályozása 
 

A környezeti elváltozások érzékelése az első lépés ami meghatározza a növény 
válaszreakcióját. Általában olyan speciális receptor fehérjék kapcsolják be a jelátviteli 
folyamatokat, amik külső hatásra konformáció változáson mennek keresztül, ami módosítja az 
aktivitásukat. A különböző környezeti stresszhatások érzékeléséről elég kevés információ áll 
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rendelkezésre. Az ozmotikus változásokat Arabidopsis-ban egy membránhoz kötött hisztidin 
kináz (ATHK1) ozmoszenzor képes érzékelni, ami hasonló az élesztő szenzor fehérjéjéhez 
(Urao et al., 1999). Hasonló szerzor fehérjét találtak a rizsben is, ami arra utal, hogy az 
ozmoszenzorok hasonlóak a különböző növényekben (Kushwaha et al., 2014). Az ATHK1 
típusú érzékelők mellett valószínűleg más receptorok is részt vesznek az ozmotikus stressz 
érzékelésében. A többi stressz típus érzékelése még kevésbé ismert. A membránhoz kapcsolt 
SOS1 antiporterről gyanítják, hogy részt vesz a só stressz érzékelésében, de ezt eddig nem 
sikerült egyértelműen bizonyítani (Hasegawa et al., 2000). Az oxidatív stressz érzékelésében 
bizonyos, hidrogén peroxidra érzékeny hősokk faktorok vehetnek részt, amelyek aktivitása 
redox egyensúlytól függő trimerizációt feltételez (Miller and Mittler, 2006) (Perez-Salamo et 
al., 2014).  

A sejten belüli jelátvitel több lépésben, számos metabolikus illetve enzimatikus szereplő 
közreműködésével valósul meg. Az ozmotikus és só stressz jelátvitel fontos komponensei a 
foszforilációs reakciók, amelyek speciális cél fehérjék poszt-transzkripciós módosításáért 
felelnek. A MAP kináz kaszkádokról ismert, hogy több stresszhatás jelátvitelében résztvesznek. 
Az Arabidopsis MPK3, MPK4 és MPK6 kinázokról tudjuk, hogy az oxidatív jeleket közvetítik. 
A peroxid szignál származhat abiotikus vagy biotikus hatásokból is. A MPK4 valamint MPK7 
kinázok a só és a szárazság stresszhatások közvetítésében is részt vesznek (Colcombet and Hirt, 
2008; Sinha et al., 2011). A SnRK2 kinázok elsősorban az ozmotikus stresszválasz 
szabályozásában vesznek részt. A SNRK2.1/4/5/7/8/9/10 alcsoport elsősorban abszcizinsavtól 
(ABA) független módon közvetíti az ozmotikus stresszhatás jeleit. A jobban ismert 
SNRK2.2/3/6 alcsoport, ami főleg az ABA jelátvitelben fontos (Fujii et al., 2011; Kulik et al., 
2011). Az ABA a szárazság és só stressz-hez kapcsolódó molekuláris válasz legfontosabb 
szabályozó hormonja. A stressz során megemelkedő ABA hormon PYR/PYL receptor családba 
tartozó fehérjékhez kötődve inaktiválja a jelátvitelt gátló PP2C típusú foszfatázokat (pl. ABI1, 
ABI2). A foszfatázok ABA hiányában defoszforilálják és inaktiválják a SnRK2.2/3/6 
kinázokat. ABA hatására a PP2C-k disszociálnak a SnRK2 kinázokról, a gátlás megszűnik, ami 
a három SnRK2 kináz aktivációjával jár (Sheard and Zheng, 2009). Az aktív SnRK2 kinázok 
foszforilálják a cél fehérjéket, amik között fontos transzkripciós faktorok (pl. ABI5, ABF1, 
ABF3), és a sztóma záródásban kulcsfontosságú ion transzporterek (pl. SLAC1, KAT1) 
találhatók (Finkelstein, 2013; Yoshida et al., 2015). A sztóma záródásért a SNRK2.6 által 
foszforilált és aktivált SLAC1 ion csatorna felelős, míg a KAT1-t a foszforilálás gátolja 
(Yoshida et al., 2015; Yu et al., 2015). Az ABA érzékenység alapvetően meghatározza a 
szárazságtűrés mértékét (4. Ábra). 
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4. ábra. Egy ABA érzékeny mutáns (ppr40-1) gyorsabb sztómazáródás révén jobban túléli a szárítással járó 

vízvesztést mint a vadtípusú növény (Col-0).  
 

Az ABRE promoter elemhez kapcsolódó bZIP típusú ABI5 transzkripciós faktor a mag 
érését segíti és a csírázást gátolja, míg az ABF/AREB transzkripciós faktorok a kifejlett 
növényben aktiválják a stressz és ABA indukált géneket az ozmotikus hatásra. Az ABA 
jelátvitelt ezen kívül az intracelluláris kalcium koncentráció változásai, kalcium függő kinázok, 
lipid jelátvitel komponensei, reaktív oxigén molekulák is befolyásolják. A transzkripciós 
szabályozás fontos résztvevői az ABI3 és a AP2 típusú ABI4 transzkripciós faktorok, amik 
elsősorban a mag érését és a csírázást ellenőrzik és a MYB típusú transzkripciós faktorok, amik 
szintén az ABA jelátvitel pozitív szabályozói (Finkelstein, 2013), (5. Ábra). 

Az ABA jelátvitel mellett fontosak a stressz jelátvitel ABA-tól független szabályozási 
folyamatai. Az AP2/ERF transkripciós családba tartozó DREB/CBF transzkripciós faktorok a 
DRE promoter elemet ismerik fel, és hozzá kapcsolódva aktiválják a stressz-indukált cél 
géneket. A DREB/CBF faktorok és az általuk szabályozott gének a hideggel, a só és 
szárazságstresszel szembeni tolerancia kulcs elemei (Agarwal et al., 2006). A RAP2 csoportba 
tartozó ERF transczkripciós faktorok az oxigénhiányos környezetben (pl. áradás) való 
túléléshez szükségesek (Perata and Voesenek, 2007). A RAP2 faktorok az anoxiás állapot 
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szenzoraiként is működnek, mert aktivitásukat egy oxigénhiánytól függő N terminális régió 
stabilizálja (N-end rule pathway) (Licausi et al., 2011). A hipoxia mellett a RAP2 típusú 
faktorok az ozmotikus és oxidatív stresszválaszt is szabályozzák (Papdi et al., 2015).  

A hőstresszel szembeni válaszokat szinén ABA-tól független jelátviteli rendszerek 
szabályozzák. Legfontosabb komponensei a hősokk transzkripciós faktorok (HSF), amik a 
magas hőmérsékletre aktiválódó géneket aktiválják. A növényekben a HSF fehérjéket egy 
komplex géncsalád kódolja. Arabidopsis-ban 21 HSF gént ismerünk, amik közt pozitív és 
negatív szabályozó funkcióval rendelkezők is előfordulnak. A növényi hősokk faktorok nem 
csak a magas hőmérséklettel kapcsolatos szabályozásban vesznek részt, egyes faktorok más 
stresszhatásokkal (só, szárazság, oxidatív stressz, sérülés, stb.) szembeni ellenállóképességet is 
befolyásolják (Scharf et al., 2012). Jellemzőjük, hogy stresszhatásra trimerizálódnak, és a 
sejtmagban a hősokk elemeket (HSE) tartalmazó gének promoteréhez kapcsolódva aktiválják a 
transzkripciót. A sejt redox állapota befolyásolja a trimerek stabilitását, ami bizonyos szenzor 
funkcióra is enged következtetni (Miller and Mittler, 2006). Az “A” típusú HSF fehérjék a 
hőstressz legfontosabb pozitív szabályozó faktorai (Scharf et al., 2012). Érdekes a HSFA4A 
faktor funkciója nem elsősorban a hősokk káros hatásának kivédése, hanem a só, nehézfém, és 
általában az oxidatív stresszel szembeni válaszreakciók aktiválása. A HSFA4A faktort a MPK3 
és MPK6 MAP kinázok foszforilálják, ami fontos a transzkripciós aktivitáshoz  (Perez-Salamo 
et al., 2014) (5. Ábra).   
  

 
 
5. ábra. A stresszválaszt szabályozó jelátviteli folyamatok vázlata. Baloldalt az érzékelés a jelátvitel és 
transzkripciós szabályozás kategóriái, jobboldalt az egyes stressz típusokhoz kapcsolható szabályozási folyamatok 
kapcsolódásai láthatók.    
 
Metabolikus folyamatok. 
 

A káros környezeti hatások során többféle élettani, metabolikus és fejlődési változást 
lehet megfigyelni. A só stressz során az egyik jellemző változás az ion egyensúly módosulása. 
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A membránon keresztüli ion felvételt és leadást meghatározó ion transzporterek aktivitása kulcs 
fontosságú a só tolerancia meghatározásában. A plazma membránon keresztül az ion felvételt 
és a K+/Na+ egyensúlyt a HKT transzporter irányítja (Davenport et al., 2007). Durum búzából 
származó HKT transzporterekkel sikerült a kenyérbúza só toleranciáját javítani, ami a levél 
sótartalmának csökkenésével volt elérhető (James et al., 2011). A NHX1 családba tartozó 
Na+/H+ antiporterek a Na+ ionokat a vakuólumba pumpálják, ezáltal csökkentik a citoplazma 
káros ion koncentrációját (Gaxiola et al., 1999) (Yokoi et al., 2002). A plazma membránban 
lokalizált SOS1 Na+/H+ antiporter viszont a Na+ ionok elávolításáért felelős, ami 
kulcsfontosságú a citoplazma működéséhez magas sótartalmú közegben (Shi et al., 2000). A 
SOS1 fehérjét a SnRK3 típusú SOS2 kináz foszforilálja és aktiválja, amit viszont a SOS3 
kalcium szenzor révén a Ca2+ ion tartalom szabályozása alatt áll (Zhu, 2003). A SOS1 rendszer 
kapcsolatban áll az ABA szabályozással is és az ion egyensúly fenntartásának meghatározó 
szabályozó mechanizmusa (Chinnusamy et al., 2004).  

A prolin metabolizmus a stressz ellenállóképesség egy másik meghatározó szereplője. 
A prolin egy különleges aminosav, ami elsősorban szárazság és só stressz során halmozódik fel 
a növényi szövetekben (Szabados and Savoure, 2010). Az ozmotikus stresszt kiváltó szárazság 
vagy só mellett prolin felhalmozódást írtak le nehézfémek (Schat, 1997), bizonyos 
vegyianyagok, oxidatív stressz (Ben Rejeb et al., 2014), foszfor éhezés (Aleksza et al., 2017), 
UV fény (Saradhi et al., 1995) és egyes mikroorganizmusok (Fabro et al., 2004) hatására. 
Korábban a prolint mint ozmoprotektáns vegyületet emlegették, de mára kiderült hogy több 
funkciója lehet. Szerepe van egyes reaktív molekulák (ROS) semlegesítésében, a redox 
egyensúly fenntartásában, bizonyos enzimek stabilizálásában, de az energia háztartás 
szabályozásában is (Kavi Kishor and Sreenivasulu, 2014; Bhaskara et al., 2015; Signorelli, 
2016). A prolin a citoplazmában vagy kloroplasztban szintetizálódik, elsősorban 
glutaminsavból (Székely et al., 2008; Szabados and Savoure, 2010). A bioszintézis egy reduktív 
folyamat, ami stressz körülmények között segíthet a kloroplasztisz elektron transzportját 
stabilizálni (De Ronde et al., 2004). A mitokondriumban végbemenő prolin degradáció két 
oxidációs lépésból áll, ami elektronokat, így energiát szolgáltathat a mitokondriális elektron 
transzport részére. Az utóbbi években jelent meg néhány publikáció a prolin metabolizmust 
szabályozó génekről. A stressz során a prolin bioszintézist ABA függő és független jelátviteli 
mechanizmusok is szabályozzák. A bioszintézist ellenőrző pirrolin-5-karboxilát szintáz 1 
(P5CS1) gén aktiválásáért nagy valószínűséggel ABF típusú transzkripciós faktorok felelősek, 
de azt MYB és ANAC faktorok is befolyásolják. A fény szabályozást a HY5 transzkripciós 
faktor ellenőrzi, míg a foszfát éhezéskor aktiválódó P5CS1 transzkripciójáértt az 1. intronban 
lévő P1BS szekvencia elemet felismerő MYB típusú PHR1 és PHL1 faktorok felelősek 
(Aleksza et al., 2017). A prolin degradáció meghatározó lépését a prolin dehidrogenáz (ProDH) 
katabolizálja, ami ozmotikus stressz alatt gátlás alatt áll. Stressz után megemelkedik a ProDH1 
aktivitása, amit bZIP típusú transzkripciós faktorok szabályoznak (Satoh et al., 2004). A prolin 
oxidációnak fontos szerepe van a hiperszenzitív reakció (HR) során kialakuló programozott 
sejthalál létrejöttében, mert a mitokondrium felpörgetett prolin oxidációja mitokondriális ROS-
t generál, ami a PCD egyik legfontosabb  szignálja. A PCD-t és a prolin oxidációt az avirulens 
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mikroorganizmusok támadásakor aktiválódó ProDH és a P5CDH enzimek szabályozzák 
(Cecchini et al., 2011). 
 
Konklúzió 
 

Az extrém környezetben való túlélés, növekedés magasfokú alkalmazkodóképességet 
kíván a növényektől. Az alkalmazkodást lehetővé tevő fejlődési, élettani, metabolikus 
változásokat több szintű koordinált szabályozási rendszer ellenőrzi (5. Ábra). A modell 
növények valamint a rendszerszintű analízist lehetővé tevő módszerek alkalmazása lehetővé 
tette, hogy a számos gén által ellenőrzött folyamatok bizonyos elemeiről ma már pontos 
ismereteink vannak, de a szabályozás összességét még nem ismerjük. A modellnövények 
mellett ma elsősorban a haszonnövények ellenállóképességét szabályozó gének, gén variációk, 
epigenetikai szabályozó mechanizmusok kutatása, valamint az extrém viszonyokhoz jól 
alkalmazkodott halofita és xerofita fajok, változatok kutatása a leggyorsabban fejlődő terület. 
Az új genetikai, genomikai módszerek alkalmazásával többféle módon is lehetségessé vált a 
haszonnövények ellenállóképességének javítása. Sikerült olyan genetikailag módosított vagy 
genom szerkesztett fajtákat is előállítani, amelyek jobban tűrik a szárazságot, jobban nőnek, 
magasabb termést hoznak a szikes vagy alacsony tápértékű talajokon (6. Ábra). Az ígéretes 
eredmények a több síkon folyó kutatásoknak köszönhetőek, amelyekben a genetikai, 
molekuláris és rendszerszintű technológiáké volt a fő szerep.  
 

 
 
6. ábra. Az extremofil (halofita, xerofita) növényfajok alkalmazása az adaptációt, toleranciát meghatározó 

gének, gén formák azonosítására. A halofitákból származó génkönyvtárat Arabidopsis modellbe vittük, ahol 
genetikai szűréssel azonosítottuk a fokozott toleranciáért felelős géneket. A gének jellemzése segített 
megérteni a stressz tolerancia genetikai alapjait, és hozzájárul a haszonnövények ellenállóképességének 
növeléséhez (Rigo et al., 2016).  
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A növények fejlődését befolyásoló extrém környezeti hatások
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A szárazság és magas só hatása az Arabidopsis növényekre
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A szárazság stressz fokozatai és a növények válasza

Verslues PE (2017) Time to grow: factors that control plant growth during mild to moderate drought stress. 
Plant Cell Environ 40: 177-179

Optimális körülmények:
Normál növekedés

Kismértékű szárazság:
alkalmazkodás

Súlyos szárazság:
Sejt károsodás



A szárazság, só és hideg hatása a fotoszintézisre

Saibo NJ, Lourenco T, Oliveira MM (2009) Ann Bot 103: 609-623



Stressz jelátvitel vázlata a növényi sejtekben
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Arabidopsis thaliana (lúdfű), a növénybiológia modellje

Felfedező: Johannes Thal (XVI. században a Harz hegységben, Németország)
Rendszertani besorolás: keresztesvirágú növény, a Brassicaceae családba tartozik
Magyar neve: lúdfű.
Első kutatások:
A. Braun (1873) az első Arabidopsis  mutáns 
F. Laibach (1907) kromoszóma szám meghatározása

(1943) potenciális model növény 
E. Rheinholz (1947) az első indukált mutáns gyüjtemény
Rédei György (1950-70 évek) Arabidopsis genetika alapjai

Az Arabidopsis kutatás úttörő kutatói

Friedrich Laibach Gerhard Röbbelen Rédei György



Arabidopsis thaliana (lúdfű) fontosabb tulajdonságai

Tulajdonságok:
• Család: Brassicaceae.
• Gyors életciklus: 2-3 hónap.
• Könnyű szaporítás, sok mag.
• Hatékony transzformációs módszerek (Agrobacterium).
• 5, apró kromoszóma.
• Sok mutáns, nagy, hozzáférhető mutánsgyűjtemények.
• Legkisebb ismert növényi genom méret (125 Mb).
• Nagyfelbontású genetikai és fizikai térkép.
• Ismert genomikus DNS szekvencia  

(az első megszekvenált növényi genom (2000).
• Legtöbb alapkutatást az Arabidopsis-on végzik

(sok egyetemi, ipari kutató intézet).  
- PubMed:  64 ezer közlemény (Drosophila: 50 ezer).



Az Arabidopsis vad és termesztett rokonai

Arabidopsis lyrata

cabbagecauliflower

Oilseed rape

Arabidopsis 
thaliana

Eutrema
salsugineum

Lepidium crassifolium

Halophytes High altitudes

Crop plants

Halophytes



Az Arabidopsis genom szekvenciája: 2000 december 14.

Az első ismert növényi genom szekvencia !

Genom méret: 
125 MB / 115,5 MB ismert

Gének száma: 25.489
(komputer analízis, 2000)
valószínűleg: 27-28.000

Átlagos gén méret: 2000 bp

Átlagos gén gyakoriság: 1 gén / 4800 bp

Nature 408:796 – 815, 2000.



A növényi gének felfedezése és jellemzése

Alonso and Ecker (2006) Nature Reviews 7:524-536



Kémiai, inszerciós mutagenezis, genetikai komplementáció

Alonso and Ecker (2006) Nature Reviews 7:524-536



Direkt és fordított (reverz) genetikai stratégiák

Alonso and Ecker (2006) Nature Reviews 7:524-536

Forward genetics 

Reverse genetics 

several weeks several months several months several months, 1 year

several days 1-2 years 2-3 years minutes



Arabidopsis fejlődési mutánsok.

Page and Grossniklaus (2002) Nature Reviews 3:124

Embryo lethals
Wild type silique

Silique with segregating aborting embryos 

Flower
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A stressz gének azonosítása 1: hiperszenzitív mutánsok

M1 generation

EMS 
mutagenesis

M2 generation: 
screen for stress 
hypersensitivity

Mutant line

Genetic analysis: 
crossing with other mutants

Physiological, biochemical analysis

Gene identification: (eg. positional cloning)

Molecular analysis, functional characterisation



A só toleranciát szabályozó SOS1 gén: Na+/H+ antiporter

SOS1: plasma membrane Na+/H+ antiporter
Mediates NaCl exclusion through plasmalemma

SOS1 is controlled by SOS2/SOS3 signals.

Shi et al., (2000) PNAS 97:6896-6901

Salt sensitivity of wild type Arabidopsis, 
the sos1 mutant, 
and the 35S-SOS1 complemented mutant.

The sos1 mutant is hypersensitive to NaCl

Positions of mutations on SOS1 protein

Expression of SOS1 in Arabidopsis



A SOS szabályozás és a só tolerancia kapcsolata

Ji H, Pardo JM, Batelli G, Van Oosten MJ, Bressan RA, Li X (2013) 
The Salt Overly Sensitive (SOS) pathway: established and emerging roles. Mol Plant 6: 275-286

SOS1: plasma membrane Na+/H+ antiporter
SOS2: SnRK-type protein kinase
SOS3: calcium sensor
MPK6: MAP kinase 6
SCaBP: Ca2+ binding protein
PIN: auxin transporter
NHX1: tonoplast Na+/H+ antiporter

Na+

H+

Na+



Gene identification with the 
Conditional Overexpressing System (COS)

RNA source: 
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Arabidopsis
Thellungiella
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Gene cloning
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Papdi et al., (2008) Plant Physiol 147: 528-542, Rigo G, et al., (2012) Methods Mol Biol 913: 277-290



Só tolerancia gének azonosítása
a COS cDNS transzformációs rendszer segítségével

Screening for plant survival on 
high salt medium 

Full length cDNA of HSFA4A

pLexA HSFA4A pA

DBD                 OD       NLS  AHA1     AHA2   NES 

Heat shock factor: HSFA4A

Gene identification 
Gene cloning

Papdi et al., (2008) Plant Physiol 147: 528-542, Rigo G, et al., (2012) Methods Mol Biol 913: 277-290



A heat shock factor A4A (HSFA4A) túltermelése
javítja a só és hő toleranciát
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Pérez-Salamó et al., (2014) Plant Physiol 165: 319-334, Norbert A., unpublished



A MAP kinázok (MPK3, MPK6) foszforilálják és aktiválják
a HSFA4A faktor

Abiotic
Biotic
stress

Peroxide-induced MAPK signalling

HSF
A4A

P

Pérez-Salamó et al., (2014) Plant Physiol 165: 319-334

HSFA4A phosphorylation by MPK3/6

HSFA4A phosphorylation site: Ser309

P

DBD                 OD       NLS  AHA1     AHA2   NES 
Activation of target genes:
Transcriptoin factors: ZAT12, WRKY30
Defense genes: HSP, APX, ROS detox.



Gén aktiváció a hősokk faktorokkal

Gechev et al., (2006). Bioessays 28, 1091-1101., 
Perez-Salamo I, et al., (2014) Plant Physiol 165: 319-334



A ROS jelátvitel, a MAP kinázok és a hősokk faktorok kapcsolata

Gechev et al., (2006). Bioessays 28, 1091-1101., 
Perez-Salamo I, et al., (2014) Plant Physiol 165: 319-334

STRESS

ZAT WRKY

Transcription factors

REDOX homeostasis, 
defense to abiotic 
stress, pathogens

HSPs
APX

GR

E3 lig.

HSFA4A targets:

Chaperone
s

APX1

H2O2

HSF
A4A

MAPK



Az abszcizinsav (ABA) 
által szabályozott 

folyamatok

Fujita Y, Yoshida T, Yamaguchi-Shinozaki K (2013) Pivotal role of the AREB/ABF-SnRK2 pathway 
in ABRE-mediated transcription in response to osmotic stress in plants. Physiol Plant 147: 15-27



Az ABA érzéketlen mutánsok fenotípusa

Nakashima K, Yamaguchi-Shinozaki K (2013) ABA signaling in stress-response and seed development. 
Plant Cell Rep 32: 959-970
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Az ABA mutánsok izolálása hőmérséklet különbségek alapján 
(infravörös képelemzés).

Merlot S, Mustilli AC, Genty B, North H, Lefebvre V, Sotta B, Vavasseur A, Giraudat J (2002) Use of infrared thermal 
imaging to isolate Arabidopsis mutants defective in stomatal regulation. Plant J 30: 601-609

Az ABA érzéketlen abi1 mutáns:
a nyitott sztómák miatt jobban párologtat, 

emiatt alacsonyabb a növény hőmérséklete

abi1abi1

Digitális kép Infravörös kép



A nyitott sztóma (open stomata, ost) mutánsok izolálása 
infravörös képanalízis segítségével

Merlot S, Mustilli AC, Genty B, North H, Lefebvre V, Sotta B, Vavasseur A, Giraudat J (2002) Use of infrared thermal 
imaging to isolate Arabidopsis mutants defective in stomatal regulation. Plant J 30: 601-609

Infravörös kép

Hőmérséklet

Sztóma záródás

Csírázás

1oC alacsonyabb



Az ABA érzékelés molekuláris mechanizmusa

Sheard LB, Zheng N (2009) Plant biology: Signal advance for abscisic acid. Nature 462: 575-576

- ABA

+ ABA



Sheard LB, Zheng N (2009) Plant biology: Signal advance for abscisic acid. Nature 462: 575-576

Az ABA receptor szerkezete



Az ABA érzékelése és a jelátvitel 

Miyakawa T, Fujita Y, Yamaguchi-Shinozaki K, Tanokura M (2013) Structure and function of abscisic acid receptors. 
Trends Plant Sci 18: 259-266



A stresszfüggő transzkripciós szabályozás Arabidopsis-ban

Todaka D, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K (2015) Recent advances in the dissection of drought-stress regulatory 
networks and strategies for development of drought-tolerant transgenic rice plants. Front Plant Sci 6: 84

ABA
függő

ABA
független

CBF
függő



A szárazság érzékelése és hatása a levelek növekedésére

Skirycz and Inzé (2010) Current Opnion in Biotechnology  21:1-7
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Reporter gének alkalmazása a szabályozó gének azonosítására

pRD29A      LUC pAnos

Stress
ABA

Reporter gene construct

light

Ishitani et al., (1997) Plant Cell 9:1935-1949,

Luciferase 
expression

Activation of PC-LUC and RD29A-LUC reporter genes

mutation1

mutation2

TF



A cos, los és hos mutánsok azonosítása megváltozott
lumineszcencia alapján

Ishitani et al., (1997) Plant Cell 9:1935-1949
Chinnusamy et al., (2002) Science STKE 140:p10.

Mutant categories:

cos: constitutive expression of 
osmotically responsive genes

los: low expression of 
osmotically responsive genes

hos: high expression of 
osmotically responsive genes

J.-K. Zhu (USA, China)



A los1 mutáns és a LOS1 gén

Guo Y, Xiong L, Ishitani M, Zhu JK (2002) Proc Natl Acad Sci U S A 99: 7786-7791

Structure and position 
of the los1 mutation 

pRD29A-Luciferase aktvivitás a los1 mutánsban és komplementált vonalakban

A los mutáns fagy érzékeny.

los1
mutáns

translation 
elongation 

factor 2

Fontos
a gén aktiváláshoz, 

a hidegtűréshez.



A hidegtűrés szabályozása

Zhu et al., (2007) Current Opinion in Plant Biology 10:290-295
Chinnusamy et al., (2006) Physiol.Plant.126:52-61

ICE is a central regulator of cold stress 
responses, controls cold-induced gene 
expression and cold tolerance.



A szabályozó gének azonosítása az ADH1 expresszió alapján

pADH1 (2.1 kb) Ffluc+ pAnos+

Bioluminescence

Stress, ABA

Transformation with COS library, 
Genetic screen with

bioluminescence imaging

Segregation of luciferase activity
in a T2 generation line.

Reflected light     bioluminescence

Papdi C, Leung J, Joseph MP, Salamo IP, Szabados L (2010) Methods Mol Biol 639: 121-139

Trans activation of pADH1-LUC 
reporter gene



A pADH-LUC aktiválása: a RAP2.12 faktor

In ADH121 the ADH-LUC reporter is activated by ABA in 
leaves and roots, estradiol induces luciferase activity in 
roots. Combined ABA+estradiol treatment is additive. 

In ADH121 the ADH-LUC reporter is activated by ABA in 
leaves and roots, estradiol induces luciferase activity in 
roots. Combined ABA+estradiol treatment is additive. 

LUC activation in ADH121 line

cDNA insert in ADH121:
ERFVII type transcription factor RAP2.12

pLexA RAP2.12 pA

pADH1 Ffluc+ pAnos+

TF

Papdi C, Abraham E, Joseph MP, Popescu C, Koncz C, Szabados L (2008) Plant Physiol 147: 528-542



RAP2.2, RAP2.3, RAP2.12 túltermelés: 
javítja a stressztűrő képességet.

