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Vizsgakövetelmények 

 Ismerje fel génkapcsoltság tényét, magyarázatát (azonos kromoszóma). 
 Ismerje a kromoszóma genetikai értelmezését (kapcsoltsági csoport). 
 Közölt adatok ismeretében következtessen 2 gén két allélos öröklésben a kapcsoltság és a 

rekombináció tényére és tudja levezetni leírás alapján az öröklésmenetet. 
 Értse a kapcsoltság, a rekombinációs gyakoriság és a genetikai térképezés módszerének 

összefüggését. 
 Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi jellegeket kialakító gének hatásait 

(sok gén, jelentős környezeti hatás). 
 Ismerjen fel öröklődő mennyiségi tulajdonságokat és hajlamokat az élővilágban és az 

emberi öröklésben. 
 Ábrán ismerje fel és magyarázza, hogy a mennyiségi jellegek eloszlása a populációban 

haranggörbéhez közelít. 
 Értse, hogy a nemesítés (pl. hibridvetőmagok előállításának) célja sokszor mennyiségi 

jellegek megváltoztatása. 
 Ismerje a mutáció fogalmát, értelmezze evolúciós szerepét és lehetséges hatásait 

(hátrányos, közömbös, előnyös). Tudjon példát hozni ezekre, esettanulmány alapján. 
Ismertessen példát az emberi népességben többféle génváltozat tartós jelenlétére. 

 Hasonlítsa össze a mutációt és az ivaros szaporodást, mint a genetikai változékonyság 
forrásait. 

 Értse, hogy különböző felépítésű és működésű testi sejtjeink genetikai információtartalma 
azonos, de ezt mutációk megváltoztathatják. 

 Hasonlítsa össze a mutagén hatásokat (biológiai, kémiai és fizikai), hatásuk 
felismerésének problémáját, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségeit. Tudja, hogy a 
mutagén és a rákkeltő (karcinogén) hatás gyakran jár együtt. 

 Hasonlítsa össze a gén-, kromoszóma- és genommutációkat (ploidiák). Tudja, hogy a 
kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek és számbeliek, hozzon ezekre példákat. 

 Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit, alkosson véleményt szerepéről. 
 Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati módszereit, a módszer korlátait 

(családfaelemzés, magzati diagnosztika), etikai megfontolásait. 
 Esettanulmányok alapján értelmezze az öröklött és a környezeti hatások kapcsolatát 

(ikervizsgálat, környezetváltoztatás). 
 Soroljon fel ember esetében dominánsan, illetve recesszíven öröklődő jellegeket. 
 Értse, hogy a genetikai rendellenességek (pl. Down-kór) esélye növekszik a szülők 

életkorával. 
 Magyarázza a sarlósejtes vérszegénység és az albinizmus genetikai hátterét, hatásait. 

Ismertesse a fenilketonúria öröklésmenetét, hatását, kezelésének módját (diéta). 
 Legyen képes családfák genetikai elemzésére. 
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A kapcsolt öröklődés és a rekombináció 
 

Szerk.: Vizkievicz András 
 
Mendel III. törvénye a független kombinálódás 
törvénye, csak olyan tulajdonságokra vonatkozik, 
amelyek génjei különböző, nem homológ kromoszómán 
lokalizálódnak. 
 
Amennyiben eltérő fenotípusú, homozigóta szülőkből 
indulunk ki, ebben az esetben F2 nemzedékben a két 
tulajdonság szabadon kombinálódik, és a szülői 
fenotípusoktól eltérően új tulajdonságkombinációk 
jönnek létre (9:3:3:1). 
 
Ennek oka, hogy F1 nemzedék egyedei 4 féle ivarsejtet 
hozhatnak létre a homológ kromoszómák véletlenszerű 
szétválása miatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az emberi gének száma 
21 000, a kromoszómák 
száma 23 pár. Ebből 
következik, hogy 
kromoszómánként legalább 
1000 génnek kell 
elhelyezkednie.  
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Továbbá Mendel III. tv-e értelmében ha az F1 
heterozigótáit tesztelő keresztezéssel vizsgáljuk az 
alábbi eredményt kapjuk. 

 
AaBb x aabb   

 
G:   AB, Ab, aB, ab    ab 
 

 AB Ab aB ab 
ab AaBb Aabb aaBb aabb 

 
1:1:1:1 

 
Amennyiben kapcsolt a két gén: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az egy kromoszómán elhelyezkedő gének úgymond kapcsoltan öröklődnek, ún. 
kapcsoltsági csoportot alkotnak, és mivel együtt öröklődnek (többé-kevésbé) nem vonatkozik 
rájuk a független kombinálódás törvénye. 
Thomas Hunt Morgan Drosophilával kísérletezett. 2 autoszomális gént tanulmányozott, 
munkája során eltéréseket mutatott ki Mendel III. törvényétől.  
 
Szemszín: pr (purple – lila) és  

pr+ piros (domináns) 
 
Szárnyhossz: vg (vestigial csökevényes)) és 

vg+ normális (domináns) 

 
 

 
P        pr pr nőstény    x   pr+ pr+ hím 

vg vg   vg+ vg+ 
 
Az F1 heterozigóta nemzedéket tesztkeresztezéssel ellenőrizte.  
 
F1  pr pr+ nőstény   x   pr pr hím                                                                                                             

vg vg+           vg vg 
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Független öröklődés esetén elvárás 1:1:1:1 lett volna (lásd fent), azonban ettől jelentősen 
eltérő eredményt kapott. Morgan szerint a tapasztalat csak úgy magyarázható, hogy a szem 
és szárny fenotípusát befolyásoló gének a homológ kromoszómáknak egyazon párján 
helyezkednek el. A kapcsoltság miatt a várt F2 eredmény a következő lett volna (lásd 
gyakorló feladatok):  
   pr pr+   
   vg vg+  50%
  

   pr pr    
   vg vg  50% 

Azonban a várttól is eltérő tapasztalati eredmény született: 
   

pr pr+  1339 
   vg vg+  
    

pr pr              1195 
   vg vg     
    

pr pr+   
   vg vg  151 
    

pr pr  
vg vg+           154     
 
összesen:  2839 

 
A vártnál gyakoribb fenotípusok azonosak a szülők fenotípusaival. Ugyanakkor megjelentek 
kisebb %-ban a szülőktől eltérő új kombinációk. 
A mendeli arányoktól tapasztalt eltérés a gének fizikai kapcsoltságával, továbbá a gének 
közötti rekombinálódással magyarázható. 
 
A rekombináció hátterében az átkereszteződés (crossing over) áll, amely folyamat a 
homológok között új allél kombinációt