Wild type

RAP2.2ox

RAP2.3ox

RAP2.12ox

Control/Mannitol

Papdi et al., (2015) Plant J 82: 772-784

Anoxia:
oxygen deprivation

Oxydative stress:
H2O2 treatment

Osmotic stress:
mannitol treatment

Better survival Better growth Better growth



rap2.2, rap2.3, rap2.12 mutánsok: stressz érzékenység

Papdi et al., (2015) Plant J 82: 772-784

T-DNA insertions in RAP2 genes

Sensitivity to submergence Sensitivity to osmotic stress



RAP2.12 is sensor of hypoxia through N-end rule pathway

Licausi et al., (2011) Oxygen sensing in plants is mediated by an N-end 
rule pathway for protein destabilization. Nature 479: 419-422

Gibbs et al., (2011) Homeostatic response to hypoxia is regulated by 
the N-end rule pathway in plants. Nature 479: 415-418



A stressz jelátvitel néhány ismert komponense
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A környezeti stresszhatásokat kivédő mechanizmusok

Hirayama T, Shinozaki K (2010) Research on plant abiotic stress responses in 
the post-genome era: past, present and future. Plant J 61: 1041-1052
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Régészeti Genetika - archaikus DNS vizsgálat és eredetkutatás 
 

 
A régészeti genetika vagy archaeogenetika a genetika azon tumányterülete, amely 

régészeti leletekből kivonható DNS szekvenciák alapján von le következtetéseket. Az 
archaeogenetika egy 25 éves, nagyon gyorsan fejlődő új tudományterület, melynek segítségével 
aránylag pontosan tisztázható a ma élő populációk eredete, legyen szó emberi, állati, növényi 
vagy mikróba populációkról.  Ezen az előadáson kizárólag emberi populációkról lesz szó, és 
annak fogunk utánajárni, hogy a régészeti genetika hogyan segíti az emberi populációk 
eredetének tisztázását.A régészeti genetika elsősorban módszertanilag különül el a genetika 
többi területétől, mivel a régészeti leletekben nagyon kevés és rossz minőségű DNS található. 
A módszertanról ezen az előadáson nem lesz szó.  
 A maradványokból meghatározott DNS szekvenciákat előszöris össze szokták 
hasonlítani egyéb kihalt élőlények vagy ma élő organizmusok ismert szekvenciáival. Két 
szekvencia közötti kapcsolatot a populációgenetika módszereivel lehet kiértékelni, ezért a 
régészeti genetika a filogenetika és a filogeográfia módszertanát használja. A filogenetikai 
módszer szekvenciák alapján leszármazási-rokonsági viszonyokat állapít meg. Ehhez 
különböző fajokból meg kell szekvenálni a homológ DNS szakaszokat, majd matematikai 
módszerrel meghatározni a hasonlóság-eltérés mértékét. Erre több módszer is létezik, és 
mindegyiket használják.  A szekvencia különbségek számszerűsítése nem más mint a két 
szekvencia közötti távolság megállapítása. Minél hasonlóbb két szekvencia annál később 
különülhetett el egymástól. A matematikai adatok alapján ezért leszármazási fa vagy törzsfa 
rajzolható.  

Milyen szekvenciákat vizsgálhatunk? Bármit amiben DNS található. Ezek lehetnek 
sejtszervecske, mitokondrium) DNS, genomikus (kromoszómális) DNS, vagy akár fertőző 
mikróbák vagy növényi , táplálék maradványok DNS-e. A tisztított DNS-t szekvenáljuk. Az 
ásatag DNS sajnos igen kisméretű, degradált, és számos károsodást szenvedett, ezért nehezen 
kinyerhető és vizsgálható. A régészeti genetikában kiemelt fontosságú az mtDNS, mert ezen 
sejtszervecske információtartalmának átörökítése kizárólag anyai ágon történik, és az átöröklés 
során nincs rekombináció, vagyis az mtDNS szekvenciája csak a lassan felhalmozódó mutációk 
következtében változik, és az egyes mutáns változatok gyakorisága kizárólag az adott anyai ág 
elterjedési sikerétől függ. Mivel az mtNS-nek magas a kópiaszáma (egyetlen sejtben több 1000 
azonos molekula lehet) ezért nagyobb eséllyel megőrződik a bomlási folyamatok során. A 
legtöbb evolúciós kutatás a mitokondriális DNS D-hurok nevű rövid szakaszára korlátozódik, 
mert a mutációs ráta itt a legmarasabb. A mitokondriális hipervariábilis szegmens (kb. 1200 bp, 
nem kódoló régió, ahol a bekövetkezett mutációk nem járnak káros következményekkel, így az 
itt kialakult mutációk gyorsan rögzülnek, és aránylag gyorsan elterjedhetnek a populációban - 
ezen a szakaszon kb. minden tízezredik évben rögzül egy mutáció, ezért ez molekuláris 
evolúciós pontkén is használható ). A genom többi része csak egyetlen példányban található 
egy sejtben, ezért gyorsabban megsemmisül. A genomszekvenciák közül kiemelt szerepe van 
az Y-kromoszómának, amely csak apáról fiúra öröklődik egyenes ágon, mert enek nagyobbik 
része sem rekombinálódik az öröklődés során. 
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A teljes DNS állomány (genom) három eltérő öröklődésmenetet mutató szakaszra 

osztható. A gének túlnyomó többsége két példányban található a genomban (diploid), melynek 
fele az apától, másik fele az anyától származik. A továbbörökítés során az apai és anyai eredetű 
gének véletlenszerűen keverednek, majd pontosan elfeleződve kerülnek át az utódba. Az 
unokák kettős génkészletének (nekik is minden génből két példányuk van) mindegyike a négy 
nagyszülő valamelyikétől származik, de teljesen véletlenszerű, hogy melyiktől. Minden utód a 
négy nagyszülő génállományának teljesen véletlenszerű összeállítását kapja (lásd ábra), a nagy 
számok törvénye szerint mindegyik nagyszülő DNS készletének 1/4-ét. Mivel az egyes 
génváltozatok kiszámíthatatlanul kerülnek – vagy nem kerülnek – át a szülőkből az utódba, 
ezért kiragadott DNS szakaszok alapján leszármazási vonalak nehezen, vagy nem 
azonosíthatók. Azonban a teljes genom szekvenciák birtokában számítógépes elemzéssel két 
egyed rokonságának mértéke jól megállapítható. Az úgynevezett mitokondriális DNS-t 
(mtDNS) mindenki kizárólag az anyjától örökli. Az mtDNS az anyai vonalon adódik át anyáról 
lányára, majd lányunkájára (lásd ábra). A hímek is anyjuktól öröklik az mtDNS-t, de nem adják 
tovább utódaiknak, így annak öröklődése hím ágon megszakad. Az mtDNS szekvenciája csak 
véletlenszerű mutációkkal, lassan változik. Az évezredek során fokozatosan felhalmozódó 
mutációk miatt azonban egyes anyai vonalak mtDNS szekvenciája fokozatosan eltérővé válik, 
ami lehetővé teszi az anyai ágú leszármazás felderítését. Ennek az a lényege, hogy az egy 
anyától leszármazott generációk mindegyike ugyanazon mtDNS változatot hordozza. Az egyes 
változatok többnyire jellegzetes földrajzi elterjedést mutatnak, hiszen a leszármazottak 
többsége a szülők közelében marad. Ez lehetővé teszi egy változat (az ősök) földrajzi 
eredetének kiderítését is. Az Y kromoszóma kizárólag apai ágon öröklődik apáról fiúra, és az 
mtDNS-el azonos módon lehetővé teszi az apai ágú leszármazás felderítését (lásd ábra). A DNS 
vizsgálatok nagy előnye, hogy elhalt, több ezer éves csontmaradványokból is elvégezhetők, és 
ezzel tisztázható egy leszármazási vonal földrajzi eredete, és keletkezésének időpontja.  

Az mtDNS és Y-kromoszóma öröklődése kapcsán meg kell említenünk egy témánkhoz 
tartozó fontos jelenséget, a mitokondriális „Éva” és az Y-kr. Ádám matematikai 
törvényszerűségét.  Ezek a fogalmak azt takarják, hogy a ma élő emberek mindegyike egyetlen 
közös ősre vezethető vissza mind apai mind anyai ágon. Ez azonban nem a bibliai Ádám és 
Éva, nem ők az első emberpár, és nekik is voltak szüleik.  
 A 7. dia a matematikai törvényszerűséget szemlélteti. Mivel mindenkinek csak egy 
anyja van, de nem minden anyának van leánya, ezért bármely generációban a lányok nőági 
felmenőit számba véve minden generációban csökken az anyai ági felmenők száma, és sok-sok 
generáció után (~200 ezer év) egyetlen nőre zsugorodik. Az ő korában persze sok más nő is élt. 
A mitokondiális Éva személye koronként változik, mert ha az utolsó generációban T és V nők 
leány utód nélkül halnak meg X és Z anyja válik az új mitokondriális Évává. Y-Ádám és mt-
ÉVA valószínűleg más korban éltek, nem is ismerték egymást. Rajtuk kívül más férfi és nő is 
élt velük egyidőben, és azoknak is vannak ma élő leszármazottaik. Ha megvizsgáljuk C, E, és 
G családja sem halt ki, mindnek van leszármazottja mindegyik generációban. A többi 
kromoszómához kapcsolt génjeik jelen vannak. 

Az mtDNS és az Y-kromoszóma igen alkalmas leszármazási viszonyok 
megállapítására, mivel egyik sem rekombinálódik, hanem változatlanul adódik tovább 
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generációnként. A nem rekombinálódó DNS szakaszokban kizárólag az idők során 
felhalmozódó mutációk okozhatnak változást. Ez egy lassú folyamat, melynek sebessége 
kiszámítható.  Ha egy populációból mintát veszünk csak azokat a változatokat van esélyünk 
megtalálni, melyek nagyobb létszámban vannak jelen a populációban.  Az egyes mutáns 
változatok a populációgenetikai események során kihalnak vagy elterjednek, fixálódnak.  Egy 
változat fixálódásához sok generáció szükséges, ami több 1000 évet vesz igénybe. 
Természetesen a fixálódás sem örök érvényű, arra is van esély, hogy idővel akár egy 
elterjedtebb változat minden tagja kihaljon. Ennél azonban sokkal valószínűbb, hogy újabb 
változatok jönnek létre belőle, melyek egy része kihal, méás része szintén elterjed, fixálódik.  

Az Y-kromoszóma és mtDNS szekvencia változásai alapján tehát leszármazási vonalak 
rekonstruálhatók. Ehhez elegendő lehet a kromoszóma rövidebb szakasza is, de minél több 
pontot tudunk meghatározni annál pontosabb lesz a leszármazás. Egyetlen mitokondriális 
genom 16 kb-nyi szekvenciájában számos egyedre, vagy anyai ágon közel rokon kisebb 
embercsoport ra jellemző egyedi szekvencia eltérés lehet. A kisebb csoportokra jellemző egyedi 
szekvencia változatok összességét hapoltípusnak nevezzük, egy nagyobb populációra jellemző 
szekvencia változatokat pedig haplocsoportnak. A DNS szekvencia a mutációk miatt idővel 
fokozatosan változik, ezért minél hasonlóbb a szekvencia annál közelebbi a rokonság. 
 
A National Geographic Society 2005. áprilisában indította el az öt évre tervezett, 50 millió 
dollár költségvetésű programját, a Genographic Project-et, melynek célja, hogy megfejtsük 
távoli, közös múltunk titkait. A projekt három fő komponensből állt: 1., Igyekeztek a világ 
minden pontján lakó bennszülött őshonos népességtől genetikai mintát gyűjteni, és azt 
elemezni. 2., A ma élő teljes népességtől igyekeztek minél több genetikai mintát elemezni 
olymódon, hogy  „DNA Ancestry Kit” megvásárlásával az egyének rokonsági és származási 
viszonyainak felderítését ígérték. 3., A Kit értékesítéséből származó bevétel egy részének 
felhasználása a további kutatásokhoz és a Genográfiai Örökség Alap létrehozása.  A projekt 
eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy felderítették a Föld benépesítésének 
legfontosabb szakaszait, őseink több ezer éves migrációs útvonalait. Több mint 700 ezer egyén 
mtDNS-ét összehasonlítva az egész emberiség leszármazását sikerült  rekonstruálni.  Az 
mtDNS leszármazási viszonyok felderítése mellet arra is fény derült, hogy az egyes  
haplocsoportok földrajzi elterjedése jellegzetes mintázatot mutat. Vannak kizárólag Afrikára, 
Eurázsiára és Amerikára jellemző haplocsoportok, és ha ezek leszármazási viszonyait 
megnézzük, a fa gyökere Afrikában található. Ez az eredmény megerősítatte a Homo sapiens 
Afrikából származásának elméletét. Ebbe a fába minden ma élő ember elhelyezhető.  A 
szekvencia összehasonlító algoritmusok kijelölik a közös őst, és az elágazásokat meghatározó 
kulcs mutációs pontokat és mivel az elágazási pontokat meghatározott mutációk (SNP-k) jelölik 
ki, később elég csak ezeket vizsgálni. A filogenetikai fák nagyon sok alágra ágazódnak szét, 
így al-al-al haplocsoportokat különíthetünk el. Ez aránylag finom időbeni felbontást tesz 
lehetővé. 

Miután sikerült megbecsülni az mtDNS mutációs rátáját a filogenetikai távolság időbeni 
távolságra is lefordítható. Az ábrán a fa egy részlete látható, az elágazást meghatározó kulcs 
mutációs pontokkal, és az egyes pontok kialakulását jelző földtörténeti korral.  Egy gén 
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változataiból kiszámolható, hogy mikor élt a legközelebbi közös ős. Ez abszolút 
kormeghatározás, aminek a módszer elterjedése és sikere köszönhető. Az elterjedség és 
gyakoriság adatokból a vándorlási útvonalra következtethetünk. Amennyiben a populáció két 
részre szakadt, az elválás legkorábban a legközelebbi közös ős után lehetett. szétválás 
(vándorlás) időpontja. 

A filogeográfiai módszer azon alapszik, hogy a haplocsoportok és haplotípusok 
jellegzetes földrajzi eloszlást mutatnak. Ennek az az oka, hogy egy haplotípus fixálódása során 
sok egyénben lesz jelen, vagyis elterjed. Ez földrajzi elterjedést is jelent, amely arányos lehet a 
létszámmal. Mivel az emberek vándorolnak a gyakori haplocsoportok messzire kerülhetnek az 
idők során keletkezési helyüktől, de a többség általában helyben marad. Felmerül a kérdés, 
hogy milyen finomságú térbeli és időbeni felbontásban használhatók a filogenetikai adatok a 
populációk történetének nyomonkövetésére? Tudjuk, hogy a 10-100 ezer éves nagyságrendben 
jól működök a módszer, hisz ennek köszönhetően ismerjük a főbb hapolcsoportok vándorlási 
útvonalát a Föld benépesítése orán. Az ábra a közismert mtDNS haplocsoportok eloszlását és 
filogenetikai kapcsolatát mutatja, amely kirajzolja a hajdani vándorlási útvonalakat (a 
Genographic Projekt eredménye).  

Az Y kr. haplocsoportok elterjedése hasonló útvonalat rajzol ki mint az mtDNS-é, Az 
mtDNS és Y-kr. adatok megerősítik egymást, és az "out of Afrika" hipotézist.  
Az Y-kr. haplocsoportok szintén nagyszámú al-al-al haplocsoportra ágaznak szét, és minél 
finomabb a felbontás időben a mához annál közelebb vannak az elágazási pontok. Az 17. dia 
az eurázsiában egyik leggyakoribb Y-haplocsoport, az R1a alcsoportjait mutatja. Az egyes 
alágak szerencsés esetben jól megfeleltehetők egy történeti népcsoportnak, mint szlávok, 
germánok, vikingek, stb. Ennek megfelelően elvileg a közelmúlt népvándorlási eseményei is 
nyomonkövethetők. Természetesen a populáció keveredések miatt az ilyen fa mindig sok 
bizonytalanságot tartalmaz.  
 

A filogeográfia fő kérdése tehát az, hogy rekonstruálhatók-e az írott történelmet 
megelőző  népesség mozgások a ma élő emberk DNS-e alapján? Hiszen amiről eddig szó volt, 
az mind modern DNS vizsgálatok alapján történt. Egy terület benépesedésére, és egy régészeti 
kultúra elterjedésére több modell is magyarázatot adhat.  Például a Föld eddig bemutatott 
benépesedése az ún. sorozatos alapító hatás “serial founder effect” modellel írható le. Ennek 
során a Föld egyetlen forrásból kiindulva kisebb populációk folyamatos kiszakadásával 
fokozatosan népesült be, és azóta ez csak kismértékben változott. A legtöbb genetikai marker 
eloszlása ezt támogatja. Egy kultúra elterjedése azonban történhet más módon is, például 
kultúra átvétellel népesség vándorlás nélkül.  Eszerint egy új kultúra megjelenése során a 
népességcsere elenyésző lehet. A másik lehetőség ennek az ellenkezője, a népességváltás 
modellje: A kultúra váltás jelentős népesség cserével történik.Végül a két modell keveréke a 
kevert (leapfrog) modell: A kultúra váltás kisebb populációk vándorlásához köthető, melyek 
elkeveredtek az ősi, helyben talált populációkkal. A filogeográfia kezdeti eredményei választ 
kínáltak ezekre a kérdésekre.  

Az egyes haplocsoportok többnyire a 19. dián látható gyakoriság eloszlást mutatják, 
ahol a gyakoriság érték egy magas értékű területről kifelé haladva fokozatosan grádiens-szerűen 
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csökken. Ebből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy az illető változat a legmagasabb 
gyakoriságot mutató területen keletkezett, és onnan fokozatosan terjedt.  Például az ábrán 
látható R1b Y-kromoszóma haplocsoport gyakoriság eloszlása alapján úgy tűnik, hogy a 
keletkezési hely Nyugat-Európa?? Egy haplocsoport gyakoriságának területi eloszlásából, helyi 
diverzitásából, valamint a legfiatalabb közös ős korának meghatározásából következtethetünk 
a marker keletkezési helyére, idejére, és vándorlási útvonalára. Egy gén változataiból 
kiszámolható, hogy mikor élt a legközelebbi közös ős,ami abszolút kormeghatározás!  
Amennyiben a populáció két részre szakadt, az elválás legkorábban a legközelebbi közös ős 
után lehetett. szétválás (vándorlás) időpontja meghatározható. 

Az első génváltozat gyakorisági eloszlásokat az 1970-es években kezdték világszert 
vizsgálni. Ekkor még nem DNS szekvenciát vizsgáltak,  mert technikailag egyszerűbb volt a 
fehérje változatok vizsgálata, mint amilyen vércsoport, HLA, immunoglobulin változatok, 
enzim polimorfizmusok. Cavalli-Sfroza genetikus azt találta, hogy az általa vizsgált fehérje 
változatok 27%-a ÉNY-DK irányú grádienst rajzol ki, ahol a legmagasabb értékek DK-en, a 
termékeny félhold területén vannak. Ezzel egyidőben Ammerman régész összeállította a korai 
neolit lelőhelyek C14 módszerrel végzett kormeghatározási térképét, melyek hasonló grádienst 
rajzoltak ki, az azonos radiokarbon korú régészeti leleteket összekötő vonalak egy délkelet-
északnyugat grádienst alkotnak. Ebből a szerzők arra következtettek, hogy a neolit-földművelő-
állattenyésztő kultúra egy lassú és folyamatos terjedéssel ment végbe. Ezen vizsgálatból 
született meg a népességváltás (mixed demic diffusion) modellje.  Úgy vélték, hogy a 
mezőgazdaság a termékeny félhold területéről a populáció növekedés hatására fokozatosan 
terjeszkedett északnyugatra olymódon, hogy a növekvő népesség egy része mindig újabb 
szomszédos területekre költözött. Mindez folyamatos létszám növekedést, és ennek 
következtében folyamatos helyi odébbköltözést feltételez. Azonban több szerző azzal bírálta 
ezt a modellt, hogy a genetikai grádiens bármikor kialakulhatott, nem csak a neolit során, hanem 
előbb vagy később is, sőt az Anatóliából kiinduló többszörös beáramlás is ugyanilyen görbéket 
eredményezhet.  Ez alapján a népességváltás modellje legalábbis a neolit kultúra terjedésével 
kapcsolatban megkérdőjelezhető. Később néhány DNS marker is hasonló eloszlást mutatott, 
ami ismét feltámasztotta a népességcsere modellbe vetett hitet, például a J2 haplocsoport 
ugyanilyen eloszlást mutat, és ma már tudjuk, hogy ez valóban a neolit kultúraváltáshoz 
köthető. A genetikai gyakoriság grádiensekkel szemben felhozott másik kritika az, hogy egy 
marker (változat) nem szükségszerűen onnan származik, ahol leggyakoribb, hanem ahol a 
legpolimorfabb. Például a marker keletkezése után egy nagyobb csoport elvándorlása messzire 
viheti a keletkezési helyétől, ahol a szerencse folytán nagyobb gyakoriságra tehet szert mint 
eredeti helyén.  A marker keletkezési helyére sokkal informatívabb az az adat, hogy hol 
található a legtöbbféle abból létrejött újabb változat. Valószínű ugyanis, hogy a keletkezési 
helyen eltöltött fixálódáshoz szükséges hosszú idő alatt újabb változatok jöttek létre, és egy 
vándorlás várhatóan csak ezek kisrészét viszi új helyre. Így például az R1b1b2 Y-kr. 
alhaplocsoport gyakoriság eloszlása alapján ibériai eredetű, de az R1b1b2 mikroszatellita 
variancia eloszlása anatóliai eredetre utal. Egyébként kiderült, hogy az európai népesség 
mikroszatellita markereinek 40-66%-a közel-keleti eredetűnek tűnik, ami a neolit 
népességváltás modelljét támasztja alá.  
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Hangsúlyozni szeretném, hogy a modern DNS-re alapozott filogeográfiai módszer 

számos ellentmondásos eredményekre vezetett. Például az mtDNS adataok arra utaltak, hogy 
az európai mtDNS haplocsoportok közül csak 20%-nak a közös őse Neolit korú, a többi régebbi 
eredetű. Az mtDNS és Y kr. adatokon végzett alapító hatás vizsgálat (founder analysis) 
egyaránt azt jósolta, hogy a mai európai népességnek csak 20-25% -a származik neolit kori 
bevándorlóktól, az európai népesség zöme paleolit vadászok leszármazottja. Ez a korábbiakkal 
szemben arra utalt, hogy a neolitizáció kúltúra átvétellel történt, miközben nem történt jelentős 
népességváltás. Ezt az eredményt azzal a kritikával illették, hogy egy terület genetikai 
vonalainak kora nem feltétlenül esik egybe a vonalak adott területre érkezésével, ezért egyik 
modell sem zárható ki. 

Az utóbbi évtizedben a genomszekvenálások akkora módszertani fejlődésen mentek 
keresztül, hogy az újgenerációs szekvenátorokkal egy teljes emberi genom megszekvenálása 2 
napba kerül. Napjainkban elindult a teljes genomszekvenálási láz, és 2016-ra már több, mint 3 
ezer ember genomját ismertük. Az óriási adathalmazból szuper számítógépekkel szintén 
elvégezhető a szekvencia-összehasonlítás, és a teljes genom olyan kisebb szakaszokra bontható, 
melyek egyike egyik, másika másik egyénnel mutathat rokonságot a rekombináció 
szabályainak megfelelően. Ez alapján számítógéppel megbecsülhető két egyén, vagy 
népcsoport genetikai hasonlósága, keveredésük mértéke. A teljes genom vizsgálatok részben 
megerősítették a korábban mtDNS-ből és Y-kromoszómából nyert filogenetikai adatokat, 
másrészt újabb elllentmondásokhoz vezettek. Így például megalkották a világ populációinak 
keveredési térképét, melynek során párosával hasonlítottak össze egyes populációkból 
származó teljes genomszekvenciákat. A 25. dián látható a világ 103 populációjának genom 
összehasonlításából számolt keveredési mértéket ábrázoltása (Pickrell és Reich 2014). Ebből 
kiderül többek között az, hogy az Európaiak genomja jelentős mértékben hasonlít az 
északamerikai indiánokéhoz. Na erre mi lehet az ésszerű magyarázat? Ezen kívül több ilyen 
furcsa ellentmondást is találtak.  

Az eddigiek alapján kijelenthető, hogy a modern DNS-ből levonható következtetések 
korlátozottak. Ennek egyszerű oka van, az időbeni felbontás hiánya. A modern DNS adatok 
alkalmasak 10-100 ezer éves nagyságrendű időbeli és nagyléptékű térbeli események 
rekonstrukciójára (Föld benépesítése).  Finomabb időbeni felbontásra (100 -1000 éves 
nagyságrend) kevésbé alkalmas. Az időben egymásra rétegződő népesség mozgásokat nem 
képes elkülöníteni, csak a sorozatos keveredések végeredményét érzékeli. A pontosan datált 
leletekből származó archaikus DNS elemzésével sokkal pontosabban rekonstruálhatók a 
történeti léptékű populációs változások, mert az archaikus DNS vizsgálatok pontos időbeli 
felbontást tesznek lehetővé. Eltérő korokból és lelőhelyekről származó maradványok 
összehasonlításával következtethetünk a népesség cserékre vagy népesség vándorlásokra. 
Minél több korból és lelőhelyről ismerjük a DNS adatokat annál pontosabban rekonstruálhatók 
a népesség mozgások. 

Azonban sajnos az aDNS munkáknak is számos korlátja van, elsősorban technikai és 
pénzügyi jellegű.  A módszer a technikai nehézségek miatt drága, ezért csak kis mintaszámot 
tud vizsgálni. A kis mintaszám  mintavételi hibával jár. Ezenkívül szinte minden adat mtDNS-
ből származik, mivel az Y kr. és autoszómás  markerek sokkal nehezebben vizsgálhatók. A 
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vizsgálatok során igen nagy a modern DNS szennyezés veszélye, ezért sokáig kérdőjeles volt a 
módszer megbízhatósága. Az utóbbi 15 évben azonban ezeket a korlátokat fokozatosan sierült 
felszámolni, ami elsősorban az újgenerációs szekvenálási módszerek bevezetésének 
köszönhető. A módszer így is igen költséges maradt, de már teljes genom szekvenálások 
történtek aDNS-ből, és a módszer időbeli korlátja 100 ezer év fölé került. Gondoljunk csak a 
Neandervölgyi ember szekvenálására, melyről mindenki hallott. Ezzel a módszerrel 
folyamatosan nyomába eredtek a régi popuklációk génjeinek, és máris sokminden kiderült a 
Föld benépesedéséről, ami módosította, vagy pontosította a modern DNS-ből nyert adatokat. A 
táblázatban összefoglaltam a 2015-ig ismert Európai aDNS adatokat, de azóta a táblázat teljesen 
elavult, 2016-ban több helyen a duplája, 3-4-szerese  a meglévő adat, és azóta sok teljes 
genomszekvencia is ismertté vált.  
 

A következőkben röviden összefoglalom, hogy mit tudtunk meg az aDNS adatokból, 
melyeket ugyanazzal a filogenetikai módszerrel kezelünk, mint  a modern adatokat.  Időrendben 
a legelső áttörést a neandervölgyi ember és a Denisovai ember teljes genomszekvenciája adta. 
Ebből kiderült, hogy a Föld első benépesítése óta (2,5 millió éve a Homo erectus korától 
napjainkig) óriási népesség mozgások, népesség cserék és keveredések történtek. Már az ősi 
populációk mindegyike is keveredett. A nem afrikai népesség 2% Neandervölgyi géneket, a 
délkelet-ázsiai 5% Denisova géneket tartalmaz.  Maga a Denisova genom 1% Neandervölgyi, 
és 8% ismeretlen eredetű humán géneket tartalmaz. Azóta régebbi, több 10ezer éves Homo 
sapiens genomokat is megszekvenáltak, melykeben még magasabb, 5% feletti volt a 
Neandervölgyi gének aránya. A korábbi mtDNS szekvenciák alapján még úgy tudtuk, hogy a 
H. sapiens nem keveredett a neandervölgyivel, de mostmár tudjuk, hogy ez nem igaz. 

Az aDNS adatok megmutatták, hogy a mai népesség szinte sehol nem az első telepesek 
leszármazottja. Raghavan, et al. 2013: Európa és Észak-Amerika népessége egy mára kihalt 
24-17 000 éves ősi mezolitikus Eurázsiai populáció leszármazottja. Ez Kelet-Ázsiából 
származó populációkkal keveredett, mielőtt átkelt Amerikába. Ezzel magyarázatot nyer az 
európai-amerikai indián közös gékészlet, amely a korai mezolitikumban élt közös ősre 
vezethető vissza. Rasmussen, et al. 2010: Grönland őslakói (4000 éve) hasonlóbbak a mai 
szibériaiakhoz mint az eszkimókhoz.  Észak-Amerika 12000 éves őslakosai hasonlóbbak a mai 
dél-amerikaiakhoz mint az északi indiánokhoz. Minden kontinens több hullámban újra 
népesült.A következőkben Európa benépesedésének történetét fogom röviden bemutatni, amely 
a régészeti, modern DNS és aDNS adatok összesítésével rajzolódik ki. A H. erectus 1,1 millió 
éve jelent meg Európában, majd 75-30 ezer éve megjelent a H. neanderthalensis, mígnem 
utoljára a H. sapiens lépett a kontinensre mintegy 45 ezer éve.  

- A sapiens  45 ezer éve érte el Európát (U5, U8 mtDNS), gyorsan benépesíti, majd  
   a jég kiterjedésével visszaszorul refúgiumokba. 

-   25-19,5 ezer éve Pleisztocén végi (késői paleolitikum) újra kiáramlás  
 Ibériai félsziget, Ukrajna, Balkán, és a Közel-Kelet, refúgiumaiból. 

-  12,8-11,5 ezer éve Holocén elején klímaváltozás, mezolit kultúrkör elterjedése,  a ma 
leggyakoribb haplocsoportok (V, H1, H3, H5, U5b1) kialakulása. 

-  10-6,3 ezer éve a földművelő Neolit kultúrák elterjedése a közelkeletről, 
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  népesség növekedés. 

-   6300 (rézkor) – máig tartó népesség mozgások.  
A modern sapiens kiáramlása Afrikából a felső paleolitikum idején, amely kb 45 000 éve 

érhette el Európát. A közel-keleten és Európában a sapienshez köthető kőeszközök 40 000 évvel 
ezelőtt jelennek meg újra, a legősibb csontmaradvány Romániában 41 ezer éves. A Közel-kelet 
és Európa benépesülése 50 ezer évvvel ezelőtt kezdődhetett, miután a klímaváltozás miatt a 
sivatag összébb szorult. A legősibb európai haplocsoportok az U5 és U8, melyek már itt 
alakultak ki az eredeti U-ból. A felső paleolit Aurignaci (orinyáki) kultúráról (Istállóskő) nem 
dönthető el, hogy a sapiens vagy a neandervölgyi terméke. A 33 ezer éve közép és kelet-
európában megjelenő Gravetti kultúra (vénusz szobrok) már biztosan sapiensé. A jégtakaró 
kiterjedése azonban néhány ezer év alatt visszaszorította az embert a kontinens nagyrészéről a 
délib fekvésű refúgium területekre. Az utolsó eljegesedési maximumot (LGM) követően a 
Pleisztocén végi újra benépesülés a jégkori menedékhelyekről 25 ezer- 19,5 ezer évvel ezelőtt 
(késői paleolitikum) történt. A jégtakaró kiterjedése kiszorította az embert a kontinens 
nagyrészéről a délibb fekvésű refúgium területekre. A jégkori refúgium területek a mai 
mediterrán területeken délnyugat Európában (mai Spanyolország), a Közel-keleten (mai Szíria, 
Palesztina Libanon, Jordánia) a Balkánon, és a Kelet Európai síkvidékeken voltak. Meg kell 
jegyezni, hogy mind az állat és növényvilág, mind az ember szempontjáből a Kárpát-medence 
is egy kisebb refúgium terület volt, a Bükk déli lejtőjén soha nem volt permafrost. A gravetti 
kultúra azonban főleg a déli tengerparti területekre jellemző. Több jel is arra utal, hogy a 
modern Európai mtDNS összetétel meghatározója volt a 15 ezer évvel ezelőtt felmelegedő 
közép és észak európai újranépesülés. A Holocén elején a hidegebb száraz éghajlatú ún. 
Dryas korszakban 12,800 and 11,500  évvel ezelőtt mezolit kultúrák szétterjednek egész 
Európában. Az Európai mtDNS vonalak founder analízise szerint a mai európai vonalak 
nagyrésze V, H1, H3, H5, U5b1 ekkor keletkezett, majd a jégkorszak után több útvonalon 
terjedt szét nyugat, közép és kelet-európába. 

A földművelő Neolit kultúrák elterjedése a közel-keletről a kb 10 000 - 6300 évvel ezelőtt 
kezdődő rézkorig tartott. A közelkeleten már 12 ezer éve kezdődött a helybenlakó 
gabonatermesztő életmód. Európa mai génösszetételének kialakulásában legtöbben pusztán 
elméleti szempontból döntő fontosságúnak tartják a neolit kori benépesülést a következő 
okokból: Populáció sűrűség 100-szorosára nő (0,05 - >5 fő/km2). Gazdasági-
társadalomszervezési változás. Nyelvi homogenizálódás nagy területen. A Neolit a Közel-
Keletről terjedt északnyugati irányban, de ennek mikéntjéről máig nincs egyetértés. Alapvetően 
3 modell verseng egymással: 1., Népességváltással, 2., Csupán kultúra átvétellel, 3., A kettő 
együtt Az európai neolit kultúrák legalább 2 jól elkülöníthető régészeti kultúrával esnek egybe: 
A közel keleti J2 haplocsoport eloszlása a nedvesebb északi részeken a növénytermesztés, a J1 
haplocsoporté a szárazabb déli részeken az állattartás kialakulásával eshet egybe. Sokan a J2 
terjedésével hozzák összefüggésbe a neolit mezőgazdaság terjedését délkelet Európában. 

Német kutatók a 2000-es évek elején kiterjedt mtDNS vizsgálatokba kezdtek, az egész 
kontinensről összegyűjtötték a kései vadászó-gyűjtögető időszakból származó csontvázakat, a 
teljes neolit korszakot időben átfogó maradványokat, és összehasonlították egymással, valamint 
a modern európaiaktól nyert mitokondriális DNS szekvenciákkal. A mitavételük egy kb 6000 
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éves periódust ível át, és tudni kell, hogy az ilyen idős korú maradványok száma nem túl sok, 
különösen a C14-el igazolt korú mezolit maradvány igen kevés. Kimutatták, hogy az ősi 
vadászó-gyűjtögetők mtDNS-ének 82%-a  az U4 és U5 és U8 haplocsoportba tartozik, ami a 
mai európaiak között igen ritka. A korai neolitban, kb. 5500 éve drasztikusan megváltozik 
Európa génösszetétele, Európára eddig nem jellemző új haplocsoportok jelentek meg mint a 
T2, K, J, HV, W, X, és a leggyakoribb N1a, miközben a mezolit népességre jellemző U5 és U4 
hiányzik. A két csopoort genetikailag különbözőnek mutatkozott, amiből arra következtettek, 
hogy az első európai földművesek nem lehetnek a helyi vadászó-gyűjtögető populációk 
leszármazottai, hanem a neolitikum kezdetén a Közép-Európába bevándoroltaké. Kritikaként 
meg kell említeni, hogy a minták túl nagy területről  származnak,  és különösen a kevés mezolit 
minta. Ezek a haplocsoportok bizonyíthatóan a termékeny félhold területéről származtak, és ez 
egyértelműen alátámasztja a Neolit kori népességváltást. A Neolit közepére, végére viszont 
csökken a Neolit génkészlet gyakorisága, és ismét megemelkedik a helybenlakó mezolit 
vadászok haplocsoprtjainak gyakorisága. Ebből arra következtettek, hogy a helybenlakók nem 
haltak ki, hanem keveredtek a bevándorlókkal. A legmeglepőbb azonban az, hogy egyik 
korszak géngyakoriság összetétele sem felel meg a mai Európa génösszetételének. Ebből az 
következik, hogy a későbbiekben további jelentős népességcsere történhetett. Ez az újabb 
beáramlás a Középkor előtt következhetett be, mert az ismert középkori minták már a mai 
európai haplocsooportzokat mutatják. Összességében az a kép rajzolódik ki,  hogy Európa 
lakossága a neolit végéig legalább 3-szor felülrétegződött. A neolit kultúrkör terjedésével 
párhuzamosan kb. 1500 év alatt az egységes mezolit génkészletet jelentős mértékben 70-80%-
ban megváltozik. A genetikai adatok a kevert (leapfrog) modellt támasztják alá. A kultúra váltás 
azonban nagyméretű populáció mozgással történt. Legkésőbb és legkisebb népességgel Észak-
Európába jutott el a neolitikum, it maradt fenn leginkább  az eredeti mezolit génkészlet, 
legmagasabb az észteknél, litvánoknál 30%. 

A 34-39. diákon Európa Neolit kori benépesedésének legvalószínűbb forgatókönyve látható 
archaikus DNS és régészeti adatok alapján. Minden adat arra utal, hogy a neolit életforma 
valóban a közel-keletről került európába, és a bevándorlók leszármazottait ma is megtaláljuk 
itt. Az aDNS-ben talált N1a haplocsoport és az LBK kultúra régészeti adatai megegyező 
következtetésre jutottak: Mindkettő közel-keleti eredetű, és közép-európából terjedt szét.  
Anatólia és a Balkán régészeti leletei alapján az első farmerek 8300 éve léphettek európába. A 
C14 és régészeti adatok szerint 8000-7800 éve neolit csoportok léptek a Duna völgybe 
(Sztárcsevó kultúra fehér-kerámia szakasza). Ezt követően nagyon gyorsan, 8000-7500 éve a 
neolit létforma elterjedt a Kárpát-medence nyugati felén (Körös-Sztarcsevó kultúra). Ezzel 
párhuzamosan a Neolit egy másik ága intenzíven terjedt a tengerparti sáv mentén, amit az itteni 
leletek mellett talált  jellegzetes kagyló-benyomatos kerámiáról Cardial kultúrának neveztek el.  
Ekkor a Tisza és a Duna északi része ökológiai gátként 300-400 évig akadályozta a tovább 
terjedést. Ezalatt a Neolit Starcsevó és a helyi mezolith Körös kultúra egymásra hatásából 
megszületett az Alföldi vonaldíszer kerámia (LBK) kultúra. A neolit hatására megnövekvő 
Kárpát-medencei populáció szaporulat tehát az anatóliai és a helyi (balkán) vonalak keveredését 
érintette. Ez a kevert vonal visziszi tovább a neolit műveltséget európa középső és északi 
részére. A neolit igen hirtelen, 500 év alatt, és teljesen egységes kultúrával jelent meg a kárpát 
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medencében, majd ezt követő ugyanolyan gyorsan, másik 500 év alatt, ugyanolyan egységes 
kultúraként elterjedt egész európában, 1 millió km2-nyi területen. Ez komoly 
népességmozgásra utal. A Balkánon és közép-európában a bevándorlók a termékeny 
alföldeket foglalták el, és kultúrális szigeteket hoztak létre a körülöttük élő vadász gyűjtögetők 
tengerében. Ez a helypreferencia is arra utal, hogy az LBK települések nem lassú 
népességduzzadással terjedthettek mint Cavalli-Sfrosa javasolta, hanem az alkalmas területek 
igen gyors elfoglalásával. Az aDNS adatok alapján közép-nyugat és észak-európában 
megjelenő neolit kori LBK kultúrához tartozó csoportok főként a T, N1a, K, és W 
haplocsoportba tartotnak, ezzel ellentétben a jelenkori európai népesség mtDNS adataiból 
számítva a J1a és T1 haplocsoportok elterjedése feletethető meg legjobban a neolit vándorlás 
mintázatának. Az LBK csoportok domináns T, N1a, K, és W haplocsoportjai azonban mind a 
mai európai mind a közel-keleti mintázattól eltérnek, vagyis a korai neolitot követően jelentős 
genetikai változás kellett történjen a kontinensen. Az 5200 évesre datált észak-lengyel, észak-
német, dán, dél-norvég és svéd Funnel Beaker kultúra volt a neoilt európai végállomása. Ezek 
a neolit közösségek intenzív cserekapcsolatban voltak a helyi halász-vadász-gyűjtögetőkkel. 
Ezeken a hűvösebb tájakon már kisebb előnye lehetett a földművelésnek a halász-vadász 
életmóddal szemben, és ezen okok miatt –valamint azért, mert ide későn érkeztek a bevándorlók 
– itt maradt meg legnagyobb arányban az eredeti mezolit génkészlet. 
 

A nemrég történt teljes genomszekvenálások érdekes tényre derítettek fényt a régi európai 
ember fenotípusáról: Morelle et al., 2014: A 7000 éve élt halász-vadászok genetikailag a mai 
skandinávokra hasonlítottak, de sötét bőrük és kék szemük volt. Ezzel szemben a neolit 
bevándorlók sötét hajúak és szeműek voltak világos bőrszínnel. Genetikailag a mai 
Szardíniaiakhoz álltak legközelebb, akik a későbbi migrációktól elszigetelődve megőrizték az 
ősi neolit géneket. A mai közel-keleti népesség genetikailag már távol áll a 10 ezer éve onnan 
kiáramló neolit népességtől, mivel a későbbi bevándorlások jelentősen átalakították. A világos 
bőrszín elterjedése nem D vitamin szintézis miatt történt adaptáció, hisz akkor már az évezredek 
óta északon élő  neolit vadászoknak is világos bőrűeknek kellett volna lenniük, miközben a 
napsütéses délről beáramló neolit földműveseknek semmi szükségük nem volt a világos 
bőrszínre. A világos bőr minden bizonnyal intenzív szexuális szelekció eredménye lehetett, 
amely csak kb. 3000 éve, a bronzkorra érte el mai gyakoriságát. 

Most vizsgáljuk meg, hogy akkor honnan jött Európa mai népességének zöme. 
Már a régészeti adatokból ismert volt, hogy a neolitikum végén kb. 2800 éve Európáben 
megjelent egy újabb régészeti kultúra, Zsinegdíszes Kerámia Kultúra akik a cserépedényeiket 
fonott zsineg benyomattal díszítették, angolul corded-ware A következő lépés ennek a 
kultúrának a genetikai vizsgálata volt, ami az elmúlt években történt. Ekkorra az aDNS 
módszertanban a PCR alapú módszert felváltotta a részleges vagy teljes genomszekvenálás, és 
ezeket a mintákat már így jellemezték.  Az eredmények egyértelműen jelezték, hogy ez a 
kultúra már a mai európai ember haplocsoportjait hordozza mind az mtDNS-en, mind az Y 
kromoszómán. Európában ma a leggyakoribb mtDNS haplocsoport a H, leggyakoribb Y-
haplocsoport pedig az R1b és R1a, melyek ezzel a kultúrával kerültek a kontinensre.  Honnan 
származnak a Zsinegdíszes Kerámia Kultúra képviselői? Ezek a haplocsoportok Kelet-Európai 
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leletekben a leggyakoribbak, és amikor megvizsgálták a Fekete-tenger, Kaukázus északi 
részéről ismert kora neolit korú jamnaya (gödörsíros kurgán kultúra) képviselőinek genomját 
azok egyértelműen jelezték, hogy azok 79%-ban hasonlítanak az eurpai Zsinegdíszes Kerámia 
Kultúra génállományával.  Ebből az következik, hogy a jellegzetes halomsíros kurgán 
temetkezésekről közismert lovasnomád Yamnaya kultúra képviselői a késő neolit korban 500 
éven belül 75%-ban lecserélte Európa génkészletét. Ebből a bevándorlásból származhatnak az 
indoeurópai nyelvek. Közép-és észak-Európa (Norvégok) 50%-a a Yamnayák leszármazottja.  

Innentől kezdve a teljes genomszekvenciák összehasonlításával sokkal biztosabb 
alapokra kerülnek a genetikai vizsgálatok. A genomszekvenálás nagy előnye, hogy egy kisebb 
méretű keveredést is nagy biztonsággal ki tud mutatni, és egy kisebb népesség beáramlás az 
utódok – és a gének- elkeveredése révén rövid idő alatt kimutatható a népesség nagyrészében, 
ezért néhány teljes genom információ értéke sokkal nagyobb mint sok mtDNS-é.  Nem véletlen, 
hogy a Homo sapiens és a neandervölgy keveredése sem derült ki az mtDNS vizsgálatokból, 
csakis a teljes genom szekvenciákból. 

Európa mai népessége genetikailag 3 fő összetevőre vezethető vissza: Mezolit vadászok, 
Neolit földművesek, és Késő Neolit nomádok. Viszont újabb 1000 év múlva ismét gyakoribbá 
válik az eredeti mezolit-neolit génkészlet. Vagyis az újabb bevándorlók ismét intenzíven 
keveredtek a helyiekkel. De honna származik a Yamnaya kultúra, és miért különbözik a 
földművelőktől? 13 300 és 9,700 éves grúz leletek genomszekvenciája arra utal, hogy ők a 
Yamnayák ősei. Ezek a kaukázusi vadászok kismértékben tartalmaznak déli szomszédaikra 
jellemző géneket is, de 25 ezer éve a Kaukázusban elszgetelődtek a déli szomszédoktól. Ezek 
a déli mezolit népességek fedezték fel később a neolit létformát. A kaukázusi vadászok azonban 
jóval előbb elszigetelődtek tőlük, és stabilizálódott a génkészletük. Majd a jégkorszak után 
keveredtek az északi eurázsiai vadászokkal, azokkal akiknek ősei valamikor átkeltek 
Amerikába. Ebből az ősi eurázsiai mezolit génkészletből és a kaukázusi génkészletből jött létre 
a Yamnaya génkészlet. A Yamnaya lovas nomád kultúra sikerét jelzi, hogy nemcsak nyugatot 
hódította meg, hanem kelet felé is kiáramlott, ahol az Altáj lábainál létrehozta a bronzkori 
Afanasievo szkíta kultúrát, melynek tagjai genetikailag megkülönböztethetetlenek a 
Yamnayáktól, és kultúrálisan is hasonlóak, kurgánokba temetkeztek. Az ő leszármazottaik a 
Tarim-medence ujgur területen talált europid múmiák. A két terület között a bronzkorban a 
Sintasha, és Andronovo ázsiai lovas kultúrákat találjuk, melyek meglepő módon jobban 
hasonlítanak az európai zsinór díszesekhez mint a Yamnayákhoz. Ez arra utal, hogy ez a sikeres 
kultúra nyugatról kelet-felé is terjeszkedett.  A Kelet-Európából származó lovas-nomád kultúra 
tehát döntő hatást gyakorolt Európa és Közép-Ázsia genetikai arculatára. A Yamnaya lovas 
nomád kultúra volt ökrös szekerekkel, jellegzetes kurgán temetkezéssel. A 40 000 alföldi 
kunhalmok (Kr.e. 4500-1500 ) ettől a kultúrától származik. Ez a kultúra kelet felé Közép-
Ázsiáig (Altáj, Tarim-medence) terjedt. Megjegyzendő, hogy a német kutatók nem látszanak 
tudomást venni a Kárpát-medence Yamnayáiról, akik hamarabb laktak itt mint nyugat-
Európában. Nem kizárt, hogy a magyar szkíta eredet-tudathoz is közük van. A mai Észak- és 
Dél-Európa közötti embertani (genetikai) különbség elsősorban a Yamnaya bevándorlásnak 
köszönhető. A Norvégok kb. 50% Yamnaya leszármazott, és a Yamnaya gének aránya dél fele 
csökken.  
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A baszkok eredetét is sikerült tisztázni az elmúlt években. A baszkok kultúrálisan, 

nyelvileg és genetikailag elkülönülnek környezetüktől, ősi népcsoport. A Cardial (kagyló 
benyomatos) neolit kultúra 6700 éve jelent meg a területen. A baszk területet a későbbi 
bevándorlások és hódítások nem érintették.  
Sem a Yamnaya (zsinór díszes kultúra) bevándorlókkal, sem a későbbi arab hódítókkal nem 
keveredtek. Két 3,500 and 5,500 éves baszkföldi maradvány teljes genom szekvenciájáról 
kiderült, hogy a mai  baszkokéra hasdonlít legjobban.  A genomjuk ösi mezolit és neolit 
szekvenciák keveréke. A Baszk kultúra és nyelv tehát több ezer éves. Akkor keltkezhetett, 
miután a neolit földművesek keveredtek a helyi vadászokkal nyelvileg és kultúrálisan 
izolálódtak. Ezt az izolációt máig fenntartották. 

Végül ejtsünk néhány szót a világ többi részének benépesedéséről. Az egyik 
legismertebb Amerika benépesedése. Ha ránézünk a világ Y-haplocsoport eloszlásának 
térrképére világosan látszik, hogy az amerikai őslakosok nagyon kevés haplocsoportba 
tartoznak, melyek  főként C és Q-ba, melyek ázsiai eredetűek. Ebből már sejthetjük az 
eredetüket. Az Y-hoz nagyon hasonló képet mutat az mtDNS Y-haplocsoport eloszlása, 
viszonylag kevés mtDNS haplocsoportot találunk, főként A, B, C, D, X melyek szintén ázsiai 
eredetűek. Az amerikai őslakosok ázsiai eredete tehát sem genetikailag sem régészetileg nem 
vitatható. A régészeti leletek korából azt is tudjuk, hogy kb. 16500 éve keltek át a Bering-
szoroson. Nemrég meghatározták egy  12500 éves lelet (Anzick boy) teljes genomját, melyből 
kiderült, hogy szoros kapcsolat fűzi a 24 000 éves szibériai Malta boyhoz. Az amerikai 
őslakosok genetikailag sokkal kevésbé hasonlítanak a mai kelet-ázsiaiakhoz (japán, kína, 
korea), sokkal jobban az európaiakhoz. Ennek az a magyarázata, hogy 24 ezer éve és 15 ezer 
éve még egy teljesen más genetikai állományú mezolit népesség lakta be kelet-ázsiát, akik mind 
az európai mind az amerikai génállományhoz nagyban hozzájárultak. És a mongoloid jellegű 
népesség csak sokkal későbbi korokban húzódott északra. A régészeti genetika újabb 
meglepetést okozott amerika benépesedésével kapcsolatban, mert egy 4000 éves eszkimó 
maradvány genom szekvenciája arra utal, hogy  Az eszkimók elődei 5500 éve egy második 
bevándorlási hullámmal keltek át Szibériából. Amerika benépesedése 2 esetleg 3 hullámban 
történt, mert az inuitok egy része lehet, hogy egy harmadik hullámmal érkezett. A kontinens 
nagyrésze azonban az első hullámból származó népesség leszármazottja. 

A Csendes óceáni szigetek benépesülése: Az óceániai nyelvek Taiwani eredetre utalnak. 
A nedves és meleg klíma miatt az aDNS rosszul őrződik meg, ennek ellenére újgenerációs 
szekvenálással sikerült adatokat nyerni. Az eddigi néhány aDNS adat megerősítette a modern 
DNS alapján felvázolt képet. 
 

Ausztrália és Új-Guinea benépesedése 30 ezer éve befejeződött, míg   Óceánia csak az 
utóbbi 3000 évben népesült be. Egy 100 éves ausztrál őslakos genom szekvenciája az összes 
nem afrikaira jellemző Neandervölgyi szekvenciát, és a délkelet ázsiaiakra jellemző Denisova 
szekvenciát hordozta. 75 -62 ezer éve válhattak el az eurázsiai génkészlettől. 

Most pedig a saját eredményeinket fogom röviden bemutatni, mivel kutatócsoportunk 
is archeogenetikai munkákat végez.  Ezidáig a honfoglalók származását kutattuk az eddig 
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bemutatott módszerekkel, azon belül is elsősorban az anyai öröklődésű mtDNS filogenetikai-
filogeográfiai vizsgálatát végeztük.   
 
► Az 52. dián található térkép mutatja, hogy mely honfoglaláskori temetőkből vettünk 
mintát. 3 temetőnek (Karos1-2-3) szinte a teljes népességét megvizsgáltuk, ráadásul ezek a 
legkorábbi valószínűleg első generációs honfoglaló csoportokat rejtő temetők. A Karosi és 
Kenézlői temetők a felső tiszai Bodrogközben találhatók, és a honfoglalók első generációjának 
eddig ismert leggazdagabb leletanyagú temetőcsoportja. Leletanyaguk összetétele egyedi, 
nagyszámú fegyveres férfival. Mintáink a térképen pirossal jelölt temetőkből származtak, 
melyek közül a 3 karosi temető népességéből 11, 49 és 18 lelet mitogenomját határoztuk meg. 
Összehasonlításként néhány további pirossal jelölt honfoglaló temetőből is vizsgáltunk 
mintákat. Összesen 102 mitogenomot szekvenáltunk meg. A mintavétel nagyságrendjét jelzi, 
hogy 2018-ig az egész világról összesen kb. 500 archaikus mitogenomot ismertünk, de az 
elmúlt évben ez a szám többszörösére nőtt. Így is elmondható, hogy a letűnt népességekből a 
honfoglalók anyai vonalai az egyik legismertebbek. A kékkel jelölt lelőhelyekről korábban 
történtek HVR szintű vizsgálatok Szegeden Raskó István vezetésével, illetve Budapesten a 
Régészeti Intézetben.  

Először a filogenetikai jellemzést végeztük el. Ennek során minden egyes minta 
leszármazását egymástól függetlenül vizsgáltuk.  A 102 minta 67 al-haplocsoportba tartozik, 
ezért mind a 67 egyedi leszármazási vonalat megvizsgáltuk hisz ezek akár 67 különböző helyről 
is jöhettek. A vizsgálat lépései:   

- Az összes ismert mitogenom szekvenciát letöltöttük az adatbázisokból (32683 modern, 
420 archaikus). 

- Szekvenciák rendezése Haplocsoport szerint. 
- Az egyedi honfoglaló szekvenciákkal megegyező haplocsoportba tartozók kiválasztása.  
- Szekvencia illesztések, 67 filogenetikai fa elkészítése. 
- Legközelebbi szekvenciák földrajzi elterjedésének megállapítása. 

 
A 67-ből csupán 2 példát mutatok be. Ahogy már arról szó esett, a filogenetikai fákat már 
korábban létrehozták, és a felső sarokban az A haplocsoport korábban megalkotott fájából 
láthatunk egy részletet, az elágazási pontokat definiáló mutációkkal. 
 
Mivel a Karos3/12 honfoglaló az A12 haplocsoportba tartozott újrarajzoltuk a fát az összes 
hozzá közelálló szekvencia felhasználásával. Ez egy ún. Gyökértelen fa, de láthatóan ugyanaz 
a fő elágazások szerkezete mint a bal felső sarok „hivatalos” fájának. Az A főcsoportból ágazik 
ki az A12 alcsoport, ami további elágazással létrehozta az A12a alcsoportot. A piros körök 
egyének mitogenom szekvenciáit jelölik, az összekötő vonalak áthúzásai pedig a szomszédos 
mitogenomok közötti eltérések számát mutatják. Ha megnézzük a minták származási helyét azt 
látjuk, hogy a főcsoport A Délkelet Ázsiára jellemző, az A12 Belső Ázsiára, ahova a honfoglaló 
szekvencia is besoroloódott, melyet csupán 3 nukleotid választ el egy ma élő burját ember 
szekvenciájától. Az A12a elágazás már Észak-Ázsiára jellemző, ebbe tartozik egy nyelvrokon 
manysi ember szekvenciája is.  
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Ha ezt a fát földrajzi térképre vetítjük kirajzolódik az A csoportba tartozó ősanyák 
egykori vándorlási útvonala. Az alapító A típus az anatóliai N csoportból keletkezett egy 
mutációval, és először délkelet Ázsiában terjedt el. Azóta is ott a leggyakoribb. Amint az 
emberek észak felé vándoroltak egy ősanyában egy másik sikeres mutáció keletkezett 
létrehozva az A12 alágat, akinek leány utódai már Belső Ázsiában szaporodtak el, ide tartozik 
a burját és a honfoglaló minta. További északi vándorlás során újabb mutációval jött létre az 
A12a, amely igen sikeres csoport, tagjai észak Ázsián kívül meghódították Amerikát is, így az 
A12 az amerikai indiánok egyik jellemző anyai típusává vált. A vizsgált honfoglaló anyai 
vonalának végső származási helyét a térkép egyértelműen kijelöli Belső Ázsiában. 

Az 56. dián a honfoglalók egyik legjellegzetesebb anyai haplocsoportjának, az N1a-nak 
a filogenetikai besorolását láthatjuk.  A fa gyökere anatóliában található, ahol a legelső 
földművesek egyik jellegzetes csoportja volt az N1a1a1 és az N1a1a1a. Anatóliából ez az anyi 
vonal a korai földművelők  vándorlásával Európába is eljutott a korai neolitikum (újkőkor) 
során. A következő alág az N1a1a1a1 ma kelet Európában a leggyakoribb, (oroszok, finnek, 
csehek, volgai tatárok stb.) de ide tartozik 2 honfoglaló is (K2/31 és anc4). A legbelső ismert 
alág az N1a1a1a1a ismert előfordulásai közül leggyakoribb az általunk vizsgált 
honfoglalókban, de a bronzkori Sintashta és vaskori Pazyrik szkíta leletekből is kimutatták, és 
idáig csak csak 3 ma élő emberben találták meg, egy mai magyarban, egy burjátban és egy 
kazahban.  A mai magyar minden valósztínűség szerint egy honfoglaló leszármazottja lehet. A 
filogenetikai fa alapján az egykori N1a ősanyák vándorlási útvonala is felrajzolható: A 
termékeny félhold területéről indultak, és a földművelés terjedésével eljutottak Nyugat 
Európába és Kelet Európába. Krisztus előtt 2100-ban már az újabb alágat, N1a1a1a1 találjuk a 
Sintashta egyénben. A keleti irányú vándorlás során a Sintashta ősanya utódai Közép Ázsiába 
és Belső Ázsiába jutottak,  amit a vaskori szkíta lelet haplocsoprtja tanúsít, aki Krisztus előtt 
400 körül élt, és már az újabb alágba tartozott. Végül ugyanezt az alcsoportot találjuk ezen 
területek mai lakosaiban. Ezt követően pedig a Kárpát medence korai honfoglalóiban lelhető 
fel ez a csoport, akik eszerint nyilvánvalóan Közép-Belső Ázsiából jöhettek vissza. 

A 102 honfoglaló anyai vonalainak származás szerinti  megoszlása a következőt 
mutatta: 31 ázsiából származott, mivel a hozzájuk leghasonlóbb szekvenciák mai burját, kínai 
(főként Belső Mongólia!), mongol, kazah, tatár, bargut, jakut, even, evenk, mandzsu, tuvai, 
japán, kirgiz, tibeti, üzbég, udege, ulcsi, jukagír emberekben találhatók. 11 minta származása 
nem volt behatárolható, a genetikai csoport általános eurázsiai elterjedettsége miatt. A többi 
egyén anyai vonalai európai eredetűnek bizonyultak, ezen belül 13 mai észak-nyugat 
európaiakra, 7 pedig a Kaukázus környékére jellemző.  

Amennyiben az ázsiai csoportok legjobb szekvencia egyezést mutató találatait térképre 
visszük a következő mintázat tűnik elő:  A térképen minden negyes piros folt egy minta 
legközelebbi szekvencia megfeleléseinek földrajzi elterjedtségét jelöli, és a foltok 
egyértelműen a mai Burjátia, Mongólia, Tuva környékén sűrűsödnek. Az eloszlás jól megfelel 
az egykori ázsiai hun birodalom területének, különösképp ha figyelembe vesszük, hogy annak 
idejéna jakutok, evenkek és evenkik sokkal délebbre laktak. Ezeket a géneket csak azok a 
csoportok hozhatták Európába akik erről a területről származtak. Genetikai és történeti 
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adatok alapján a következő népcsoportok jöhetnek szóba: Az ázsiai szkíták, a hunok, az avarok 
és az onogurok. 

Adatainkat a mai magyarok teljes genom vizsgálatai is alátámasztják. Egy 2014-es 
Nature cikkben a mai európaiak genom összetevőinek lehetséges  származását vizsgálták, és a 
mai magyarok genom darabkáinak származásáról azt derítették ki, amit ez az ábra mutat. A mai 
megyarok genomjában 4% a kelet-belső ázsia eredetű komponens, amely i.sz. 400-1000 között 
került be a magyar génkészletbe. Megjegyzendő, hogy a genomból a bekerülés időpontjára is 
lehet következtetni.  Mivel az a honfoglalókban még 30% körüli érték, ebből arra 
következtettünk, hogy a vizsgált honfoglalók kevesebb mint 10 %-ban járulhattak hozzá a  mai 
magyarok genetikai állományához. 
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Mit vizsgál a régészeti genetika?

A régészeti leletekből kivonható DNS szekvenciák alapján von le következtetéseket.

Az archaeogenetika egy 25 éves, nagyon gyorsan fejlődő új tudományterület,
melynek segítségével aránylag pontosan tisztázható a ma élő populációk eredete.

A filogenetika, filogeográfia és populációgenetika módszertanát alkalmazza. A
régészeti genetika csak módszertanilag különül el a genetika többi területétől,
mivel a régészeti leletekben nagyon kevés és rossz minőségű DNS található.

2



A filogenetikai módszer: leszármazási-rokonsági viszonyokat 

állapít meg szekvenciák alapján

1. DNS szekvencia illesztés (homológ szakaszok)

2. Matematikai elemzés
(szekvencia hasonlóság számszerűsítése-
távolság megállapítása)

3. leszármazási viszonyok 
megállapítása a 
matematikai adatokból

C     D   E    A      B 
Minél hasonlóbb, annál később különültek el
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Milyen DNS szekvenciákat vizsgálhatunk?

4



Mivel egyetlen sejtben több 1000 azonos mtDNS molekula lehet, ezért
nagyobb eséllyel megőrződik a bomlási folyamatok során mint az
egyetlen kópiában lévő genomi DNS.

Anyai ágon öröklődik, öröklődés során nincs rekombináció

A legtöbb evolúciós kutatás a
mitokondriális DNS D-hurok
(hipervariábilis szakasz, HVR)
nevű rövid szakaszára
korlátozódik, mert a mutációs
ráta itt a legmarasabb.

Ez egy 1200 bp hosszú nem
kódoló régió, ahol a
bekövetkezett mutációk nem
járnak káros következményekkel.

A régészeti genetikában kiemelt fontosságú az mtDNS
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Az Y-kromoszóma és a mitokondrium DNS „változatlanul” 
öröklődik a generációk során, míg a genomi DNS rekombinálódik

6



A ma élő emberek mindegyike egyetlen
közös ősre vezethetők vissza mind anyai,
mind apai ágon.

A mitokondriumot mindenki az anyjától
örökli, ezért az csak női ágon öröklődik.

Mindenkinek csak egy anyja van, de nem
minden anyának van leánya. Ezért az
összes nő anyai ágú felmenőit számba
véve minden generációban csökken a
felmenők száma, és sok-sok generáció
után (~200 ezer év) egyetlen nőre
zsugorodik (mt "Éva").

Az ő korában persze sok más nő is élt.

A mitokondiális Éva személye koronként
változik, mert ha az utolsó generációban
T és V nők leány utód nélkül halnak meg
X és Z anyja válik az új mitokondriális
Évává.

A mitokondriális „Éva” matematikai törvényszerűség
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Az Y kromoszóma csak apáról fiúra
öröklődik.

Ez nem a bibliai Ádám és Éva, nem ők
az első emberpár, nekik is voltak
szüleik.

Y-Ádám és mt-ÉVA valószínűleg más
korban éltek, nem is ismerték
egymást.

Rajtuk kívül más férfi és nő is élt velük
egyidőben, és azoknak is vannak ma
élő leszármazottaik.

(Ha megvizsgáljuk C, E, és G családja
sem halt ki, mindnek van leszárma-
zottja mindegyik generációban, így a
többi kromoszómához kapcsolt génjeik
jelen vannak.)

Az Y kromoszómás "Ádám" matematikai törvényszerűség

„Ádám”
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Az mtDNS és az Y-kromoszóma igen alkalmas 
leszármazási viszonyok megállapítására

Mivel egyik sem rekombinálódik, hanem változatlanul adódik tovább
generációnként.
(Az Y-kromoszómának csak az X-el nem rekombinálódó szakaszait vizsgálják.)

Kizárólag az idők során felhalmozódó mutációk okozhatnak bennük változást.
Ez egy lassú folyamat, melynek sebessége kiszámítható.

Az egyes mutáns változatok a populációgenetikai események során kihalnak
vagy elterjednek, fixálódnak (genetikai sodródás).

Egy változat fixálódásához sok generáció szükséges, ami több 1000 évet vesz
igénybe, a fixálódás sem örök érvényű.
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TTACCG

TTACAG

TCACAG

TTGCCG

TTGTCGA>G

C>T

C>A

T>C

egyedi haplotípus
egy, vagy néhány 
egyedre jellemző 
szekvencia változat

haplocsoport
egy nagyobb 
populációt jellemző 
szekvencia változat 

A DNS szekvencia a mutációk miatt idővel fokozatosan változik.
Minél hasonlóbb a szekvencia annál közelebbi a rokonság.

Az Y-kromoszóma és mtDNS szekvencia változások alapján 
leszármazási vonalak rekonstruálhatók
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A mai emberek mtDNS leszármazási fája  

csak
Afrikában Afrikán kívül

mt-Éva A haplocsoportok földrajzi elterjedése jellegzetes mintázatot mutat.

Genographic project (2005) 50 millió $, „DNA Ancestry Kit”
~5 ezer egyén mtDNS-ét összehasonlítva az egész emberiség leszármazása
rekonstruálható – Föld benépesülésének legfontosabb szakaszaira,
őseink migrációs útvonalaira derült fény
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Az elágazási pontokat meghatározott mutációk (SNP-k) jelölik ki 

A szekvencia összehasonlító
algoritmusok kijelölik a közös őst, és
az elágazásokat meghatározó kulcs
mutációs pontokat. Később elég csak
ezeket vizsgálni.
A filogenetikai fák nagyon sok alágra
ágazódnak szét, így al-al-al
haplocsoportokat különíthetünk el.

Ez aránylag finom időbeni és térbeni
felbontást tesz lehetővé.
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Késői Paleolitikum

Mezolitikum

Neolitikum

Bronzkor

A haplocsoport fák térbeli és időbeli felbontást tesznek lehetővé

az mtDNS mutációs rátájának
ismeretében a filogenetikai
távolság időbeni távolságra
fordítható. – abszolút
kormeghatározás
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A filogeográfia logikája
kor

A haplocsoportok és
haplotípusok jellegzetes
földrajzi eloszlást
mutatnak, mivel az egyes
változatok terjedése térbeli
elterjedést is jelent. Az
emberek vándorolnak, de a
többség mindig helyben
marad.

Kérdés:

Milyen finomságú térbeli 
és időbeni felbontásban 
használhatók a 
filogenetikai adatok a 
populációk történetének 
nyomonkövetésére?
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A mai mtDNS haplocsoportok elterjedése alapján 
vándorlási útvonal rekonstruálható

A szekvencia eltérések mértékéből következtethetünk a szétválás időpontjára.

A főbb 
haplocsoportok 
időbeli felbontása 
10-100 ezer év.
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Az Y kr. haplocsoportok elterjedése hasonló útvonalat 
rajzol ki

Az mtDNS és Y-kr. 
adatok megerősítik 
egymást, és az "out 
of Afrika" hipotézist. 
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Minden Y haplocsoport is nagyszámú alcsoportra bontható

17



Lehetséges modellek a mai népesség eloszlás magyarázatára:

Sorozatos alapító hatás “serial founder effect”: A Föld egyetlen forrásból 
kiindulva kisebb populációk folyamatos kiszakadásával fokozatosan 
népesült be, és azóta ez csak kismértékben változott. A legtöbb 
genetikai marker eloszlása ezt támogatja.

Kultúra átvétel modellje: Egy új régészeti kultúra megjelenése során a 
népességcsere elenyésző volt, csak kultúra átvétel történt.

Népességváltás modellje: A kultúra váltás jelentős népesség cserével 
történt, az eredeti népesség nagyrészt lecserélődött.

Kevert (leapfrog) modell: A kultúra váltás kisebb populációk vándorlásához 
köthető, melyek elkeveredtek a helyben talált ősi populációkkal.

Rekonstruálhatók-e az írott történelmet megelőző  népesség 
mozgások a ma élő emberek DNS-e alapján? (filogeográfia fő 
kérdése)
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A filogeográfiai módszer (1980-as évektől)

Egy haplocsoport gyakoriságának területi eloszlásából, helyi diverzitásából, 
valamint a legfiatalabb közös ős korának meghatározásából következtethetünk 
a marker keletkezési helyére, idejére, és vándorlási útvonalára. 

Egy gén változataiból kiszámolható, hogy mikor élt a legközelebbi közös ős. Ez 
abszolút kormeghatározás!  Amennyiben a populáció két részre szakadt, az
elválás legkorábban a legközelebbi közös ős után lehetett. szétválás 
(vándorlás) időpontja meghatározható.

Példa:

Az R1b Y-kromoszóma 
haplocsoport gyakoriság 
eloszlása

Keletkezési hely Nyugat-
Európa?? (Nem.)
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100 fehérje polimorfizmus alapján:
ABO vércsoportok, HLA,
immunoglobulinok stb.

A J2 haplocsoport eloszlása ma.

korai neolit lelőhelyek kora

Cavalli-Sfroza genetikai és Ammerman régészeti grádiensei 1984

Csupán az összes vizsgált polimorfizmus 27%-
a mutat hasonló eloszlást. Később néhány 
DNS marker is hasonló eloszlást mutatott.

Kritika: A gén-grádiensek kialakulásának 
ideje, valamint legpolimorfabb jelenlét. 

Népességváltás modell,
többségünk a neolit 
bevándorlóktól  származik?
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Gyakoriság grádiensekkel szembeni kritika:

• A gén-grádiensek bármikor, akár Európa első
benépesülésekor, vagy később is kialakulhattak

• Egy marker (változat) nem biztos, hogy onnan származik ahol
a leggyakoribb, hanem ahol a legpolimorfabb
– Marker keletkezése után nagyobb csoport elvándolásával új helyre

kerül, ahol nagyobb gyakoriságra tehet szert.

– A keletkezési helyen eltöltött fixálódáshoz szükséges hosszú idő alatt
újabb változatok keletkeznek.

• Pl: R1b1b2 Y-kr. alhaplocsoport gyakorisági eloszlás alapján
ibériai eredetű, de mikroszatellita variancia eloszlása alapján
anatóliai eredetű.

• Kiderült, hogy az európai népesség mikroszatellita
markereinek 40-60%-a közel keleti eredetű, ez a neolit
népességváltás modellt támasztja alá
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A filogeográfiai módszer ma élő populációkon 
ellentmondásos eredményekre vezethet

Richards M et al. 1996: Az európai mtDNS haplocsoportok közül csak 20%-
nak a közös őse Neolit korú, a többi régebbi eredetű.

Az mtDNS és Y kr. adatokon végzett alapító hatás vizsgálat (founder
analysis) egyaránt azt jósolta, hogy a mai európai népesség 20-25% -a
származik neolit kori bevándorlóktól. Az európai népesség zöme paleolit
vadászok leszármazottja.

Kúltúra átvétel modellje, mégsem történt neolit népességváltás?

A modern DNS-ből levonható következtetések korlátozottak az időbeni
felbontás hiánya miatt. Az adatok alkalmasak 10-100 ezer éves
nagyságrendű időbeli és nagyléptékű térbeli események rekonstrukciójára
(Föld benépesedése), de az időben egymásra rétegződő népesség
mozgásokat nem képes elkülöníteni, csak a sorozatos keveredések
végeredményét érzékeli.
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Keveredés mértékének becslése modern DNS-ből teljes 
genomok összehasonlításával (utóbbi néhány év!)

Ma ~ 5000 teljes emberi genomot ismerünk. Számítógéppel megbecsülhető két 
népcsoport genetikai hasonlósága, keveredésük mértéke. 

Kinyomozható az egyes színes 
szakaszok eredete.
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Teljes genom elemzéssel kinyomozható az egyes genom szakaszok eredete

Az egyes populációkból származó teljes genom szekvenciákat párosával 
hasonlítotják össze. Ehhez a vizsgálathoz kisebb mintaszám is reprezentatív lehet, 
mert a keveredés miatt egy szekvencia darab előbb utóbb egy populáció minden 
egyedében jelen lesz. 
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A világ 103 populációjának genom összehasonlításából 
számolt keveredési mérték (Pickrell és Reich 2014)

Sok ellentmondás, hogyan keveredett az európai DNS az amerikai indiánokéval?

„őslakos” 
csoportokhoz

hasonlítva
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A modern DNS-ből levonható következtetések korlátai

A modern DNS adatok alkalmasak 10-100 ezer éves nagyságrendű időbeli és
nagyléptékű térbeli események rekonstrukciójára (Föld benépesítése).

Finomabb időbeni felbontásra (100 -1000 éves nagyságrend) kevésbé alkalmas.
A modern DNS vizsgálat az időben egymásra rétegződő népesség mozgásokat
nem képes elkülöníteni, csak a sorozatos keveredések végeredményét
érzékeli.

A pontosan datált leletekből származó archaikus DNS elemzésével sokkal
pontosabban rekonstruálhatók a történeti léptékű populációs változások.
Az archaikus DNS vizsgálatok pontos időbeli felbontást tesznek lehetővé.

Eltérő korokból és lelőhelyekről származó maradványok összehasonlításával
következtethetünk a népesség cserékre vagy népesség vándorlásokra.

Minél több korból és lelőhelyről ismerjük a DNS adatokat annál pontosabban
rekonstruálhatók a népesség mozgások.
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Az aDNS közvetlen adatokkal szolgál, de vannak korlátai

A módszer korlátai: 1. Kis mintaszám, mintavételi hiba. 2. Trópusi területeken
alig használható. 3. Szinte minden adat mtDNS, Y kr. és autoszómás markerek
nehezebben vizsgálhatók. 4. Szennyezés veszélye, megbízhatóság??

Európai aDNS
adatok

2012 2015 magyar
adatok (2015)

Paleolit/Mezolit 
vadász-gyűjtögető 
(45000-10000 éve)

40 110

Neolit földművelő 
(5500-1500 éve)

109 400 80
(Starcevo, Körös, LBK, 

Alföld)

Réz/bronzkor 150 450 2
vaskor 100 160
Középkor (400-1500) 150 250 30 honfoglaló-kun

14 lombard, 3 múmia

Az utóbbi 15 évben a korlátokat fokozatosan felszámolták. Teljes genom
szekvenálások történtek aDNS-ből, az időbeli korlát 100 ezer év fölé került.
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Mit tudtunk meg eddig az aDNS adatokból?

A Föld első benépesítése óta (2,5 millió éve a Homo erectus korától napjainkig)
óriási népesség mozgások, népesség cserék és keveredések történtek. Már az ősi
populációk mindegyike is keveredett. A nem afrikai népesség 2% Neandervölgyi
géneket, a délkelet-ázsiai 5% Denisova géneket tartalmaz. A Denisova 1%
Neandervölgyi, és 8% ismeretlen eredetű humán géneket tartalmaz.
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• H. erectus 1,1 millió éve jelent meg Európában

• H. neanderthalensis 75-30 ezer éve

• H. sapiens 45 ezer éve lépett a kontinensre
– Jég kiterjedésével visszaszorul a refúgiumokba (DNY-Eu: Spanyolország; Közel-Kelet:

Szíria, Palesztina, Jordánia, Libanon; Balkán és K-Európa sarkvidéke

– 25-19,5 ezer éve a pleisztocén végén újra kiáramlás

– 12,8-11,5 ezer éve holocén elején klímaváltozás – mezolit kultúrkör elterjedése

– 10,6-6,3 ezer éve a földművelő neolit kultúrák elterjedése a közelkeletről

– 6300 (rézkor)-máig tartó népmozgások
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Az aDNS adatok megmutatták, hogy a mai népesség szinte sehol 
nem az első telepesek leszármazottja 

Raghavan, et al. 2013: Európa és Észak-Amerika népessége egy mára kihalt 
24-17 000 éves ősi Eurázsiai populáció leszármazottja. Ez Kelet-Ázsiából 
származó populációkkal keveredett, mielőtt átkelt Amerikába.

Rasmussen, et al. 2010: Grönland őslakói (4000 éve) hasonlóbbak a mai 
szibériaiakhoz mint az eszkimókhoz. Észak-Amerika 12000 éves őslakosai 
hasonlóbbak a mai dél-amerikaiakhoz mint az északi indiánokhoz.

Minden 
kontinens több 
hullámban újra 
népesült.

Az európai „indián” gének magyarázata
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- A populáció sűrűség 100-szorosára nő (0,05 - >5 fő/km2). 
- Gazdasági-társadalomszervezési változások.
- Nyelvi homogenizálódás nagy területeken.

A Közel-Keletről terjedt északnyugati irányban, de hogyan? 
Modellek: 1., Népességváltással  2., Csupán kultúra átvétellel 3., A kettő együtt

Neolit kori kultúraváltás Európában (10-6,3 ezer éve)

A J1, J2, K, T 
haplocsoportok
ekkor kerülhettek 
Európába.

31



Európa lakossága a neolit végéig legalább 3-szor 
felülrétegződött

Bramanti, et al. 2007: Európa paleolit, neolit, és a mai népessége genetikailag 3 különböző 
populáció.

Brandt, et el. 2013: 364 mtDNS minta 25 német temetőből (5500-1550 éves): Európa korai 
neolit telepesei közel-keleti, anatóliai, kaukázusi eredetűek, de ez 3000 éve (késő neolit) 
lecserélődött a mai Kelet-Európában és Oroszországban élőkhöz hasonló népességgel. 
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A Neolit európai terjedése aDNS és régészeti adatok alapján

A neolit kultúrkör terjedésével párhuzamosan kb. 1500 év alatt az egységes 
mezolit génkészletet jelentős mértékben 70-80%-ban megváltozik. 

Ez azt bizonyítja, hogy a kultúra váltás jelentős népességváltással történt.

Viszont újabb 1000 év múlva ismét nő a mezolit eredetű gének gyakorisága. Ez 
arra utal, hogy a helyben lakók nem haltak ki, hanem jelentős mértékben 
keveredtek a neolit bevándorlókkal, és átvették a kultúrát.

A genetikai adatok a kevert (leapfrog) modellt támasztják alá. A kultúra váltás 
azonban nagyméretű populáció mozgással történt. Legkésőbb és legkisebb 
népességgel Észak-Európába jutott el a neolitikum, itt maradt fenn leginkább  az 
eredeti mezolit génkészlet, legmagasabb az észteknél, litvánoknál 30%.

A legmeglepőbb adat az, hogy a neolit génkészlet nem felel meg a mai európai 
génkészletnek, annak csupán töredékét adja.

Ez azt jelenti, hogy a későbbi korokban szintén jelentős népesség mozgás 
történhetett. 33



8300 éve

N1a haplocsoport és a neolit kultúra egyaránt közel-keleti eredetű, és a 
Kárpát-medencéből terjedt el Európa nagyobbik felén.

Starcevo

A Neolit európai terjedése aDNS és régészeti adatok alapján
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8000-7800 éve neolit csoportok léptek a Duna völgybe (Sztárcsevó 
kultúra fehér-kerámia szakasza), 

8000-7800 éve

8300 éve

Starcevo

A Neolit európai terjedése aDNS és régészeti adatok alapján
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8000-7500 éve a neolit létforma elterjedt a Kárpát-medence keleti és déli 
részén (Körös-Sztarcsevó kultúra). 

8000-7500 éve

8300 éve

8000-7800 éve

Starcevo

A Neolit európai terjedése aDNS és régészeti adatok alapján

Körös-Starcevo
kultúra
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Ökológiai gát akadályozta 300-400 évig a továbbterjedést, ezalatt a neolit 
Sztarcsevó és a helyi mezolit Körös kultúra egymásra hatásából megszületett az 
Alföldi Vonaldíszes Kerámia (AVK = LBK) kultúra. 

7000 éve

LBK

8300 éve

8000-7800 éve

Starcevo

Cardial

A Neolit európai terjedése aDNS és régészeti adatok alapján
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Az LBK egységes kultúraként 500 év alatt igen gyorsan szétterjedt Európa közepén, T, N1a, K, 
és W mtDNS haplocs. népességgel. A tengermelléken ezzel párhuzamosan Cardial 
kultúraként terjedt a neolit (földművelő-állattenyésztő) életforma.

LBK

6500 éve

6000 éve

6700 éve

8300 éve

8000-7800 éve

7000 éve

Starcevo

Cardial

Cardial

Funnel Beaker

A Neolit európai terjedése aDNS és régészeti adatok alapján

38



Az 5200 évesre datált észak-lengyel, észak-német, dán, dél-norvég és svéd Funnel 
Beaker kultúra volt a neolit végállomása. Ezek a neolit közösségek intenzív csere-
kapcsolatban álltak a helyi halász-vadász-gyűjtögetőkkel.

LBK

5200 éve

8300 éve

8000-7800 éve

7000 éve

6000 éve

6500 éve

6700 éve
Starcevo

Cardial

Funnel Beaker

A Neolit európai terjedése aDNS és régészeti adatok alapján

Cardial
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Morelle et al., 2014
A 7000 éve élt halász-vadászok
genetikailag a mai skandinávokra 
hasonlítottak, de sötét bőrük és 
kék szemük volt

A neolit bevándorlók sötét hajúak és szeműek 
voltak világos bőrszínnel. Genetikailag a mai 
Szardíniaiakhoz álltak legközelebb, akik a 
későbbi migrációktól elszigetelődve megőrizték 
az ősi neolit géneket.

Mit tudunk az ősi népesség fenotípusáról?

A mai közel-keleti népesség genetikailag már távol áll a 10 ezer éve onnan kiáramló 
neolit népességtől, mivel a későbbi bevándorlások jelentősen átalakították.

A világos bőrszín
elterjedése nem
adaptáció, hanem
intenzív szexuális
szelekció eredménye
lehetett, amely kb.
3000 éve, a
bronzkorban érte el
mai gyakoriságát.
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4500 éve, a neolit végén újabb népesség beáramláshoz 
kapcsolható kultúra váltás történt.

Haak, et al. 2015: 69 minta (800-3000 éves) genom szekvencia alapján
Allentoft, et al. 2015: 100 minta 900-6000 éves genom szekvencia alapján

A zsinórdíszes kerámia nomád népessége 500 éven belül 75%-ban lecserélte
Európa génkészletét. Ebből a bevándorlásból származhatnak az indoeurópai
nyelvek. 41



Európa mai népessége genetikailag 3 fő összetevőre vezethető vissza: 
Mezolit vadászok, Neolit földművesek, és Késő Neolit nomádok.

A mai Európai népesség alapja 4500 – 2300 éve a mai Ukrajna területéről vándorolt
Európába. Ekkor jelennek meg a ma leggyakoribb európai haplotípusok (R1a, R1b)

Viszont újabb
1000 év múlva
ismét gyakoribbá
válik az eredeti
mezolit-neolit
génkészlet. Vagyis
az újabb
bevándorlók
ismét intenzíven
keveredtek a
helyiekkel.

4000 years ago
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A Yamnaya (gödörsíros) kurgán kultúra genetikailag 
két fő összetevőből áll

Egy ősi eurázsiai mezolit génkészletből (amely átkelt Amerikába is), egy kismértékű
közel-keleti beáramlásból, (melyből később az ottani Neolit génkészlet kialakult).

13 300 és 9,700 éves grúz leletek genom szekvenciája arra utal, hogy ők a
Yamnayák ősei. 25 ezer éve a Kaukázusban elszgetelődtek a déli szomszédoktól,
majd a jégkorszak után keveredtek az északi vadászokkal. 43



A Yamnaya kultúra keletre és nyugatra is kiáramlott

Leszármazottaik hozták létre az Afanasievo bronzkori szkíta kultúrát, míg a Corded
Ware keleti kiáramlása eredményezte a Sintashta, Andronovo ázsiai lovas kultúrákat. 

Az Altáj lábainál 2000 évvel ezelőttig létező bronzkori Afanasievo szkíta kultúra
tagjai genetikailag megkülönböztethetetlenek a Yamnayáktól, és kultúrálisan is
hasonlóak, kurgánokba temetkeztek. Az ő leszármazottaik a Tarim-medence ujgur
területen talált europid múmiák. 44



A Yamnaya (gödörsíros kultúra) népessége genetikailag a Kaukázusi és nyugat-
Ázsiai (sztyeppei) mezolit népesség keveredésével jött létre (Jones et al., 2015).
A Yamnaya lovas nomád kultúra volt ökrös szekerekkel, jellegzetes kurgán
temetkezéssel. A 40 000 alföldi kunhalmok (Kr.e. 4500-1500 ) ettől a kultúrától
származik. Ez a kultúra kelet felé Közép-Ázsiáig (Altáj, Tarim-medence) terjedt.

A mai Észak- és Dél-Európa közötti embertani (genetikai) különbség elsősorban
a Yamnaya bevándorlásnak köszönhető. A Norvégok kb. 50% Yamnaya
leszármazott, és a Yamnaya gének aránya dél fele csökken.

A Kelet-Európából származó lovas-nomád kultúra döntő 
hatást gyakorolt Európa és Közép-Ázsia genetikai arculatára.
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A Baszkok eredete

Kultúrálisan, nyelvileg és genetikailag elkülönülnek környezetüktől, ősi
népcsoport. A Cardial (kagyló benyomatos) neolit kultúra 6700 éve jelent meg
a területen.

Günther et al., 2015:
Két 3,500 and 5,500 éves maradvány teljes
genom szekvenciája a mai baszkokéra
hasonlít legjobban. A genomjuk ösi mezolit
és neolit szekvenciák keveréke.

A Baszk kultúra és nyelv tehát több ezer
éves. Miután a neolit földművesek
keveredtek a helyi vadászokkal nyelvileg és
kultúrálisan izolálódtak.

A baszk területet a későbbi bevándorlások és hódítások nem érintették.
Sem a Yamnaya (zsinór díszes kultúra) bevándorlókkal, sem a későbbi arab
hódítókkal nem keveredtek.
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C,Q

Kevés Y-haplocsoport, főként C és Q, melyek ázsiai eredetűek.

Amerika benépesedése Y kr.
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Amerika benépesedése mtDNS
Kevés mtDNS haplocsoport, főként A, B, C, D, X melyek ázsiai eredetűek.
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Amerika benépesedése genom adatok

Mindegyik indián mtDNS és Y-kr. haplocsoport Közép-Ázsiában keletkezett.
A teljes genom szekvenciák arra utalnak, hogy 30 ezer éve egy eurázsiai és egy
délkelelet-ázsiai vonal egyesült mielőtt 15 ezer éve átkelt a Bering-szoroson.

Ezt követően ezer éven belül benépesítették az egész kontinenst.

Malta boy
24 000 éves

Anzick boy
12500 éves
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Amerika benépesedése 2 (3) hullámban történt

Az amerikai
őslakosok
genomja sokkal
kevésbé hasonlít
a mai kelet-
ázsiaiakhoz
(japán, kína,
korea), sokkal
jobban az
európaiakhoz.

Az eszkimók
egy esetleg 2
hullámban utólag
vándoroltak át
Amerikába 5000
éve.
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A honfoglalók genetikai származása 
nagy felbontású mtDNS genom 

vizsgálatok alapján

2017 február 16

Török Tibor, Neparáczki Endre, Maróti Zoltán, 
Kocsy Klaudia, Maár Kitti, Kalmár Tibor, Bihari Péter, Nagy István



Temető mintaszám
1., Karos-I 11/11
1., Karos-II 49/69 
1., Karos-III 18/19 
2., Kenézlő-F-II 10
3., Harta-Freifelt 1
4., Magyarhomoróg 1
5., Orosháza-Görb. 1
6., Szabadkígyós-P. 1
7., Sárrétudvari-H 8
8., Szegvár-Oromd. 2

Összesen: 102

Nagyszámú mintát vizsgáltunk a legkorábbi temetőkből

A felső tiszai Bodrogközben a honfoglalók első 
generációjának eddig ismert leggazdagabb 
leletanyagú temetőcsoportja. 
Leletanyaguk összetétele egyedi, nagyszámú 
fegyveres férfival.



Filogenetikai-filogeográfiai elemzés

Feltételezzük, hogy minden egyén egymástól független származású, ezért 
mindegyik minta származását külön-külön vizsgáltuk. 

A 102 minta 67 
al-haplocsoportba

tartozik.

Vizsgáljuk meg mind a 67 
egyedi leszármazási 

vonalat!

- Az összes ismert mitogenom letöltése (32683 modern, 420 archaikus).

- Szekvenciák rendezése Haplocsoport szerint.

- Az egyedi honfoglaló szekvenciákkal megegyező haplocsoportba tartozók 
kiválasztása. 

- Szekvencia illesztések, 67 filogenetikai fa elkészítése.

- Adatbázisból kikerestük a legközelebb eső szekvenciák földrajzi származását.



Karos3/12
HQ713446.1

Kunming Yunnan
China

EF153771.1
Buryat

EU007868.1
North Asia

A

A12a
észak Ázsia

A délkelet Ázsia

A12 belső Ázsia

AY519488.1
mansi

Az A12 csoportba tartozó minták filogenetikai fája
A



Buryats

A

A12

A12a

N

Az A12 haplocsoport filogeeográfiai elterjedtsége



KY369849
Early Sarmatian
Scythian Pazyrik

kelet-közép Ázsia

kelet Európa

nyugat Európa

Anatólia

Az N1a1a csoportba tartozó minták filogenetikai fája



Buryats

N1a1a1
10000 BC

N1a1a1
5000 BC

N1a1a1a1

N1a1a1a1aKazakhs

Sintashta
2100-1800 BC

Pazyrik
Scythian
4-300 BC

Az N1a1a1 haplocsoport filogeeográfiai elterjedtsége



azeri, örmény, 
drúz, török, 
iráni, irakidán, német, 

norvég, svéd, 
angol, skót, ír, 

burját, kínai (főként Belső Mongólia!), mongol, kazah, tatár, 
bargut, jakut, even, evenk, mandzsu, tuvai, japán, kirgiz, tibeti, 
üzbég, udege, ulcsi, jukagír

orosz, ukrán, belorusz, lengyel, magyar, cseh, szlovák, 
szerb, horvát, finn, olasz, spanyol francia, stb.
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európai

Kaukázus,
közép-keleti

Összegzés: a 102 honfoglaló anyai vonalainak 
származás szerinti  megoszlása



A kelet-belső-ázsiai találatok földrajzi eloszlása

Ázsiai Hun Birodalom
i.e. 135
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Inner Mongolia

Tuvan
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Yukaghir

Japan

Mongol
Tatar

Manchuria

Evens

Udege

UlchiKazakh

Uzbek

Tibet
China

Bargut



A ma élő magyarok genomi admixture analízise ugyanezen 
összetevőket találta (Hellenthal 2014)

Bár eltérő arányban: csak 4% a kelet-belső ázsia komponens, amely i.sz. 
400-1000 között került be a magyar génkészletbe.
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RNS alapú génszabályozás 
Henn László, Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
 
Eukarióta szervezetekben számtalan olyan RNS féleséget ismerünk, melyek fehérjét nem 
kódolnak, azonban fontos biológiai funkcióval rendelkeznek. A nem-kódoló RNS-ek egyik 
ilyen fontos funkciója a gén kifejeződés szabályozása, melyben hosszú nem-kódoló RNS-ek 
(long non-coding RNA, lncRNS) és kis nem-kódoló RNS-ek is részt vesznek.  
A változatos hosszú nem-kódoló RNS-ek (lncRNS) közös tulajdonsága, hogy 200 nukleotidnál 
hosszabbak, változatos méretűek. Legtöbbször a mRNS-ekhez hasonlóan 5’ végi sapkát 
hordoznak, poliadeniláltak lehetnek, illetve intronokat is tartalmazhatnak. Sokféle biológiai 
funkcióval bírhatnak, és sokféle módon fejthetik ki hatásukat (különböző 
hatásmechanizmusok). A lncRNS-eket hatalmas géncsalád kódolja, a humán genom például 
kb. 35.000 lncRNS-t tartalmaz. E gének elhelyezkedésüket tekintve is sokfélék lehetnek: 
előfordul például, hogy fehérje kódoló gének intronjában helyezkednek el, vagy ilyen génekkel 
átfedésben, de ellentétes orientációban vannak jelen a genomban. Általában jellemző rájuk a 
szövetspecifikus kifejeződés. A lncRNS-ek szekvencia szinten kevéssé konzerváltak. 
A lncRNS-ek különféle szinteken szabályozhatja célgének kifejeződését: 

1. Transzkripció szabályozása: lncRNS-ek  transzkripciós fehérjekomplexhez kötődve 
befolyásolhatja az enhanszer elemhez  vagy éppen  más transzkripciót szabályozó 
fehérjékhez történő kötődését. Az így történő szabályozás segítheti, vagy gátolhatja 
célgének kifejeződését. 

2. Poszt-transzkripcionális szabályozás: lncRNS-ek mRNS-ekhez kötődve gátolhatja 
splicingot, befolyásolhatja a mRNS citoplazmába történő szállítását, valamint a mRNS 
lebomlását. 

3. Transzláció szabályozása: mRNS-hez kötödve megakadályozhatja a transzlációt.  
4. Szabályozás kromatin szinten (epigenetika): A lncRNS heterokromatin kialakításáért 

felelős fehérjekompleket irányíthat a megfelelő genomi régióhoz. Emlősökben pl. a 
HOTAIR lncRNS homeotikus gének repressziójában, a Xist/RepA lncRNS az X-
kromoszóma inaktivációjában vesz részt. 

5. lncRNS-ek fehérjékhez kötődve szabályozhatják azok működését. 

A kis nem-kódoló RNS-eknek 3 fő csoportját a kis interferáló RNS-ek (small interfeing RNAS, 
siRNS) a mikroRNS-ek (miRNS) valamint a Piwi kölcsönható kis RNS-ek (Piwi-interacting 
RNA, piRNS) alkotják, ezek közül az siRNS-ek és a miRNS-ek vesznek részt a génkifejeződés 
szabályozásában, míg a piRNS-ek fő funkciója a genom védelme a transzpozonok (ugráló 
genetikai elemek) okozta genetikai instabilitástól.  
Az siRNS-eket 20-25 bp hosszúságú kettős szálú RNS-ek (dsRNS) alkotják, melyek hosszú 
(több száz bp-os)  dsRNS prekurzorokból származnak. A hosszú prekurzor dsRNS származhat 
sejten kívülről (pl virális RNS). Ebben az esetben exogén siRNS-ekről beszélünk. A prekurtzor 
viszont származhat endogén forrásból is, azaz lehet a saját genom által kódolt (exogén siRNS-
ek). Ez előbbiek szerepe a vírusfertőzés megakadályozásában van, míg utóbbiak funkciója 
génkifejeződés szabályozása illetve a transzpozonok elleni védelem.  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
3 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 
A hosszú prekurzor dsRNS-eket a Dicer-2 enzim hasítja 20-25 bp-os darabokra. A fehérje 
rendelkezik dsRNS végeket felismerő ún. PAZ doménnel, dsRNS-t megkötő dsRDB doménnel, 
valamint az RNS hasítást végző RNázIII doménnel. A hasítás végén siRNS duplexek jönnek 
létre, melyek 5’ végükön foszfát, 3’ végükön hidroxil csoportot tartalmaznak, illetve 2 
nukleotidnyi 3’ túlnyúló végük van.  
Az siRNS duplex ezután az RNS indukált csendesítő fehérje komplexbe (RNA induced 
silencing complex, RISC) kötődik be, melynek központi fehérjéje az Argonauta 2 (AGO2) 
fehérje. A RISC érése során a siRNS duplex egyik szála eltávolítódik (passanger szál), míg a 
megmaradó RNS szál (guide szál) 3’ vége 2’O metilálódik. Az érett egyes szálú siRNS-t 
tartalmazó RISC képes lesz az siRNS-sel komplenter RNS szál megkötésére és hasítására. A 
hasításért az AGO2 fehérje RNázH aktivítású PIWI doménje felelős. 
Az endogén siRNS útvonalat növényekben fedezték fel, de állatokban is működik. 
Növényekben 3 fő típusuk ismert, a casiRNS-ek (cis-acting siRNAs) szerepe a transzpozonok 
csendesítésben van. A tasi RNS-ek (trans acting siRNAs) cél mRNS-ek szabályozásában 
vesznek részt. A natsiRNS-eknek (natural antisense derived siRNAs) a stresszválaszban van 
fontos szerpük. 
Az siRNS-ek közvetítette génekpressziós csendesítés a RITS (RNA induced transcritional 
silencing) komplex által valósul meg. A mechanizmus működésének lényege, hogy a genomi 
redetű prkurzor siRNS-eket a Dicer-1 feldarabolja, amelyek a RITS komplexbe kötődnek. Az 
érett siRNS-eket hordozó RITS komplex a transzkripció során képződő RNS szálhoz kötődik 
és a transzkripció helyére (genomi lókusz) toborozza a heterokromatin kialakulásához 
szükséges faktorokat ezzel meggátolva a lókuszról történő további transzkripciót. 
A miRNS-ek a kis nem kódoló RNS-ekhez tartoznak. Jellemzően 21-24 bp hosszúságú kettős 
szálú RNS-ek, melyek legfőbb funkciója a célgénjeik kifejeződésnek szabályozása elsősorban 
poszt-transzkripcionális szinten. A miRNS szintű génszabályozás konzervált mechanizmus, 
állatokban és növényekben egyaránt megtalálható. 
A miRNS-ek a genomban kódolt miRNS génekről átíródó, részlegesen prekurzor dsRNS-ekból 
származnak. A miRNS gének az eukarióta genomok egyik legnépesebb géncsaládját alkotják, 
például a humán genomban közel kétezer miRNS gén található. E gének igen sokfélék lehetnek, 
vannak policisztronos (egy gén több miRNS-t kódol) illetve egyedi miRNS gének. A miRNS-
ek más génekkel is átíródhatnak, lehetnek például fehérje kódoló gének intronjában, vagy nem-
transzlálódó régiójában (UTR). 
A miRNS génekről elsőként egy hosszú, jellemzően több száz bp hosszúságú , részleges kettős 
szálú elsődleges miRNS (pimary, pri-miRNS) az RNS polimerázII írja át és általában poliA 
farokkal rendelkezik, szerkezetében a hajtűszerű struktúrák találhatók. A pri-miRNS-ből az 
RNázIII aktivítású Drosha fehérje hasítja ki a kb. 60-70 bp-os hajtű szerű stem-loop 
formációkat, melyek 5’ foszfát, 3’ –OH csoportot hordoznak és 2 nukleotidos túlnyúló végük 
van a 3’ végen. Ezeket a hajtű szerkezetű RNS-eket prekurzor miRNS-eknek (pre-miRNS) 
hívjuk. A pre-miRNS-ek aktív transzporttal jutnak a sejtmagból a citoplazmába. A 
citoplazmában a pre-miRNS-ek a Dicer-1 fehérjéhez kötődik, amely hajtű szerkezetről a hurok 
részt lehasítja, ily módon 22-24 bp-os érett kettős szálú miRNS-t hozva létre, melynek 3’ végén 
2 túlnyúló nukleotid van. Az érett miRNS kétféle effektor fehérje komplekbe kötődhet be, attól 
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függően, hogy az érett miRNS két szála mennyire egymással. Ha a két szál a 9-10. nukleotid 
pozicióban nem bázispárosodik tökéletesen, a miRNS az Argonauta-1 (AGO-1) fehérjét 
tartalmazó miRISC (miRNA induced silencing complex) komplexbe kötődik. Amennyiben a 
két szál között a bázispárosodás tökéletes, a miRNS az siRNS RISC (siRISC) komplexébe 
kötődik. A két komplex működése eltérő: a miRISC a célgén mRNS-éhez kötődve első sorban 
annak transzlációját gátolja, vagy stabilitását befolyásolja, míg a siRISC a célgén mRNS-ének 
lebomlását eredményezi (lásd siRNS hatásmechanizmusa).  
A miRNS-ek elsősorban a célgének kifejeződését gátolják, de arra is van példa, hogy azok 
stabilitását növelik vagy transzlációját serkentik. A miRNS-ek közvetített génexpressziós 
szabályozás a következő sajátságok miatt meglehetősen összetett rendszert alkot: 

 Az eukarióta gének  kb feléről tudjuk, hogy kifejeződésüket miRNS-ek is szabályozzák. 
A miRNS-ek általában a cél mRNS UTR-jével komplementerek, de nem szükséges 
teljes komplementaritás. 

 Egy miRNS-nek általában több célszekvenciája is van (akár több száz). 

 Egy mRNS-en több miRNSnek lehet célszekvenciája. 

 miRNS-ek egymás expresszióját is képesek szabályozni. 

Ezen pontok alapján látható, hogy a miRNS általi génszabályozás rendkívül bonyolult, 
ugyanakkor nem elhanyagolható tény, hogy a miRNS-ek mutációi ritkán okoznak drámai 
fenotípust. A miRNS általi génszabályozás elsődleges feladata a véletlenszerű genetikai zaj 
pufferelése lehet így biztosítva az egyedfejlődés robosztus génszabályozását (fejlődés 
„kanalizációja”). 
A kis nem kódoló RNS-ek harmadik csoportját a PIWI kölcsönható RNS-ek (piRNS) képezik. 
Jellemzően 24-32 nukleotid hosszúságú RNS féleségek, amelyek elsősorban az állati ivarvonal 
(csíravonal) transzpozonok elleni védelmében játszanak szerepet ez által biztosítva az 
örökítőanyag generációról generációra történő sérülésmentes tovább jutását. A piRNS-eknek 
nincs konzervált szekvenciájuk sem jellegzetes másodlagos szerkezetük, azonban jellemző 
rájuk, hogy transzpozon szekvenciákkal homológiát mutatnak 5’ végükön uridin található 
(5’U). A piRNS-eket kódoló DNS szekvenciák az állati genomokban általában piRNS 
klaszterekbe tömörülnek (néhány 10-több ezer piRNS), melyek változatos méretűek. A piRNS 
klaszterek megléte evolúciósan konzervált, de szekvenciájuk nem, általában a genom 
génmentes szakaszán találhatók. 
A piRNS-ek biogenezise és hatásmechanizmusa két lépésből áll. Az elsődleges processzálás 
testi sejtekben és ivarvonal sejtekben is végbe mehet. Ennek során a piRNS klaszterekről, 
hosszú egyes szálú prekurzor piRNS-ek képződnek, melyek a sejtmagból kilépve a 
citoplazmában elhelyezkedő fehérjekomplexekhez kötődnek, amelynek tagja többek között az 
Argonauta fehérjecsaládhoz tartozó PIWI (egérben MIWI, Zebrahalban ZIWI, Xenopusban 
XIWI), amely egy RNáz H endonukleáz aktivitással rendelkező fehérje, tehát egyesszálú RNS 
hasítására képes. Ebben a citoplazmikus fehérjekomplexben történik meg a prekurzor piRNS-
ek hasítása, érett kisméretű, 5’U piRNS-eket eredményezve. 
A biogenezis második lépése a citoplazmában működő ping-pong ciklus, amely kizárólag 
ivarvonal sejtekben játszódik le. Ennek során: 

1. Az elsődleges (5’U) piRNS Aubergine (Aub) fehérjéhez kötődik. 
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2. Az Aub megköti az elsődleges piRNS-sel komplementer transzpozon RNS-t és elhasítja 

azt 10 nukleotidnyi távolságra az 5’U- nel komplementer adenintől: Így a transzpozon 
RNS-ből egy olyan másodlagos piRNs keletkezik amelynek 10. nukleotidja adenin 
(10A) 

3. A 10A másodlagos piRNS disszociál Aub-ről és az Argonauta3 (AGO3) fehérjéhez 
kötődik. 

4. Az AGO3 olyan piRNS klaszterről származó hosszú RNS képes megkötni, amely 
komplementer a benne lévő másodlagos piRNS-sel. Ezt a hosszú prekurzor RNS-t a 10. 
adeninnel komplementer uracilnál hasítja, tehát egy új 5’U elsődleges piRNS-t hoz létre, 
amely újból képes az Aub-hez kötődni. 

Ez a mechanizmus rendkívűl hatásos módja a transzpozonról származó RNS-ek eliminálásanak 
az ivarvonal sejtekben. Ez azért kiemelt fontosságú az öröklődés rendjének fenntartása 
szempontjából, mert a transzpozonok egyik formája a retrotranszpozonok úgy „ugrálnak” a 
genomban, hogy reverz transzkripció segítségével RNS terméküket a genom random 
pozíciójába beépülni képes DNS-sé másolják át, amely érthető módon végzetes mutációk 
kialakulásához vezetne. 
A piRNS útvonal a felvázolt mechanizmuson túl is részt vesz a transzpozonok elleni harcban a 
transzpozon RNS-ek átáíródásának megakadályozásával. Az érett piRNS-ek a PIWI fehérjével 
kapcsolódva belép a sejtmagba, ahol a piRNS-sel komplementer, éppen átíródó transzpozon 
RNS-hez képes kapcsolódni. Ekkor a PIWI fehérje közreműködésével az átíródó kromatin 
régióban olyan fehérjekomplex alakul ki, amely a kromatin gyors tömörödéséhez (DNS 
metiláció, hisztonmódosítások, heterokromatin kialakulás) vezet, ami megakadályozza a 
további transzpozon expressziót. Ez a heterokromatin kialakulással járó transzpozon 
csendesítés, a testi sejtekre is jellemző. Ezen kívül ismeretes, hogy a piRNS-ek például szerepet 
játszanak az anyai hatású (a korai embrióban jelenlevő anyai eredetű) RNS-ek lebontásának 
szabályozásában. 
 
A nem kódoló RNS-ek gyakorlati alkalmazása: RNSi 
Az RNS interferencia (RNS inhibíció, RNSi) poszt-transzkripciós géncsendesítésen alapuló 
eljárás. Lényege, hogy a sejt valamelyik saját kis RNS útvonalat rábírjuk, hogy semlegesítse 
egy tetszőleges gén aktivítását. Hatásmechanizmusát tekintve beszélhetünk mRNS lebontásról, 
vagy transzláció gátlásról. Az RNSi elterjedt genomikai eszköze a génkiütésnek. Az RNSi 
jellemzően két kis RNS útvonalon keresztül használható. Az siRNS útvonalon keresztül ható 
géncsendesítésnek a beindítója a hosszú (jellemzően néhány száz bp) kettős szálú RNS 
(dsRNS). Ennek megfelelően a kezelni kívánt sejtekbe /szövetekbe/ szervezetekbe a 
csendesíteni kívánt génszekvenciának megfelelő dsRNSt-t kell juttatni, vagy ott 
megtermeltetni. A miRNS útvonalat ezzel szemben rövid hajtű szerkezetű egyes szálú (ssRNS)-
ek indítják be, tehát a génkiütéshez génspecifikus, mesterséges miRNS-eket kell a sejtekbe 
juttatnunk, vagy ott megtermeltetnünk. 
Az RNSi felhasználható orvoslásban, pl. igéretes állati modellek léteznek Alzheimer-kór, 
Huntington-kór, enekefalitisz stb. gyógyítására, valamint hasznosak lehetnek antivirális 
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alkalmazásai (HIV, kanyaró, májgyulladás). Mindezek ellenére a RNSi alapú engedélyezett 
terápiás lehetőségek igen korlátozottak. 
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RNS-alapú génszabályozás

• lncRNS

• kis nemkódoló RNS-ek

• siRNS

• miRNS

• piRNS

• RNS interferencia

Adaptív genomvédelem

• Eukariótákban: piRNS

• Prokariótákban: CRISPR

• CRISPR/Cas9 rendszer gyakorlati alkalmazása



rRNS: riboszómák alkotórészei: 18S RNS (kis alegység), 5S, 5.8S, 28S RNS nagy alegység, 161 rRNS gén

tRNS: aminosavak szállítása a fehérje szintézisben, 21 tRNS, 314 gén

SRP: Signal recognition particle. Citoplazmában lokalizált RNS-fehérje szignálfelismerő része. A szekrécióra 
szánt fehérjék mRNS-ét köti

Ribozyme: Kémiai reakciót katalizáló RNS-ek.  Splicing, tRNS hasítás (RNázP), viroid és szatelit RNS-ek
replikációja (Hammerhead RNA)

Telomeráz RNS: Telomer RNS szintézisében résztvevő telomeráz (reverz transzkriptáz) komplex része

RNáz MRP RNS: RNáz MRP enzim része, mely a mitokondriális replikációban és a rRNS-ek (5.8S és 18S) 
processzálásában vesz részt.

Antiszensz RNS: A mRNS-sel komplementer átíródó szál, expressziós szabályozás (ompF)

Vezető RNS (gRNA): mRNS érésben van szerepe. mRNS 3’ végével komplementer. (Trypanosoma)

rasiRNS: repetitív elemekből származó kis (17-28nt) interferáló RNS-ek

scRNS: kis citoplazmikus RNS-ek összefoglaló elnevezése.

Kis reguláló ncRNS: Általában speciális másodlagos struktúrával rendelkező ncRNS-ek, melyek a 
génexpresszió szabályozására képesek. Pl.: OxyS RNA: Oxidatív stresszválaszért felelős E.coliban

Nem-kódoló RNS-ek Eukariótákban I.



tmRNS: mRNS felszabadítása az elakadt riboszómából

snRNS: Kis sejtmagi RNS, a pre-mRNS splicingban és érésben vesz részt. 47 snRNS gén

snoRNS: Kis sejtmagvacska RNS. A sejtmagvacskában rRNS-ek processzálásában vesz részt.

stRNA: kis temporális RNS. Poszttranszkripciós szabályozás a C.elegans fejlődésben. A target gén 3’ UTR-hez kötődik.

vRNS: A Vault ribonukleoprotein komplex része, mely a drog rezisztenciában vesz részt (sejtmagpórus transzport).

Y RNS: Ro ribonukleoprotein része. Rosszul kialakult RNS struktúrákhoz 3’ végéhez kötődik. Replikációban,  rRNS-ek érésében, vesz 
részt.

RRE RNS: HIV env gén által kódolt Rev Response Elementhez kapcsolódik, amely a HIV strukturális fehérjék mRNS-einek
expressziójához és exportjához szükséges.

RNS 6S: Kis (184 nt) hairpin struktúrát felfevő RNS, mely az RNS-polimerázhoz ktődve gátolja a szigma-promóterről történő átírást 
(E.coli)

lncRNS: >200nt RNS-ek. Génkifejeződés szabályozás

miRNS: Kis (21~23nt) génkifejeződést szabályozó RNS-ek. A target mRNS hasításával vagy transzlációs gátlással szabályoznak.

siRNA: hoszabb dsRNS-ek hasításából származó kis RNS-ek, melyek a target-RNS hasítását indukálják.

piRNA: piwi kölcsönható RNS-ek, ivarsejt specifikus transzpozon-mobilizációt gátolnak

Nem-kódoló RNS-ek Eukariótákban II.



lncRNS-ek

lncRNS: long non-coding RNA

• >200nt, változatos méretűek

• legtöbbször van 5’cap, 

poliA, gyakran intronok

• sokféle biológiai funkció

• sokféle hatásmechanizmus

lncRNS gének:

• FANTOM (functional annotation of mammalian cDNA):

35.000 nem kódoló RNS 10.000 lókuszról

• azonos lókuszon átfedő, ellentétes irányú lncRNS gének

• fehérje kódoló génekkel átfedő szakaszokon

• legtöbbször szövetspecifikus kifejeződés

• Kevéssé konzerváltak

Gesualdo, Oncotarget, 2014.



lncRNS-ek biológiai funkciói

1. Transzkripció szabályozás

• Transzkripciós fehérjekomplexhez kötödve befolyásolja a:

• TF aktivitását: co-aktivátor (Evf2), co-represszor

• transzkripciót szabályozó fehérjék kötődését 

• Promóterhez kötődve gátolja a TF kötődését (DHFR)

• Szomszédos vagy átfedő gének (ellentétes orientációjú) 

transzkripciójának szabályozása

2. Poszt-transzkripcionális szabályozás

• pre-mRNS splicing (Zeb2)

• citoplazmatikus transzport

• mRNS degradáció

Chinnen &Tani, 2012.

Mercer, 2009.



Kang, Cell Reports 2014

3. Transzláció szabályozás

• mRNS-hez kötődve megakadályozza a transzlációt 

(BACE-1AS)

4. Epigenetikai szabályozás

• Heterokromatint kialakító komplexet irányítja a megfelelő DNS 

régióhoz 

• HOTAIR: homeotikus gének szabályozása

• Xist/RepA: X-kromoszóma inaktiváció

5. Imprinting: Apai vagy anyai allél aktív

• Kcngot1

6. Apoptózis szabályozás

• Gas5: Glukokortikoid receptor csali

7. Sejtciklus szabályozás

lncRNS-ek biológiai funkciói

Patil, Crit Rev Biochem Mol Biol, 2013.

Mercer, 2009.



siRNS útvonal

small interfering RNAs

20-25bp hosszú kettős szálú RNS-ek

Hosszú kettős szálú RNS prekurzorok

Exogén siRNS-ek: RNS vírusok elleni védelem. 

A prekurzor replikálódó vírus RNS.

Endogén siRNS-ek: prekurzor a genomból származik.

• Transzpozon csendesítés

• Génkifejeződés szabályozás

Konzervált mechanizmus: állatokban, növényekben

Patil, Crit Rev Biochem Mol Biol, 2013.



siRNS útvonal: biogenezis

Patil, Crit Rev Biochem Mol Biol, 2013.

1. Hosszú kettős szálú RNS prekurzor feldarabolása:

Dicer-2 fehérje: dsRNS specifikus RNáz aktivítás

• Egérben, C.elegansban 1 Dicer, Drosophilában 2 (Dcr-1, Dcr-2)

• PAZ domén: dsRNS-vég felismerése

• dsRBD (dsRNA binding domain) domén: dsRNS megkötése

• RNázIII domén: RNS hasítás

• 20-25 nt siRNS duplexek: 

• 5’ foszfát

• 3’ hidroxil

• 2nt túlnyúló vég a 3’végen

Liu & Paroo, Annu Rev Biochem, 2010.

1.



siRNS útvonal:biogenezis

2. siRNS betöltődése RISC-komplexbe: Dcr-2/R2D2

RISC komplex: (RNA induced silencing complex): Argonauta-2 

(AGO2) + segédfehérjék

• AGO2: dsRNS specifikus RNáz

• PAZ domén: az siRNS 2nt 3’ túlnyúló végét ismeri fel

• PIWI domén: slicer (RNáz H) aktivítás

• Segédfehérjék: módosítják az AGO funkcióját

3. RISC érése: Slicer független mechanizmus

• passanger szál eltávolítása, és lebontása: C3PO

• Guide szál 3’ végének 2’O-metilációja (HEN1 fehérje)

2.

3.

Patil, Crit Rev Biochem Mol Biol, 2013.



2.

3.

siRNS útvonal: molekuláris mechanizmus
1.

4. Target RNS felismerése:

A gRNS-sel komplementer szekvenciú RNS megkötése

5. Target RNS hasítása: PIWI domén

• A komplementer szekvencia 10 és 11 nt-ja között hasít

Liu & Paroo, Annu Rev Biochem, 2010. Patil, Crit Rev Biochem Mol Biol, 2013.



exo-siRNS-ek

Exogén siRNS útvonal: dsRNS prekurzor külső „forrásból”: RNS vírusok

Fontos antivirális mechanizmus.

A vírus replikációkor keletkező dsRNS intermediereket ismeri fel.

vsiRNA: virus-derived siRNA

Vírus RNS elimináció 2 lépésben:

1. Dicer-2: elhasítja a hosszú dsRNS-t

2. RISC: AGO2 elhasítja a templát RNS-t

Virális védelem az siRNSD útvonal ellen:

szupresszor fehérjék



endo-siRNS-ek

Endogén siRNS útvonal: dsRNS prekurzor „belső 

forrásból”: 

Növényekben fedezték fel, de állatokban is 

működik.

Növényi endo-siRNS-ek:

• casiRNS-ek: cis-acting siRNAs: transzpozonok

repetitív elemek, tandem repeatek csendesítése

• tasiRNS-ek: trans acting siRNAs: miRNS kötődik 

a pre-tasiRNS-hez, RDR6 polimeráz

átírjadsRNS

target mRNS hasítása: transz géncsendesítés

• natsiRNS-ek: natural antisense derived siRNAs

1 pár, egymással átfedő szekvenciájú siRNS, 

az egyik csak stressz hatására íródik át. 

Stresszválaszban van szerepe.

Állatokban: retro-transzpozonok elleni védelem

21-22 bp hosszúak

testi sejtekben működik, piRNS útvonal mellett.



siRNS és RITS

RITS: RNA induced transcriptional silencing

Ago1 

Chp1: chromodomain protein

RNS-függő RNS polimeráz

Genomi régiók, vagy gének transzkripcionális csendesítése

Hiszton fehérjék N-terminális poszttranszlációs 

módosításaival valósul meg

Pl: H3K9m heterokromatin kialakulás

Mechanizmus:

1. RNS függő RNS polimeráz: antiszensz mRNS-t ír át 

 dsRNS siRNS útvonal

2. Az siRNS-t tartalmazó RITS komplex az átíródó 

mRNS-hez kötődve metilálja a közvetlen 

környezetében lévő hisztonokat, ami heterokromatin

kialakulást indukál (zárt kromatinstruktúracélgén

transzkripcionális gátlása



siRNS útvonal sajátosságai
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• Dicer: nincs szekvenciaspecificítás

1 dsRNS prekurzor: sokféle siRNS

• A dsRNS prekurzor 3-lagos, 4-leges szerkezete befolyásolja a 

Dicer aktivítást. 

• A miRNS útvonallal kompatibilis elemei vannak

• A végkimenetel nem csak target RNS hasítás lehet:

• transzláció gátlás

• kromatin szintű génexpresszió-szabályozás

Verdel Int.J.Dev Biol., 2009.



miRNS útvonal

micro-RNS-ek

21-24bp hosszú kettős szálú RNS-ek

Részlegesen kettős szálú RNS prekurzorok a genomban kódolt 

miRNS génekből származnak

Funkciója a targetgének kifejeződésének szabályozás

Konzervált mechanizmus: állatokban, növényekben



miRNS útvonal

micro-RNS gének

Az Eukarióta genomok legnépesebb géncsaládja

Humán genom >2500 miRNS gén

Többnyire klaszterekben vannak jelen (miRNS klaszterek): 

policisztronos elsődleges transzkript

Vannak egyedi miRNS gének is.

Más génekkel átíródva:

• ncRNS

• fehérje kódoló gének intronjában: mirtronok

• fehérje kódoló gének UTR-jében

miRNS gének azonosítása: 

• Felfedezése: 1993 (C.elegans), Drosophilában 2003.

• Kevés a molekuláris klónozással azonosított gén

• A klasszikus génpredikciós módszerek sokszor nem 

működnek: nincs CDS, exonokban, sőt intronokban is

• pri-miRNS-ek kihalászása, újgenerációs szekvenálása

Du & Zamore, Development, 2005

Lau, Science, 2001.

miRNS C.elegans D. 
melanogaste

r

Homo 
sapiens

prekurzor 250 256 1881

érett 434 466 2588



miRNS-ek érése

Patil, Crit Rev Biochem Mol Biol, 2013.

1. miRNS gének átíródása (sejtmag)

• Egyedi, vagy policisztronos pri-miRNS-ek

(primary miRNA)

• poliA farok, RNA pol II

• stem-loop szerkezet

• 5’ végen 7-metilguanozin (m7G)

2. pri-miRNS hasítása (sejtmag)

• Drosha (RNázIII) + segédfehérjék (pl.: Pasha: RNS-kötő)

• ~60-70bp-os stem-loop kihasítása: 5’foszfát, 3’-OH, 2nt 

3’túlnyúlópre-miRNS (precursor miRNA)

3. pre-miRNS exportja a citoplazmába

• Exportin-5 + Ran fehérje

1.

2.

3.



Patil, Crit Rev Biochem Mol Biol, 2013.

1.

2.

3.

miRNS-ek érése

4. pre-miRNS-ek hasítása

• Dicer-1 (RNáz) + segédfehérjék (loquacious, Loqs)

• loop lehasítása 22-24 nt-os érett miRNS: 2nt 

túlnyúló a 3’ végen

• Az érett miRNS-egyik szála a miRISC effektor

komplexbe töltődik be.

• A másik szál többnyire lebomlik.



miRNS-ek hatásmechanizmusa

Drosophilában

Effektor komplex: miRISC: AGO-1

• Abban az esetben, ha a miRNS duplex 9 és 10 

pozícióban nem párosodik tökéletesen

• target mRNS megkötése: transzláció gátlás

Effektor komplex: siRISC: AGO-2

• Abban az esetben, ha a miRNS duplex 9 és 10 

pozícióban tökéletesen párosodik

• target mRNS megkötése és feldarabolása

Emlősökben: 4 féle AGO fehérjekomplex

• miRNS-ek betöltődése a komplexebe kevésbbé

meghatározott

• Mind a 4 AGO részt vesz az RNS csendesítésben

Ghildyjal & Zamore, Nature, 2009



miRNS célszekvenciák

Magasabb rendű eukarióták mRNS-einek <50%-a

• Általában 3’UTR

• 5’UTR

• CDS

• Egy mRNS-en több miRNS célszekvencia

miRNS targetek azonosítása:

• Elsősorban in silico módszerekkel

• A miRNS géncsendesítésnek nem feltétele a tökéletes bázispárosodás a célszekvenciával

• Kevés kísérleti adat

• kevés mutáns (kis mutációs felület)

miRNS adatbázisok

mirBase

mirDB

microRNA.org



miRNS-ek biológiai funkciója

• Egy-egy miRNS hiánya ritkán okoz drámai fenotípust

• A miRNS útvonal fehérjéi esszenciálisak és konzerváltak

• Egy miRNS – sok target mRNS

• Egy mRNS – több miRNS

• Egy miRNS kifejeződését sok fehérje befolyásolhatja

• Többféle hatásmechanizmus:

• mRNS elimináció

• transzláció gátlás

• mRNS destabilizálás deadeniláció által

• transzkripciós aktiválás!

Durva vagy finom poszttranszkripciós génszabályozás?

• Fejlődés „kanalizációja”

• Véletlenszerű genetikai zaj pufferelése

• Robosztus genetikai szabályozás
Vidigal, 2015



•Prekurzorok a piRNS klaszterekről származó hosszú 

ssRNS-ek

•Elsősorban az állati ivarvonalban működő kis nem-

kódoló RNS útvonal

•Elsődleges feladata az ugráló genetikai elemek 

(transzpozonok) mutagén hatásának kivédése

•transzpozonokról származó RNS-ek eliminálása

•heterokromatin kialakítás

•Csíravonal fejlődés biztosítása

piRNS-ek



PIWI asszociált RNS (piRNS) 
útvonal

piwi (Drosophila): P-element induced wimpy testis, Lin, H., Spradling, A.C. (1997)



piRNS
siRNS miRNS piRNS



PIWI

•Elsősorban az állati ivarvonalban működő kis nem-

kódoló RNS útvonal

•Elsődleges feladata az ugráló genetikai elemek 

(transzpozonok) mutagén hatásának kivédése

•Csíravonal fejlődés biztosítása



• Jellegzetes citoplazma 
részletek: ivari szemcsék

• elektrondensz
membránmentes citoplazma 
részletek

• Jelenlétük általános az állati 
csíravonalban:

– piP-body, chromatoid body: egér

– P-body: C.elegans

– nuage: Drosophila

PIWI
A piRNS alapú transzpozoncsendesítés a csíravonalban

Drosophila Egér

C.elegans



PIWI
A piRNS-ek

•Nincs konzervált szekvenciájuk, sem másodlagos szerkezetük.

•Transzpozon szekvenciákkal homológok.

•24-32 nt hosszúak

•5’ végükön általában Uridin

•5’ vég: monofoszfát, 3’vég: 2’-O-metiláció (stabilítás)



PIWI
A piRNS klaszter

•A piRNS-ek az állati genomokban klaszterekbe tömörülnek.

•Néhány tíz-több ezer piRNS/klaszter, sok klaszter/genom.

•Méretük: 1-200kbp.

•A klaszteren belül a piRNS-ek nem periódikus elhelyezkedésüek

•Általában génmentes szakaszon (kiv.: C.elegans).

•Meglétük konzervált, de szekvenciájuk nem.

•Főként a csíravonalban íródnak át klaszterenként.

•A legismertebb piRNS klaszter a Drosophila flamenco lókusz



PIWI
A piRNS-ek biogenezise

•Elsődleges processzálás

•Ping-pong ciklus



PIWI
Elsődleges processzálás

Csíravonalban és testi sejtekben is működik.

Hosszú ssRNS átíródása a piRNS lókuszról

Hosszú RNS feldarabolódása 24-32nt os kis RNS-ekre: ismeretlen mechanizmus.

piRNS-ek transzpozon csendesítése: konzervált fehérjék: PIWI (MIWI, ZIWI, XIWI, SIWI)

Argonaute 3 (AGO3), egyéb asszociált fehérjék: 



PIWI

Elsődleges processzálás: Drosophila ovárium follikuláris (testi) sejtekben

Armi: RNS-helikáz
Zuc: nukleáz
Yb: Tudor domén, helikáz
Vret: Fehérje kötő, Tudor domén

Genes. Dev, 2010



Ping-pong ciklus

Csíravonalban működik

piRNS amplifikációs lépés

AUB (Aubergine) és AGO3 
(Argonaute3) fehérjék: 
Slicer aktivítás

PIWI



PIWI
Ping-pong ciklus

1. Elsődleges piRNS (5’U) 
betöltődése AUB fehérjébe.

2. AUB fehérje megköti a 
piRNS-sek komplementer 
transzpozon elemet (TE) és 
elhasítja a TE-t.
másodlagos piRNS (10A)

3. másodlagos piRNS (10A) 
betöltődik AGO3 fehérjébe.

4. AGO3 megköti az 
antiszensz piRNS-t és 
elhasítja5’U



PIWI

MILI ~ AUB
MIWI ~  AGO3



A piwi útvonal szabályozása

Fehérjekomplexek

– Tudor domént tartalmazó 
fehérjék.

– Nem-Tudor fehérjék:

• ARMI ~ MOV10L1

• Vasa ~ MVH

• Zucchini

PIWI

Egér

Drosophila



PIWI/piRNS többrétű szerepe a 
transzpozonok elleni harcban...

1. TE csendesítés
2. Heterokromatinkialakulás és 

fenntartás (hiszton módosítás)
3. DNS metiláció

...és a csíravonal fejlődésben:

1. Anyai mRNS-ek lebomlásának 
szabályozása a MZT (maternal-to-
zygotic transition) alatt: nanos

2. mRNS-ek kifejeződésének
szabályozása: cisz

3. Poliszómák pozítiv regulációja: 
transz génszabályozás

4. Magi/citoplazmás lokalizáció 
aránya

PIWI

Annu. Rev. Genet, 2011



piRNS klaszterek kialakulása: Drosophila hibrid diszgenezis

PIWI

Khurana, 2014



Evolúciós vonatkozások:

• A funkció (TE csendesítés), a ping-pong
mehanizmus konzervált az állatvilágban. 

• Az effektorfehérjék szintén konzerváltak.

• PIWI-szerű (de nem PIWI) fehérjék megtalálhatók 
növényekben, gombákban sőt baktériumokban is.

• A piRNS-ek nem konzerváltak,de a piRNS
klaszterek helyzete igen.

PIWI



Transzpozon elemek és piRNS útvonal koevolúciója:

magas TE aktivítás

erősebb piRNS kifejeződés

piRNS klaszterek duplikálódása

PIWI és PIWI asszociált fehérjék evolúciója

– gyorsabb evolúció, mint az immungének esetén

– alternatív kodonhasználat, de as. szinten nincs változás expresszió fokozása

PIWI



piRNS klaszterek kialakulása:

• Mehanizmus nem ismert.

• Véletlenszerű, ott tömörülnek ahol, nem zavarnak annyira?

• Van TE-beépülésnek preferenciája?

PIWI



Kis nem-kódoló RNS-ek

siRNS miRNS piRNS

Kis RNS-ek forrása
Endogén:pszeudo-gének,
transzpozonok
Exogén: RNS vírusok

miRNS gének piRNS klaszterek

Prekurzor RNS kettősszálú, hairpin hairpin egyesszálú

Érés Dicer2 Dicer1 Dicer független

Érett ki sRNS hossz 
(emlős)

21nt 22nt 24-32nt

Target
RNS vírusok,
pszeudogének, transzpozonok

mRNS-ek transzpozonok



nem-kódoló RNS-ek gyakorlati alkalmazása: RNSi

RNSi: RNS interferencia

• poszttranszkripciós géncsendesítés

• mRNS-ek lebontása

• transzláció gátlása

• siRNS vagy miRNS útvonalon hat

• Fenokópia (fenotípus helyett)

• Elterjedt funkcionális genomikai eszköz: génkiütés

• poliploid szervezeteknél kiemelt jelentőségű

• Gyógyászati jelentőség

• Ipari felhasználás



Az RNSi felfedezése

Előzmények: 

1980-as évektől: mRNS „kititrálása antiszensz RNS-sel: 

hibridizációs modell

Cell. 1984 Apr;36(4):1007-15.
Inhibition of thymidine kinase gene expression by 
anti-sense RNA: a molecular approach to genetic 
analysis.
Izant JG, Weintraub H.

Nature. 1985 Feb 21-27;313(6004):703-6.
Production of phenocopies by Krüppel antisense RNA 
injection into Drosophila embryos.
Rosenberg UB, Preiss A, Seifert E, Jäckle H, Knipple DC.

Proc Natl Acad Sci U S A. 1986 Aug;83(15):5372-6.
Inhibition of gene expression in plant cells by 
expression of antisense RNA.
Ecker JR, Davis RW.

Plant Cell. 1990 Apr;2(4):279-289.
Introduction of a Chimeric 
Chalcone Synthase Gene into 
Petunia Results in Reversible Co-
Suppression of Homologous 
Genes in trans.
Napoli C, Lemieux C, Jorgensen R

Nature 1998, 806-811
Potent and specific genetic 
interference by double-
stranded RNA 
in Caenorhabditis elegans
Andrew Fire & Craig C. Mello
Nobel-díj: 2006



Az RNSi hatásmechanizmusa

siRNS útvonalon keresztül

Néhány száz bp hosszú dsRNS

Dicer-2 feldarabolja ~21nt-os darabokra

Sokféle siRNS képződik egy dsRNS-ről

Off-target hatás jelentősebb

Szinte mindig van géncsendesítő hatás

Fenotípus sorozatok

miRNS útvonalon keresztül

mestreséges miRNS gén

21 nt targetspecifikus szakasz

teljesen komplementer a 

célszekvenciával

Bekapcsolódik az siRNS útvonalba

Egyféle géncsendesítő si/miRNS

képződik

Off-target hatás kisebb, jobban 

prediktálható

~Igen/nem fenotípus



dsRNS bejuttatása a sejtekbe vagy kifejeztetése transzgénről

A. dsRNS vagy dsRNS gént kódoló plazmid bejuttatása (exogén dsRNS): tranziens dsRNS kifejeződés

• traszfekció: dsRNS (gént kódoló plazmid) bejuttatása (sejtvonalak). Sejteket kompetensé kell tenni!

• injektálás (Drosophila, vagy gerinces embriók)

• génpuska (növényi sejtek)

• etetés (C.elegans)

• transzdukció: dsRNS gén bejuttatása vírusfertőzéssel: klinikai jelentőség



B. dsRNS-t (vagy miRNS-t) kódoló transzgén kifejeztetése

A transzgén a genomba építve:

• Folyamatos kifejeződés: állandóan működő promóter (Act5c, U6)

• Egy meghatározott kifejeződési mintázat szerint: jól ismert expressziós

mintázatú gén promóterével / szabályozó elemeivel meghajtva

• Indukálható: 

• stresszhatásra bekapcsoló génkifejeződés (pl hősokk promóter)

• kémiai/fény indukció indukció (Tet rendszer)

• UAS-GAL4 rendszer: UAS-szabályozó elemmel ellátott transzgén

Szövetspecifikus promóterrel ellátott GAL4

dsRNS bejuttatása a sejtekbe vagy kifejeztetése transzgénről



RNSi sajátosságai

Akkor működik hatékonyan, ha az effektor fehérjék jelen vannak

A géncsendesítő hatás korlátozott, ha a célgén fehérjeterméke stabil

Milyen gyorsan hat?

Függ a targetgén fehérjetermékének turnoverétől

UAS-GAL4 rendszeren keresztül: Drosophilában korai embrióban nem működik

Meddig aktív?

Drosophila embrióba injektálva w dsRNSadult fenotípus

RNSi fenotípus menekítése: 

• inszenzitív transzgénnel: pl közeli rokon fajból

• RNSi az UTR ellen



RNSi screenek állati modellekben

C. elegans, Scmidtea mediterranea
• mikroinjektálása
• dsRNS-ek etetése
• dsRNS expresszáló E.coli etetése

D. melanogaster
• dsRNS injektálása
• dsRNS transzgének (UAS-GAL4)
• mesterséges miRNS transzgének (UAS-GAL4)

Danio rerio, Xenopus
• nem igazán elterjedt, helyette morpholinók

Emlős modellek
• Elsősorban sejtvonalakon
• Különböző indukálható rendszerek
• Bevitel: liposzómák, nanopartikulumok, elektroporálás, 

vírusok 



RNSi orvosi alkalmazásai

Génterápia: Rendellenesen kifejeződő transzkriptek csendesítése

RNSi (siRNS) bevitele virális vagy vírus mentes módon

Állati modelleken:
• Alzheimer's disease
• Amyotrophic lateral sclerosis
• Huntington's disease
• spinocerebellar ataxia
• anxiety
• depression
• neuropathic pain
• encephalitis
• glioblastoma.

Gyakorlatban használt: 
Makuladegeneráció

Antivirális alkalmazás:
HIV
Kanyaró
Hepatitis-A, -B
influenza 

Wen, Front. Mol. Neurosci, 2016



RNSi biotecnológiai alkalmazásai

Haszonnövényben anyagcsere útvonal 

gátlása

• Nikotin mentes dohány

• Koffeinmentes kávé

• Allergén mentes gabona

• PPO (polifenol oxidáz) mentes alma

• Mérgező anyagcseretermék szintézisének 

gátlása

Inszekticidek

• Transzgenikus siRNS-t termeló növény

• Öntözés siRNS tartalmú vízzel

DE: eddig nincs engedélyezett RNSi-n alapuló 

GMO növény



Morpholino

Nem RNSi, de valami olyasmi

• Phosphorodiamidate Morpholino oligomer (PMO)

• ~25nt hosszú módosított DNS mesterséges oligomerek

• A bázisok foszfát csoport helyett foszforodiamidát

csoporton kereszül kapcsolodnak egymáshoz

• targetgén mRNS-ével komplementer

• siRNS és miRNS útvonalaktól független hatás

• Elsősorban zebradánió, egér, tengerisün modellekben

• Transzgenikusan nem termeltethető



Morpholino hatásmechanizmus

• Exon-intron határra tervezve: gátolja a splicingot

• 5’ UTR-re tervezve : transzlációt gátolja

Egyéb felhasználás:

• RNS-ek blokkolása: pl. miRNS-ek

• Fluoreszcens jelölés: fluoreszcensen jelölt Morpholino: target mRNS nyomonkövetése

• Fehérje-RNS kölcsönhatások gátlása

• Transzlációs frameshift
Nasevicius & Ekker, Nature Genetics, 2000



Összefoglalás

Kis nem kódoló RNSek

• siRNS: vírusok elleni védelem , génszabályozás, RITS

• érés: Dcr-2, effektor: Ago-2

• miRNS: génszabályozás

• Érés: Dcr-1, effektor: Ago-1 vagy Ago-2

• piRNS: transzpozon csendesítés főként ivarvonalban

• Dcr független érés, effektor: AGO-3/Aub

RNSi

(+ Morpholino)



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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Transzkripció és epigenetikai szabályozás 
Boros Imre, egyetemi tanár 
 
A génkifejeződés, vagy génexpresszió, két szintje a transzkripció (átírás) és transzláció 
(átfordítás). Az elnevezések kifejezik, hogy a két folyamat során a DNS genetikai 
információtartalma előbb egy másik nukleinsav féleség, RNS szerkezetbe „íródik át”, majd ez 
alapján polipeptidek aminosav sorrendjére „fordítódik”. Mindkét folyamat összetett és 
önmagában is sok lépésből áll, melyek során több ponton érvényesül szabályozás. A 
szabályozás alapelvei sok tekintetben nagyon hasonlóak pro- és eukarióta sejtekben, ami 
természetes, hiszen azonosak az alapfolyamatok – ribonukleozid-trifoszfátokból RNS és 
aminosavakból polipeptid láncok szintézise történik. Vannak azonban fontos, a pro- és 
eukariota sejtek szerveződésének sajátosságai által meghatározott eltérések is.  
Hasonlóság, hogy mindkét rendszerben legfontosabb szabályozási pont az RNS szintézis 
kezdete, a transzkripció iniciációja, és az is megegyező a két sejttípusban, hogy ezt DNS részek 
és fehérje molekulák között kialakuló kapcsolatok irányítják.  Az iniciációhoz a közreműködő 
molekulák megtalálják, a gének kezdetét és a sejt igényeinek megfelelő gyakorisággal ott RNS 
átirat szintézisét kezdik el.  Jelzésekként a DNS viszonylag rövid nukleotid részletei szolgálnak 
(cisz hatású szabályozók), amelyekhez a DNS-hez szekvencia specifikusan kötődni képes 
fehérjék (transz hatású szabályozók) kapcsolódnak. A kialakuló DNS-fehérje kapcsolatok 
biztosítják, hogy transzkripció mindig azokon a géneken és olyan intenzitással történjen, hogy 
az megfeleljen a sejt differenciálódási és fiziológiás igényeinek. Hasonló a két rendszerben a 
fehérjeszintézis alapvető mechanizmusa is: a riboszómák felületén a hírvivő (messenger) RNS 
nukleotid sorrendje szerint meghatározott sorrendben peptid kötések kialakításával, 
aminosavak összekapcsolása valósul meg. A mRNS nukleotid sorrendjének tripletjei 
határozzák meg, hogy a húsz lehetséges aminosav közül mikor, melyik lesz a szintetizálódó 
polipeptid láncban a következő. Az aktivált aminosav egy szállító (transzfer) RNS molekulához 
kapcsolódva, a mRNS és tRNS nukeotid hármasai között létrejött kapcsolat szerint kerül a 
riboszómán olyan helyzetbe, ami lehetővé teszi a peptid kötés kialakulását. Az nukleinsav 
szerkezet által meghatározott információ polipeptid sorrendbe történő áttételében tehát a 
riboszóma az összeszerelő felületetet, a mRNS a programot biztosítja, a tRNS pedig a nukleotid 
hármasok és aminosavak közötti adaptor szerepet tölti be. A program nyelve a genetikai kód, 
ami a fehérje szintézis alapfolyamataihoz hasonlóan, gyakorlatilag az egész élővilágban 
azonos. 
Lényeges eltérés van azonban a gén kifejeződésben pro- és eukarioták között többek között 
abban, hogy a két nagy folyamat együttes, a transzkripció és transzláció a prokariotákban térben 
és időben egymástól nem elválasztott, míg eukariotákban az előbbi a sejtmagban, az utóbbi a 
citoplazmában zajlik. Prokariotákban a transzkripcióval egyidejűleg, amint a képződő RNS 5’ 
vége hozzáférhető, riboszóma kapcsolódik hozzá és elkezdődhet a transzláció.  Eukariotákban 
a transzkripció terméke (pre-mRNS) közvetlenül szintézisét követően még nem vehet részt 
fehérje szintézisben, mert ahhoz egyrészt ki kell jutnia a sejtmagból a citoplazmába, másrészt 
egy érési folyamaton kell átesnie, ami részben az eukariota gének szerkezetéből adódóan 
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szükséges. Az eukariota gének ugyanis rendszerint alternálva tartalmaznak aminosav részeket 
kódoló és nem kódoló részeket. Az előbbiek az exonok, az utóbbiak ezek között, az intronok. 
A transzkripció során az exonoknak és intronoknak megfelelő részek egyaránt átíródnak, de 
már a transzkripcióval egyidejűleg elkezdődik az intronok kivágása és ez exon részek 
összekapcsolása, a splicing folyamata. Ezen kívül az eukariota mRNS érés két másik fontos 
lépése, az 5’ végen egy sapka (cap) szerkezet kialakítása, ami egy fordított, 5’-5’ kötéssel 
kapcsolódó metilált guanozin nukleotid, és a 3’ végen 150-200 adenin nukleotid 
polimerizációjával egy poliA vég képzése. Mindkét véget specifikus enzimek hozzák létre és 
mindkét végmódosítás szerepet játszik az RNS molekula nukleázokkal szembeni védelmében, 
valamint fontos szerepük van a mRNS „minőségi ellenőrzésében” és a transzláció kezdésében 
is.  A splicing folyamata önmagában is összetett és sok molekula (fehérjék és kis magi RNS-
ek, snRNS) közreműködését igényli. Sok gén esetében lehetőség van arra is, hogy exonok eltérő 
kivágásával (alternatív splicing) ugyan olyan primer transzkriptumból eltérő fehérjék 
szintézisét biztosító mRNS-ek képződhessenek. (Ezzel kapcsolatban érdemes észrevenni, hogy 
az „exon egyenlő fehérjét kódoló rész”, meghatározás túlzottan egyszerűsítő. Helyesebb az, 
hogy exonok a primer transzkriptum nem kivágódó részei, mindaz, ami egy érett mRNS része 
lesz.)  
Prokariota sejtekben is lehet egy génnek több fehérje (több polipeptid lánc) terméke, de egészen 
más mechanizmus eredményeként, mint ahogy ezt eukariota alternatív mRNS érés 
eredményezi. Prokariotákban gyakran több olyan kódoló szekvencia alkot egy transzkripciós 
egységet, amelyek termékei egy-egy összekapcsolódó metabolitikus folyamat 
megvalósításában közreműködő fehérjék. (Pl. egy-egy katabolit felvételében és lebontásában 
szerepet játszó fehérjék kódoló szekvenciái, mint a laktóz, vagy arabinóz operonok esetében, 
vagy egy-egy aminosav szintézisében szerepet játszó fehérjéket kódoló részek, mint a triptofán, 
hisztidin vagy más aminosav operonok esetében.) Az ilyen „gén együttesek”, a működésüket 
szabályozó DNS részekkel együtt, az operonok. Az operonok egyes polipeptidjeit kódoló 
szekvencia részek a cisztronok. A prokarioták génjeinek operonokba szerveződése tükrözi, 
hogy a kapcsolódó folyamatokban szerepet játszó fehérjékre egyidejűleg van szükség, így ezek 
szintézisét gazdaságos együtt szabályozni. A közös szabályozása ellenére persze az operonban 
kódolt egyes polipeptidek képződhetnek eltérő arányokban, mert minden kódoló egység saját 
szabályozó szekvencia által meghatározott gyakorisággal kapcsolódik majd riboszómához és 
biztosít fehérje szintézist.  
Az eltérő génszerkezet és eltérő mRNS képződésen kívül fontos különbség van a pro- és 
eukarioták között a transzkripciót végző fehérjék génekhez történő hozzáférésében és a 
transzkripcióban, legfőképpen annak iniciációjában közreműködő molekulák sokféleségében 
is.  Eukariota sejtek magjában a DNS elsősorban a hiszton fehérjékkel történő kapcsolódása, 
valamint egyéb fehérjékkel történő kölcsönhatásai miatt sokszorosan feltekeredve, kromatin 
szerkezetben van. A kromatin tömörsége, (kondenzációja), meghatározza, hogy a transzkripciót 
végző fehérjék hozzáférhetnek-e a DNS-hez és történhet-e gén átírás.  Az alapállapotnak az 
tekinthető, hogy a feltekeredés és kromatinba szerveződés gátolja a transzkripciót és ahhoz, 
hogy átírás történjen a kromatin fellazítására, dekondenzációjára van szükség, ami aktiváló 
hatású fehérjék közreműködését igényli. Ezzel ellentétben, bár a prokariota sejtek DNS-e is 
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fehérjékkel kölcsönhatásban és valamilyen mértékben feltekeredetten van a sejt 
citoplazmájában, az egyes gének rendszerint hozzáférhetők a transzkripciót végző fehérjék 
számára. Egyszerűsítve úgy tekinthetjük, hogy prokariotákban az alapbeállításként a 
transzkripció megengedett. A gének kikapcsolása gátló hatású, negatív szabályozók 
közreműködésével valósul meg. A valós helyzet persze ettől sokkal összetettebb és negatív és 
pozitív hatású transzkripciós faktorok egyaránt szerepet játszanak a pro- és eukariota gének 
átírásban is. Eukariotákban nagyságrenddel nagyobb a szabályozást végző transzkripciós 
faktorok száma, mint prokariotákban. Szerkezetükben és müködésükben azonban az eukariota 
szabályozók egy része sok hasonlóságot mutat prokariota rokonaikhoz. A DNS-hez kapcsolódó 
szabályozó fehérjék általában rövid, 5-6 nukleotidos DNS részletet ismernek fel, a DNS nagy 
árka felől kapcsolódva és bázis specifikus kölcsönhatásokat kialakítva aminosav 
oldalláncaikkal. A kapcsolódás soha nem kovalens kötésekkel, hanem ionos, és gyenge 
kölcsönhatásokon át valósul meg, ami biztosítja a reverzibilis kötődést és disszociációt. A DNS-
sel kölcsönható fehérje szerkezeti motívum leggyakrabban egy alfa hélix részlet, ami mintegy 
befekszik a DNS nagy árkába. Az hogy a polipeptid lánc többi része hogyan járul hozzá ennek 
a DNS kötő motívumnak a megfelelő orientálásához és kapcsolásához a fehérje többi részéhez 
meghatározza, hogy milyen típusú DNS kötő motívumról, vagy doménről beszélünk (helx-
loop-helix, helix-turn-hélix, bZIP, cink-ujjak, stb). A hasonló szerkezetű DNS kötő részek apró 
különbségei lehetővé teszik a DNS szekvenciák közötti egy–két nukleotidnyi eltérések 
megkülönböztetését. Ezért DNS kötő fehérje családok léteznek, amelyek tagjaira jellemző a 
hasonló szerkezetű DNS-kötő motívum és a kötött szekvenciák rokonsága. Mivel igen gyakran 
a DNS kötő fehérjék dimerként kapcsolódnak a felismert szekvencia részek direkt vagy indirekt 
ismétlődéseihez, a sok tagból álló fehérje családok polipeptidjeinek kapcsolódása változatos 
homo- és heterodimer kombinációkban, sokkal több gén szabályozásra ad lehetőséget, mint a 
faktorok száma. Prokariotákban a szekvencia specifikus szabályozó fehérjék rendszerint a 
transzkripció kezdőpontja előtti néhányszor tíz nukleotidnyi szabályozó régióban 
kapcsolódnak. Ennek a szabályozó régiónak központi része a promóter, ahova az RNS 
polimeráz kötődik. Prokariotákban minden gént ugyan olyan RNS polimeráz ír át, aminek két 
alfa egy béta és egy béta vessző jelölésű alegységei az un. core enzimet alkotják. Ez önmagában 
képes poli-ribonukleotid lánc szintézisre, de nem képes megtalálni a gének kezdőpontját. A 
promóter felismeréshez szükség van a polimeráz ötödik alegységére, a szigma faktorra, ami az 
előbbi néggyel együtt a holo-enzimet alkotja. Szigma faktor többféle is van egy prokariota 
sejtben és az egyes szigma faktorok, gének különböző csoportjainak átírására teszik alkalmassá 
a polimerázt. A legáltalánosabban használt gének átírását a szigma 70 alegységet tartalmazó 
polimeráz végzi. Ez a holoenzim képes felismerni az ilyen génekre jellemző promótereket, 
amelyeket két nem túl szigorúan meghatározott, egymástól 17 nukleotidra levő, nukleotid 
hexamer alkot (-10 és -35 régió).  Az aktivátorok segítik a polimeráz kapcsolódását a 
promóterhez, vagy megkönnyítik az RNS szintézis elkezdését. A gátló fehérjék nem engedik a 
polimeráz kapcsolódását a promóterhez, vagy akadályozzák a polimeráz haladását. Az 
aktivátorok rendszerint a polimeráz mögött kapcsolódnak a DNS-hez, a gátló hatású faktorok 
pedig rendszerint a transzkripció kezdőpontjához közelebb eső részen.  
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Eukariótákban sokkal összetettebb a transzkripció szabályozás: RNS polimeráz is többféle van 
(I, II és III), amelyek specializálódtak rRNS, mRNS és tRNS molekulák szintézisére.  Az 
egymással szerkezeti rokonságot mutató polimerázok mindegyike 12-14 alegységből épülnek 
fel és szabályozott működésükhöz még legalább ennyi, de a fehérje géneket átíró Pol II–hoz 
akár 50-60, további fehérje molekula közreműködése szükséges. Ezek egy része a 
kromatinszerkezet megváltoztatásában játszik szerepet, más részük segít a promóter 
felismerésében, egy harmadik csoportjuk pedig szekvencia specifikusan kötődve a DNS-hez, 
közvetít külső, vagy belső eredetű jelzéseket, fiziológiás hatások. Ha a csupasz DNS-t tekintjük, 
a gének elején, a transzkripció kezdőpontja előtt 100 nukleotidnyi rész alkotja az alap 
promótert, ahova a polimeráz II általános transzkripciós faktorok (GTF), segítségével 
kapcsolódik.  A TFIIA, B C… jelzésű, esetenként önmagukban is akár tíznél több fehérjéből 
álló alap transzkripciós faktorok a polimerázzal együtt alakítják ki a promóteren a pre-iniciációs 
komplexet (PIC). Az alap faktorok kapcsolódása a DNS-hez néhány rövid szekvencia részlet 
(TATA boksz, DRE, INT) felismerésével valósul meg, de kapcsolódásuk egymáshoz és a 
polimerázhoz is fontos szerepet játszik a promóter felismerésében. A PIC kialakulása még nem 
jelent szabályozott transzkripciót. Ahhoz további, a promóter közelében (promóter 
proximálisan) és távoli helyeken kapcsolódó fehérjék hatására van szükség. Ezeknek a 
fehérjéknek egy része a baktériumok szekvencia specifikus transzkripció szabályozóihoz 
hasonlóan, rövid DNS szekvencia motívumokhoz kapcsolódik és fejti ki hatását. Az akár több 
ezer nukleotidnyi távolságból, aktiváló hatást kifejteni képes DNS régió neve enhanszer. A 
promóter proximálisan és enhancerekben található fehérjét kötő DNS szekvencia motívumokat 
„response” elemeknek (RE) nevezik, kifejezve, hogy az ezekhez kötődő fehérjék jelzést 
közvetítenek és kapcsolódásuk a gén transzkripciójának aktiválásával eredményez választ erre 
a jelzésre (pl. GRE: glükokortikoid response elem, SRE: szérum response elem, CRE: cAMP 
response elem). A távoli régiókból a szekvencia specifikus transzkripciós faktorok hatásukat 
adapter és koaktivátor komplexeken át tudják kifejteni, igen gyakran a kromatin szerkezet 
változásának elősegítésével. 
Mint a korábbiakban ez már szerepelt, a kromatin szerkezet és a transzkripció aktivitás szorosan 
összefügg, az előbbi meghatározza az utóbbit. A hiszton fehérjék szoros kapcsolódása a DNS-
hez a nukleoszómákban és ezek további kölcsönhatásai, olyan kondenzált kromatin szerkezetet 
alakítanak ki, ami biztosítja a lineáris kiterjedésében méteres nagyságrendű humán genom DNS 
összecsomagolását az átmérőjét tekintve öt nagyságrenddel kisebb sejtmag térfogatában. Az 
összecsomagolt DNS azonban nem ad lehetőséget transzkripcióra. Ehhez a kromatin szerkezet 
fellazítása szükséges, amit epigenetikai hatások biztosítanak. Epigenetikai a genetikai anyag 
minden olyan változása, ami öröklődik (egészen pontosan öröklődhet, mint majd látjuk), de 
nem a nukleotid sorrend megváltozását jelenti. A legfontosabb ilyen változások típusai a DNS 
metilációja, a kromatin szerkezet hiszton fehérjék cseréjével, módosításával vagy 
eltávolításával létrejött megváltoztatása, és bizonyos szabályozó RNS molekulák, részleteiben 
pontosan nem tisztázott úton kifejtett hatása. Fontos annak tisztázása, hogy bár az előbbi három 
mechanizmus bármelyikével létrejöhet a genetikai anyag állapotában valóban öröklődő 
változás, az öröklődés generációkon át csak nagyon ritka esetben figyelhető meg, és valójában 
az epigenetikai hatások génműködés mintázatok beállítását jelentik, ami a szomatikus sejtek 
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osztódásai során megőrződhet. A megtermékenyített sejt egymást követő osztódásaival 
kialakuló új egyed szöveteinek differenciálódása is epigenetikai hatásokkal beállított 
génműködés állapotok létrejöttét és fenntartását jelenti az egyes szövet típusoknak megfelelően. 
Természetesen a sejt élete során is bekövetkeznek időszakos változások egyes gének 
működésében és ezeknek a változásoknak a létrejöttében is szerepet játszanak epigenetikai 
hatások, ez azonban nincs feltétlenül öröklődéssel összekapcsolva.    
Transzkripció szabályozásában a legváltozatosabban és legszélesebb körűen érvényesülő 
epigenetika hatások a nukleoszóma hisztonjainak (H2A, H2B H3 és H4) poszt-transzlációs 
módosításai. Négy hiszton oktamerje alkotja a nukleoszóma magot, amit közel két teljes 
feltekeredéssel, 146 pb DNS vesz körbe. A hisztonok N-terminális végeinek 25-35 aminosavnyi 
része a nukleoszóma felszínén helyezkedik el és hozzáférhető a kromatinhoz kapcsolódó 
fehérjék számára. A kapcsolódó fehérjék egy része képes metil, acetil, foszfát, ubiquitin SUMO 
és számos másféle csoporttal módosítani egyes hiszton aminosav oldalláncokat (hiszton kódot 
írók). A módosítások leggyakrabban lizin, arginin és szerin oldalláncokat érintenek. Hatásukra 
megváltozhat az oldallánc töltése (pl. szerin foszforiláció, lizin acetiláció) és megváltozik 
térbeli alakja, aminek hatására módosul a hiszton és DNS kölcsönhatása és a nukleoszómák 
kapcsolata egymással. Összességében, módosul a kromatin szerkezet. Más fehérjék képesek 
felismerni a módosított hiszton oldalláncokat (hiszton kód olvasók) és kapcsolódásukkal 
további módosításokat indítanak, vagy nukeloszómák elmozdítását, esetleg eltávolítását segítik 
elő. Természetesen léteznek módosításokat eltávolító demetiláz, deacetiláz, foszfatáz, stb 
enzimek csoportok is, amelyek a hiszton jelzések (hiszton kód) reverzibilitását biztosítják.  
Mindennek eredményeként egy-egy eukariota gén transzkripciójának szabályozása rendszerint 
több tíz fehérje koordinált együttműködéseként alakul ki. E fehérjék a gén transzkripciójának 
kezdőpontját megelőzően, akar több ezer nukleotid távolságra kiterjedően kapcsolódhatnak a 
DNS-hez és fejtenek ki hatást. A fehérjék egy részének specifikus nukleotid sorrendekhez van 
affinitása és ilyenekhez kötődik. Kapcsolódásuk felületet biztosít más fehérjéknek olyan 
módosítások és átalakítások elindítására, amelyek fellazítják a kromatin állományt az adott gén 
transzkripció kezdőpontja környezetében. Ide aztán kapcsolódhatnak az alap transzkripciós 
faktorok és segítségükkel az RNS polimeráz.  Az egyes szekvencia specifikus DNS kötő 
fehérjék jelenlétét és aktivitását a sejtmagban, és hasonlóan a sokféle hiszton kód iró, olvasó és 
kitörlő fehérjék aktivitását metabolikus és a sejthez kívülről érkező jelzések határozzák meg. 
Ez teszi lehetővé, hogy a sejtben a génműködés mindig megfeleljen a külső és belső környezet 
igényeinek.  
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Transzkripciós és epigenetikai 
szabályozás

Boros Imre
egyetemi tanár

Kolozsvár
AP4_TTIK KÁRPÁT-MEDENCEI OKTATÁSI TÉR KIALAKÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN TETT TEVÉKENYSÉGEK A TTIK-N
BBTE OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS



A génexpresszió szabályozás szintjei pro- és eukariotákban

Az átírás és fordítás egy 
helyben és folyamatosan.
A gének a „csupasz” DNS 
folyamatos kódoló régiói, 
gyakran közösen szabályozott 
csoportokba rendeződve

Az átírás és fordítás térben és 
időben elválasztott. 
A gének kromatinba 
csomagolt DNS kódoló és 
nem kódoló régióiból állnak és 
többségüknek kiterjedt, 
esetenként nagyon távol 
elhelyezkedő szabályozó 
régiói vannak. 

A többsejtű eukariota szervezet egyes sejt típusai jellegzetes, az adott sejt típusra 
jellemző génműködés mintázatot mutatnak.



Mi határozza meg a golyó útját? 
Mennyire meghatározott?
Visszafordítható?
Mi biztosítja a gének egyes csoportjainak működését, ki és bekapcsolását?
???

HOGYAN SZABÁLYOZÓDIK A TRANSZKRIPCIÓ ?

Az eukarióta sejt génexpressziós (transzkripciós) programjának 
megvalósítása azt eredményezi, hogy a megtermékenyített zigótából az 
ugyanolyan genetikai tartalom ellenére az egyedfejlődés során változatos 
funkciók ellátására képes sejtek jönnek létre.
A differenciálódás során a sejt különböző utakon haladva eltérő 
végállapotokba ér. 



A pro- és eukariota gének szerveződése eltérő



Transz-kripció 
szabályozás

RNS érés
szabá-
lyozása

RNS transz-port 
és lokalizáció
szabá-lyozása

Transzláció 
szabályozása

RNS 
bontás 
szabá-
lyozása

Fehérje 
aktivitás 

szabályo-zásaDNS

Primer 
transzkriptum

mRNS

Inaktív 
mRNS

fehérje

Inaktív 
fehérje

A génexpresszió lehetséges szabályozási szintjei 
eukariotákban:

A legfontosabb, leggyakrabban szabályozott lépés az RNS átírás 
kezdete, transzkripció iniciáció.
A szabályozás alapja mindig DNS és fehérjék kölcsönhatása.

A szabályozás megértéséhez beszélni kell: az enzimről ami RNS-t szintetizál, a 
fehérjékről, amelyek módosítják a működését, a DNS szerkezet alkotta jelzésekről, és a 
DNS becsomagolásról, ami a jelzéseket elfedi, vagy hozzáférhetővé teszi.



Pol I  (pol a) (RNAPI) Rpa alegységek 

Pol II  (pol b) (RNAPII) Rpb alegységek

Pol III  (pol c) (RNAPIII) Rpc alegységek

(Organellumok (mitokondrium, kloroplaszt RNS polimerázai)

Eukarióta sejtek RNS polimerázai:

Mindegyikben 12-16 alegység. Tömegük > 500kD.
4-5 alegység hasonló a bakteriális pol alegységeihez. 
5-6 további közös mind a három sejtmagi polimerázban és 4-7 további specifikus 
az egyes polimerázokra.

Biokémiai elkülönítésük alapja:
érzékenységük alfa amanitin oktapeptidre

Pol II – kis koncentrációban, gyorsan inaktiválja, 
Pol I  - nem érzékeny, 
Pol III - átmeneti érzékenységet mutat.

Funkcionális különbségeik: az átírt gének

Lokalizációjuk: 
Pol I és Pol III nukleolusz 
Pol II: nukleoplazma



Szekvencia specifikus transzkripciós faktorok (TF) 

Nem kovalens DNS-fehérje kötődés. DNS felismerés 
a nagyárokban, 5-6 nukleotidos felismerési 
szekvencia (RE), leggyakrabban egy alfa-hélix 
részlet fekszik be a nagyárokba és néhány aminosav 
oldallánc képez bázis specifikus kölcsönhatásokat.
A fehérje rendszerint dimer – a felismerési hely 
ismétlődő, vagy palindrom szekvencia.
A transzkripciós faktornak elkülönülő DNS kötő, 
dimerizációs és más fehérjével kölcsönható, aktiváló 
(esetleg még ligand, vagy hormonkötő) doménjai 
vannak.
Hasonló szerkezetű  DNS kötő domént tartalmazó 
transzkripciós faktor családok léteznek



A transzkripció 
közreműködői 
eukariota 
sejtekben:

Kiterjedt (akár több tíz, vagy több száz kb-ra kiterjedő) 
szabályozó szekvenciák,
kromatinba csomagolt DNS

A legáltalánosabb cisz szabályozó részek: 
Core-promoter a start körül +/- 20-50 nukleotidra (TATA, 
INR, DPE, …)
Promoter proximális kötöhelyek ( kb. -200 –ig)
Disztális elemek (akár messze távol -10 000 )



A cisz elemek (DNS, RNS?) szolgálnak kötőhelyekként a transz-hatású 
szabályozóknak (fehérjék, RNS)

Az alap transzkripciós apparátus komponensei:
RNS polimeráz (RNAP II, Pol II) és 
Általános transzkripciós faktorok  (GTF: TFIIA, TFIIB, TFIID,…)

A promoter proximális részen gyakran SP1, AP-1, C/EBP kötőhelyek, kicsit 
távolabb:  RE = response elemek



Ko-aktivátorok
Olyan fehérjék, amelyek rendszerint nem specifikus DNS 
szekvenciához kapcsolódnak, hanem az alap transzkripciós 
faktorokkal létesítenek kölcsönhatásokat (a transzkripciós 
apparátust három dimenziós kiterjedésüvé teszik)

TAFs  = TBP associated factors (12 or more)
TBP : TATA binding protein

TBP + TAFs = TFIID

A TAF fehérjék szerepe, hogy az alap transzkripciós 
faktorok és a távolabb kapcsolódó szekvencia specifikus 
faktorok közötti kapcsolatot biztosítják. 



A leggyakoribb alap promoter konszenzus szekvenciák: 



A pre-iniciációs komplex 
képződésének lépései (PIC: 
pre-initiation complex) 



A polimeráz egy DNS-t kitekerő RNS-t folyamatosan építeni képes nanogépezet.
(R. Kornberg Nobel díj)



Az összeszerelődő transzkripciós apparátus egyszerűsített 
szerkezete egy szabályozandó génen

De: a szabályozó 
elemek egy része 
távolról hat 

A DNS kromatin 
szerkezetben van 



További ko-aktivatorok/mediatorok/adapterek, amelyekkel 
feloldhatók a nehézségek:

Hiszton módosító és kromatin átrendező (remodelling) komplexek



10 nm-es rost (gyöngyfüzér) 

és 30 nm-es rost (szolenoid) 

Hiszton 
H1

Linker 
DNS

Nem-hiszton 
fehérje

Nukleoszóma 
core partikulum

200 bp 





A hisztonok poszt-transzlációs 
módosítása szabályozza a 
kromatin állapotot (kondenzált/ 
relaxált, zárt/nyitott kromatin, 
transzkripciósan inaktív/aktív 
állapot)



A hiszton 
módosítások helyei 
elsősorban a 
nukleoszóma magot 
képző hiszton 
oktamert alkotó H2A, 
H2B, H3 és H4 N-
terminális 25-25 
aminosavának 
oldalláncai

A legtöbb hiszton 
módosítást  
a módosítás 
típusára és helyére 
specifikus 
ellenanyaggal ki 
lehet mutatni. 



Hiszton módosítások típusai
(nincs, vagy van töltés módosulás, 
kis, vagy nagy méretű csoport,  
mono-, di-, trimetil, 
szimmetrikus és aszimmetrikus elrendezésben)

Fél élet idő:

acetiláció: percek

foszforiláció: órák

metiláció: napok

60 target, 10 módosító csoport, 110 féle módosítás



2000: Histone code
A módosítások kombinációja egy kódot jelent 

(de mi a kód:

hely, idő, sorrend,…?)



A módosításokat létrehozó 
fehérjék a hiszton kódot írók.

Pl. HAT enzimek: 
A (mag) és B (citoplazma) típus.
Rendszerint komplexben,                
a specifitást a többi alegység 
szabályozza.



A módosítás akkor szolgálhat jelzésként ha dinamikusan változtatható. 
Azaz vannak hiszton kódot kitörlő (radírozó) fehérjék: 
Pl. hiszton de-acetilázok.



Hiszton metil-transzferázok



A hiszton kódot „olvasó” fehérjék a módosított hiszton oldalláncokat felismerő 
fehérje doméneket tartalmaznak:
Pl.:



A módosítások együttesen gyakorlatilag minden folyamatot befolyásolnak, ami a 
kromatinon zajlik. Részben azért, mert közvetlen szerkezetet módosító hatásuk van, 
részben azért mert jelzésként szolgálnak más módosító, szerkezetet alakító, vagy 
egyéb folyamatban résztvevő (adaptor) fehérjének ill. fehérjék együtteseinek.   



Conrad Hal Waddington
1905-1975

Waddington epigenetikai tájképe (1957):

Az egyedet alkotó sejtek genetikai anyaga megegyező, 
a differenciálódás során mégis eltérővé válnak.

Epigenetika

Az éltérő differenciálódási út egy eltérő génexpressziós program 
végrehajtásának eredménye. Ezt pedig a kromatin állapot határozza meg!



Nem az aminosav kód 
jelentését érintő            
DNS módosítások
(pl. citozin metiláció)

A DNS 
hozzáférhetőségének, 
értelmezhetőségének  
változásai

nukleoszómák típusa –
hiszton variánsok

nukleoszómák jelzései –
hiszton módosítások
(egy részük !)

nukleoszómák helyzete

ncRNS-ek

Epigenetikai kód: a kromatin módosítások 
összessége - epigenom



Epigenetikai az olyan stabilan öröklődő jelleg, amit 
kromoszómában létrejött változás, 
de nem a DNS nukleotid sorrend megváltozása okoz. 

- Kromoszomális (nem organellum, nem fehérje (prion) stb)
- Az organizmusra és sejtekre is értelmezett (sejtről-sejtre, (a mitózisokon át) 

és nemzedékről nemzedékre (a meiozisokon át) át öröklődő 
tulajdonság (cancer epigenome, transgenerational)

Azonos nukleotid sorrend mellett fennálló és öröklődő eltérések.
(a nukleotid sorrend eltérő működése, értelmezése, értelmezhetősége)



Encyclopedia of DNA Elements



ChIP on chip , ChIP-seq, …:

Módszerek

ChIP és variációi, DAMip, 
meDNS detektálás, 
proteom analízis, SILAC, MALDI



Epigenetikai „tájkép” a muslica kromoszómákról (18 módosítás, 32 fehérje)
(9 módosítási mintázattal az egész genom kromatin szerkezete jó közelítéssel leírható)



A transzkripció aktiváció lépései: 



A transzkripció aktiváció lépései (folyt): 



De: a kromatin elrendeződésének szerepe?!



principal component analysis

Hasonló sejtekre és szövetekre hasonló kromatin állapot jellemező 



Az embrionális őssejtek H3K27me3 
mintázata a differenciálódás során 

változik, a kromatin fokozatosan egyre 
erősebben represszált állapotba kerül. 



Modell, ami az in vivo és in vitro megvalósuló differenciálódás során kialakuló 
eltérő  kromatin szerkezeti változásokat próbálja magyarázni.



Köszönöm a figyelmet!



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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Őssejtek, indukált őssejtek 

 
1. A sejtek osztódási és differenciációs képességei. 

Mitől őssejtek az őssejtek? A Homo sapiens sapiens is az „ősemberből” fejlődött, az 
ősembert tekintjük a mai modern emberek „előalakjának”, amiből több lépésen keresztül a mai 
humán populáció minden rasszával együtt kialakult. Az őssejt is ugyanilyen ősnek tekinthető, 
hiszen egy eredőből származik az összes testi sejtünk. Az őssejteknek tehát az ősemberhez 
hasonlóan két nagyon fontos tulajdonsággal kell rendelkeznie, ezek a differenciálódási-, illetve 
a szaporodás, önmegújítás képességei.  

A testünket felépítő sejtek különböző differenciációs tulajdonságokkal rendelkeznek. A 
korai embrió (morula) sejtjei totipotensek, azaz a belőlük származó sejtekből lesznek a majdani 
teljes organizmust felépítő és az extraembrionális – például placenta – szövetek egyaránt. Ezzel 
szemben néhány osztódással később a blasztociszta (hólyagcsíra) ún. belső sejttömege (Inner 
Cell Mass, ICM) már pluripotens. A pluripotens sejtekből csak az embrionális szövetek 
fejlődnek, azaz minden olyan szövet, amely a 3 csíravonalból – endoderma, mezoderma és 
ektoderma – származtatható. Az ICM sejtek utód sejtjei már nem differenciálódhatnak 
szabadon bármivé, hanem elkötelezettek a 3 csíravonal sejttípusai létre hozására. Még tovább 
haladva az egyedfejlődés folyamatán jutunk el a multipotens sejtekig, amelyekből már csak 
egy leszármazási vonalhoz tartózó specializált szövetek erednek, tehát sokféle, de korlátozott 
számú sejttípussá képesek átalakulni. Ezek az ún. előalakok, vagy szöveti őssejtek, mint például 
a haemeopoetikus őssejtek, amelyekből a vér alakos elemei differenciálódnak. Ezek a sejtek 
számos szövetben megtalálhatók – például csontvelő, zsírszövet, hajhagyma – és abból 
kinyerhetők, terápiásan felhasználhatók. A differenciációs plaszticitása a terminálisan 
differenciálódott, a speciális funkciókat ellátó szöveteket alkotó sejteknél már teljesen 
elvesznek. Hal Waddington az ún. epigenetikai tájkép modelljével a plaszticitás beszűkülését 
egy heggyel, a differenciálódó sejteket pedig golyókkal szemléltette (1. ábra). Minél szélesebb 
differenciációs potenciállal rendelkezik egy sejt, annál közelebb van a hegy csúcsához, ami a 
totipotens állapotot jelenti. A hegyen lefelé haladva megállók vannak, ahol a sejtek eldönthetik, 
hogy merre „gurulnak” tovább. A megállók stabil differenciálódási állapotokat jelentenek. A 
hegy völgyei a leszármazási útvonalakat jelenítik meg. Az egyes völgyek között, a gerincen 

nincs átjárás, mint ahogy az egyes leszármazási útvonalakhoz tartozó szöveti őssejtekből sem 

1. ábra: A Waddington féle epigenetikai tájkép. 
(http://jeb.biologists.org/content/218/6/816) 
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alakulhat ki más vonalakhoz tartozó szövet, és a hegyoldalon felfelé, tehát kevésbé 
differeciálódott állapotokba sem lehet visszajutni. Az őssejtek önmegújítási képessége abban 
rejlik, hogy osztódásuk során fenn tudják tartani differenciálatlan állapotukat. Statisztikusan 
igaz, hogy a keletkező utódsejtek egyike elkötelezetlen marad, míg a másik differenciálódik. 
Ezt a mechanizmust aszimmetrikus sejtosztódásnak nevezzük. 
 
2. A differenciáció mechanizmusa és újraprogramozás.  

Sokáig úgy gondolták, hogy a sejtek differenciációja során a sejtek genetikai anyagot, 
kromoszómákat veszítenek, vagy kikapcsolják azokat a génjeiket, amelyek működésére már 
nincs szükségük, azaz megváltozik a transzkripciós mintázatuk (lásd Waddington féle 
epigenetikai tájkép). Hiszen miért is tartaná fenn egy speciális sejt annak a lehetőségét, hogy 
egy más sejttípusra jellemző géneket kapcsolhasson vissza? Ez magában rejtené annak a 
veszélyét, hogy egyes gének nem megfelelően aktiválódnak.  
 Az 1960-as években Hadorn és Gehring Drosophila melanogaster modellorganizmussal 
végeztek sejt transzplantációs kísérleteket, amelyek során a lárvális imágó korongokból 
származó sejteket kifejlett állat potrohába helyezték át egymást követően több alkalommal. Az 
eredetileg a genitális struktúrák létrehozására determinált imaginális diszkusz sejtek ritkán 
ugyan, de „transzdeterminálódtak”, lábakká és a fejen található szervekké, esetleg szárnnyá 
alakultak. Hasonló eredményre jutott Le Lievre és Le Douarin is, akik fürjek dúcléc sejtjeit 
transzplantálták csirkékbe. Az explantált dúcléc sejtek csonttá, porccá és kötőszövetekké 
alakultak, ami nem az eredeti madárembrióban való lokalizációjuktól függött, hanem hogy az 
átültetést követően milyen sejt környezetbe kerültek. A kísérleti elrendezés azt is lehetővé tette, 
hogy az eredeti embrionális sejtek sorsát kövessék, hiszen hisztológiailag eltértek a csirke 
sejtjeitől. Ezek az eredmények azt sugallták, hogy az embrió elkötelezett, stabil állapotú sejtjei 
tehát plasztikusak maradtak, hiszen sorsuk megváltozott, amikor egy, az eredetitől eltérő 
extracelluláris mikrokörnyezetbe kerültek.  
A következő pontokban olyan kísérleti megközelítéseket tekintünk át, amelyek a sejtmagok újra 
programozásán keresztül a sejtek plasztikusságának megismeréséhez vezettek. 
 
2.1. Sejtmag transzfer. 
 Az eljárást hétköznapibb néven klónozásnak híjuk. Definíció szerint a klónozás során 
egy differenciált szomatikus sejtből (donor) sejtmagját transzplantálják egy sejtmag nélküli 
petesejtbe (recipiens). Ebből a petesejtből pedig a sejtmagot szolgáltató testi sejttel 
genetikailag megegyező utód, azaz klón fejlődik. 

  Az első klónozási próbálkozások az 1950-es években Briggs és King nevéhez 
fűződtek, akik Északi leopárdbéka (Rana pipiens) ebihalakat klónoztak korai blasztocisztából 
származó sejtmagok enukleált (sejtmag nélküli) oocitákba való bejuttatásával. Az eredményt 
nem sikerült differenciált szövetekből származó sejtmagokkal reprodukálni. Úgy gondolták, 
hogy a sejtek plaszticitásának elvesztése áll a sikertelenség hátterében. Az 1960-as években 
Gurdon Afrikai karmosbéka (Xenopus laevis) bélsejtből származó sejtmagokat ültetett UV 
fénnyel enukleált petesejtekbe, amelyekből ebihalak és kifejlett békák is kifejlődtek. Gurdon 
kísérletei bizonyították, hogy a sejtek specializációja nem jár irreverzibilis genetikai 
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változásokkal, hiszen differenciált testi sejtek sejtmagjai minden olyan gént tartalmaznak, ami 
egy egész élőlény kifejlődéséhez szükségesek. Mi több, egy ilyen sejtmag aktiválható olyan 
újraprogramozó faktorokkal, amelyek a petesejtben jelen vannak. Tehát sejt differenciáció 
során nem a gén összetétel, hanem gén expresszió változás következik be, így maga a folyamat 
teljesen visszafordítható. Gurdon eredményei azonban nemcsak figyelmet és izgatottságot 
váltottak ki a tudóstársadalomból, hanem kritikákat is megfogalmaztak. Sokan úgy gondolták, 
hogy a klónok kontamináló, szöveti őssejtekből fejlődhettek ki, amelyek nem terminálisan 
differenciáltak, hanem elkötelezettek. Ezt a nézetet erősítette az is, hogy más fajokkal nem 
tudták reprodukálni ezeket az eredményeket. 30 évig nem sikerült ezt az akadályt leküzdeni. 

Az 1980-as években McGrath és Solter egerekkel kísérletezett. Sikerült klónokat 
előállítani zigótából származó sejtmagok enukleált zigotikus sejtekbe való juttatásával. Mivel 
azonban a donor sejtmag nem specializált szomatikus sejtből származott és a recipiens sem 
oocita volt ezeket az utódokat nem tekinthetjük definíció szerint klónoknak. 
 Az első igazi klónozott emlős 1997-ben született meg. Dollyt, a birkát, egy emlőhámsejt 
és egy nukleusz nélküli, nem fertilizált petesejt fúziójával hozták létre Wilmut és munkatársai. 
A fúziót ún. fuzogén elektromos impulzussal váltották ki. A stratégiájuk abban állt, hogy a 
klónozni kívánt sejteket szérum megvonással kiléptették a sejtciklusból G0 fázisba. Úgy 
gondolták, hogy ez a lépés a kromatin szerkezet megváltozását okozhatja, ami elősegíti a 
sejtmag újraprogramozását. Egy évvel később Wakayama és munkatársai kifejlesztettek egy 
speciális enukleációs pipettát, amely ún. piezoelektromos impulzust is leadott. Ennek 
alkalmazásával sikeresen enukleáltak a birkáénál jóval törékenyebb egér petesejteket, ami a 
klónozás sikerességének kulcsa volt. Az eljárást, amit szomatikus-sejt sejtmag transzfernek 
(somatic-cell nuclear transfer, SCNT) nevezték el, és számos laboratóriumban sikerrel 
alkalmazták.  
 Azt a jogos kétséget, miszerint a sejtmagok újraprogramozódása mégiscsak 
kontamináló szöveti őssejtek, vagy stem sejtek miatt következik be Jaenisch és kollégái 
oszlatták el 2002-ben. Egereket klónoztak immunglobulin lokusz átrendeződésen átesett B 
limfocitákból. A donor sejtekben tehát ténylegesen végbement genetikai átrendeződés, ami 
mégsem akadályozta meg a teljes újraprogramozódást, tehát bármennyire specializált egy sejt, 
abban minden genetikai információ jelen van, ami egy teljes élőlény kifejlődéséhez szükséges.  
 Az SCNT nemcsak oocitákkal, hanem fertilizált petesejtekkel is sikeresen 
végrehajtható, ami azt bizonyítja, hogy az újraprogramozáshoz szükséges faktorok az 
egyedfejlődés ezen stádiumában, a fertilizációt követően, még mindig jelen vannak. Meg kell 
jegyezni, hogy a sejtmag transzfer egyik kísérleti eljárása során sem az intakt sejtmagot 
távolítják el a recipiens sejtekből. Valójában a kondenzált kromoszómák és mitotikus orsók 
komplexét vonják ki a meiotikus petesejtekből, vagy metafázisos zigótikus sejtekből, hiszen a 
sejtciklus ezen fázisaiban a sejtmag hártya már lebomlott. Így a normálisan a sejtmagban 
lokalizálódó újraprogramozó faktorok a citoplazmába kerülnek és a donor sejtmagot képesek 
aktiválni. Emlősök klónozásakor ugyanakkor a sejtmag recipiens sejtbe való injektálása csak a 
kezdet. A klón első sejtje belép az egyedfejlődési programba azzal, hogy osztódni kezd. Amikor 
eljut a blasztociszta állapotig, akkor implantálják ál vemhes nőstényekbe („béranya”), ahol 
az klón teljes kifejlődése megtörténhet (2.ábra). 
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2. ábra: A sejtmag transzfer folyamata. 

(Yamanaka S, Blau HM. Nat (2010) 465:704-712.) 

 
 A klónozás hatásfoka általában nagyon alacsony, kevesebb, mint 1%. A klónozás 
hatásfoka nagyban növelhető – akár 20%-ra is egerek esetében – ha a szomatikus sejtmagot 
nem közvetlenül klónozzák, hanem ún. embrionális stem sejt (ES) állapotokon keresztül. 
Ilyenkor nt-ES sejteket (nuclear-transfer derived ES cells) hoznak létre, tehát a klón fejlődése 
során kialakuló blasztocisztákból izolálnak ES sejteket és újra sejttenyészetként növesztjük. Ezt 
több alkalommal is elvégzik, így vélhetőleg a differenciált sejtekre jellemző epigenetikai 
jellegek, amelyek azok génkifejeződési mintázatát fenntartják nagyobb hatékonysággal tűnnek 
el (epigenetikai memória törlődése), ami pedig a teljes sejtmagi újraprogramozódás 
alapfeltétele. 

A klón és donor közti genetikai identikusság mennyire teljes? A válasz 100% a sejtmagi 
genom tekintetében. A klónok gyakran szenvednek súlyos tünetektől, mint például 
immunológiai problémák, túlsúly, gén expresziós és telomer zavarok, tumorok, rövid 
élettartam, ennek több oka is lehetséges. A donor sejtmag genomjában fellelhető összes 
szomatikus mutáció jelen lesz a klón összes sejtjében, hiszen az eljárás során lényegében 
csírasejt mutációkká válnak. A genetikai instabilitás pedig arra vezethető vissza, hogy a testi 
sejtek kromoszómáinak végei, a telomerek, a sejtosztódások során rövidülnek, így a klón az 
egyedfejlődését rövidebb telomer hosszal kezdi meg. A telomerek hossza egy határon túl nem 
rövidülhet normális esetben tovább, de a tumor sejteknél például ez nem gátja a 
sejtosztódásnak. A klónok mitokondriális genomja azonban nem egyezik meg a donoréval, 
hiszen a mitokondriumok anyai öröklődést mutatnak. Így a klónok mitokondriumai nem a 
donor, hanem a recipiens sejtből származnak. A genetikai egyezés tehát szigorúan a nukleáris 
genomra korlátozódik. 
 SCNT-vel nemcsak egereket és birkákat klónoztak, hanem háziasított állatokat – például 
lovakat, kutyákat – azok hibridjeit (öszvér), illetve afrikai nagymacskákat és farkasokat is, sőt 
próbáltak kihaló félben levő fajokat is (Pireneusi kőszáli kecske). Ezek a példák mind ún. 
reprodukciós klónozások. Az SCNT eljárást sikeresen alkalmazták fagyasztott szövetekből 
származó donor sejtekkel is. Utóbbiak alkalmazása terápiás alkalmazásokban ígéretes lehetne 
(terápiás klónozás). Megjegyzendő, hogy a klónozás kapcsán számos etikai probléma merült 
és merül fel. Például, hogy a klónozott embriókból kinyert, genetikailag azonos embrionális 
őssejtek ugyan hasznosak lehetnek terápiás célból, de etikus-e szövetpótlás céljából embriókat 
létrehozni? 2003-ban az ENSZ határozatot hozott a klónozásról, miszerint a humán klónozás 
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minden olyan formája tilos, ami nem összeegyeztethető az emberi méltósággal és az emberi 
élet védelmével.   
 
2.2. Sejtfúzió. 
 A sejtfúzió során két, vagy több típusú sejt összeolvadásával egy új, egyedi entitás 
keletkezik, amelyeken jól tanulmányozható egy genom és citoplazma másik genomra 
gyakorolt hatása. Az 1960-as években a transz-hatású represszorokat és tumor 

szuppresszorokat is sejtfúziós kísérletekben azonosították. Egy évtizeddel később hasonló 
tanulmányok szolgáltatták az első bizonyítékot arra, hogy az emlős szomatikus sejtek 
differenciált állapota nem fixált és irreverzibilis, sokkal inkább regulátorok közti egyensúly 
irányítja és fenntartása folyamatos regulációt kíván. A sejtfúzió során ún. hibridek és 
heterokarionok keletkeznek. A hibridek képesek osztódni, mivel az eredeti sejtek sejtmagjai 
keletkezésük során összeolvadnak. Ezzel szemben a heterokarionok nem osztódnak és több, 
különböző sejtmagot tartalmaznak (3. ábra). 
 Az 1970-es években egér fibroblasztot fuzionáltattak hörcsög melanocitával, vagy patkány 
hepatocitával. A kísérlet eredményeképpen az egér fibroblasztból származó sejtmagban újra 
aktiválódnak az egyébként melanocitákra, illetve hepatocitákra jellemző melanin és tirozin-
aminoxidáz gének. Tehát a gének kifejeződését nemcsak cisz-hatású DNS elemek, de transz-
hatású represszorok is befolyásolták. Néhány évvel később ugyancsak hibridek előállításával 
fedezték fel a transz-hatású tumor szuppresszor fehérjéket. Néhány esetben, amikor nem 
tumoros- és tumoros sejteket fuzionáltattak, a „normál állapot” domináns volt a transzformált 
állapottal szemben és a hibridekből nem alakult ki tumor. Kimutatták, hogy ez nem onkogén 
vesztés eredményeként következett be, mert sokáig kultúrában tartva ezek a hibrideket újra 
transzformálttá váltak (sok sejtosztódáson estek át). Mindazonáltal a hibridek tanulmányozása 
nehézkes, mivel szelektálni kell őket a fúziót követően, amihez elengedhetetlen, hogy 
osztódjanak, kolóniákat képezzenek egy kultúrában. Ehhez a fúziós partnerek sejtmagjának 
össze kell olvadnia, ami kromoszómavesztéshez és –átrendeződésekhez, az osztódások során 
pedig aneuploidiához vezetnek abban az esetben, ha több fajból származtak a kiindulási sejtek. 

3. ábra: A sejtfúzió. 
(Yamanaka S, Blau HM. Nat (2010) 465:704-712.) 
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1983-ban mutatták ki ténylegesen először, hogy a korábban inaktiválódott gének újra 

aktiválhatóak emlős sejtekben. Blau és társai rövid életidejű, nem-osztódó, sok sejtmagos 
heterokarionokat állítottak elő. Posztmitotikius, sok sejtmagos egér izomsejteket és humán 
fibrobalszt sejteket használtak és azt tapasztalták, hogy a hetrokarionban emberi izomra 
jellemző gének aktiválódtak. Ez bizonyította, hogy a sejtek differenciált állapota nem fixált és 
visszafordíthatatlan, hanem a géneket az adott sejtben megtalálható szabályozó faktorok 
dinamius egyensúlya állandó szabályzás alatt tartja. A heterokarionok alkalmazása több 
szempontból is előnyösnek bizonyult, hiszen a sejtmagok intaktak maradtak, így még ha 
különböző fajokból származó sejteket fuzionáltattak sem alakult ki aneuplodia és egyéb 
kromoszómális problémák. Ugyanezen okból sejtmag specifikus folyamatok megfigyelését is 
lehetővé tették, azaz az egyes faj specifikus transzkripteket és a sejtmag újraprogramozódását 
könnyen lehetett követni. Az újraprogramozódás irányát – a heterokarion fenitípusát – a 
sejtmagok relatív aránya, a géndózis határozza meg (4. ábra). A heterokarion azon sejttípus 
fenotípusát veszi fel, amely sejtmagjai nagyobb számban voltak a fúzió során reprezentálva. 

 

Sejt fúziós eljárással természetesen a pluripotencia kiváltását és az azt fenntartó 

mechanizmusokat is lehetett tanulmányozni. Tada, Surani és munkatársai osztódó hibridekben 
figyelték meg szomatikus sejtek sejtmagi újraprogramozását, úgy, hogy hím nemű ES sejteket 
fuzionáltak nőnemű felnőtt egerekből származó tímusz sejtekkel. Mivel a sejtek azonos fajból 
származtak, az aneuploidia kialakulását kiküszöbölhették. A tímusz sejtek 
újraprogramozódását ES sejtekké egy riporter gén követésével oldották meg. A riporter 
konstrukcióban a GFP kódoló szekvenciája egy csak pluripotens sejtekben kifejeződő 
transzkripciós faktor (Oct4) promóterének szabályzása alatt állt, ezáltal ha a tímusz sejtek ES 

4. ábra: A heterokarionok fenotípusát a géndózis határozza meg. 
(Yamanaka S, Blau HM. Nat (2010) 465:704-712.) 
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jelleget vettek fel a GFP fluoreszcens jelet képesek voltak detektálni. A hímek inktív X 
kromoszómáján található gének promóter régióinak vizsgálatával azt is kimutatták, hogy az 
újraprogramozott genomban a H3 és H4 hisztonok hiperacetilálódtak, míg a H3 hisztonok 4-es 
számú lizinjei globálisan hiper-di- és –tri-metilálttá váltak. Mivel ezek epigenetikai markerek, 
változásuk azt jelezte, hogy nemcsak egyedi gének kifejeződése változott meg, hanem az egész 
epigenom pluripotens állapotba konvertálódott. Ezzel a megközelítéssel más pluripotens 
állapothoz köthető transzkripciós faktort, például Nanog, is azonosítottak transzkriptomikai 
(sejtmagban indukálódó ill. represszálódó gének), kromatin (kromatin szerkezetben 
bekövetkező változások) és mutációs (gének szerepe a pluripotencia kialakításához) 
analízisekkel.  

 
2.3. Transzkripciós faktor transzdukció. 
 1987-ben Gehring és kollegái Drosophilából származó eredményei megmutatták, hogy 
egy szövet specifikus transzkripciós faktor mesterséges expressziója képes egy sejt sorsát 
megváltoztatni. Az Antennapedia gént, ami normálisan a lábak kifejlődéséért felelős, 
ektopikusan kifejeztetve olyan állatok fejlődtek ki, amelyek fején, a csáp helyén lábak voltak. 
A sejtfúziós kísérletek eredményi bebizonyították, hogy az ES és korai embrionális sejtek 
tartalmaznak olyan faktorokat, amelyek újraprogramozódást és pluripotenciát képesek kiváltani 
szomatikus sejtekben (Tada és Surani kísérlete, lásd fent). Számosan próbálkoztak sikertelenül 
az ES állapot mester regulátorainak azonosítására. Úgy gondolták, hogy a pluripotens 
állapotba való újraprogramozás egy rendkívül komplex folyamat, ami közel 100 faktor 
együttműködésével valósul meg. Yamanaka és munkatársai azonban kimutatták, hogy 
mindössze négy transzkripciós faktor kombinációja elégséges ahhoz, hogy egér 
fibroblasztokból ES-re hasonlító, pluripotens sejteket hozzanak létre. Retrovirális vektorokat 
alkalmazva egy kisebb, 24 gént expresszáló mini DNS könyvtárat hoztak létre és juttattak be 
differenciált sejtekbe, ahol ezek a faktorok szimultán termelődtek. Ezek a gének ES sejtekben 
kifejeződnek és előzetes tanulmányok alapján, együttesen képesek voltak pluripotenciát 
kiváltani. A pluripotens állapotot egy olyan riporter segítségével állapították meg, amely az 
Fbx15 gén promoterének kontrollja alatti neomycin rezisztencia gént tartalmazott. Azok a 
sejtek, amelyekben az Fbx15 promotere aktiválódott neomycin rezisztens kolóniákat hoztak 
létre, amelyek morfológiája, növekedési sajátosságai és gén expressziós mintázata az ES 
sejtekével megegyezett. Sőt, ezek a sejtek egérbe injektálva teratómákat – olyan daganatok, 
amely mindhárom csírasejtből származó sejteket tartalmaznak – képeztek, ami a kiindulási 
sejtek pluripotens jellegét igazolta. A faktorokat a kísérleti rendszerből sorozatosan eliminálva 
azonosították az újraprogramozáshoz minimálisan szüksége kulcsfaktorokat, ezek az OCT4, 
SOX2, KLF4 és a c-MYC voltak. Az ezek alkalmazásával létrehozott sejteket indukált 
pluripotens sejteknek (inuced pluripotent cells, iPS) nevezzük (5.ábra). Későbbi kísérletekben 
más, részben átfedő faktorokkal is sikerült indukált pluripotenciát kiváltani, a c-MY és Klf4 
helyett a Nanog és Lin28 alkalmazásával. A négy faktort kódoló transzgéneknek csak az iPS 
sejtek létrehozásához szükségesek. Amikor a sejtek pluripotenssé válnak a retrovirális 
transzgének inaktívvá válnak és a négy faktort kódoló, a genomban levő, endogén gének 
aktiválódnak. Az iPS sejtek pluripotenciáját tehát nem kell mesterséges, szelekciós eszközökkel 
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fenntartani, mivel az önfenntartóvá válik a sejtek gyakorlatilag teljesen újraprogramozódnak. 
Mivel a retrovírusok a genomba intergrálódnak ezzel tumor képződést válthatnak ki az iPS 
sejtek létre hozásához módszereket is alkalmaznak, például nem-integrálódó -, kivágódódó 
vektorokat is alkalmaznak. 
 

 Transzkripciós faktor trandukcióval azonban nemcsak újraprogramozást lehet kiváltani. 
A megfelelő faktorok alkalmazásával transzdifferenciált és dedifferenciált sejtek is 
létrehozhatók. A transzdifferenciáció során egyféle differenciált sejtből más leszármazási 
vonalba tartozó sejt keletkezik, például egy exokrin sejtből ß-sejt lesz. Dedifferenciáció akkor 
következik be, ha egy terminálisan differenciálódott sejt visszaalakul egy azonos leszármazási 
útvonalon belüli, korábbi állapotba, például érett kardiomiocitákból éretlen kardiomiociták 
jönnek létre (6. ábra). 

 

  
Az indukált őssejtekből differenciált és növesztett szövetek terápiásan alkalmazhatók, mivel a 
donor szervezettel immunológiailag kompatibilisek, ám annak genetikai rendellenességeit is 
hordozni fogják. Őssejt terápiában felhasználható sejtek is előállíthatóak iPS 
újraprogramozással, vagy transzdifferenciációval is. A pluripotens sejtek veszélyt is rejtenek 

5. ábra: Az iPS sejtek létrehozásának folyamata. 
(Yamanaka S, Blau HM. Nat (2010) 465:704-712.) 

6. ábra: Újraprogramozás, transzdifferenciáció és dedifferenciáció. 
(Jopling C, Boue S, Belmonte JCI. Nat Rev Mol Cell Biol (2011) 12:79-89.) 
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magukban, mivel nem teljes differenciálódás esetén a transzplantáció után teratómákat 
képezhetnek (7. ábra). 

 

 
 
  

 

7. ábra: Az iPS újraprogramozás és transzdifferenciáció alkalmazása őssejt terápiában. 
(http://www.eurostemcell.org/cell-replacement-therapies-ips-technology-or-transdifferentiation, Thomas Graf) 
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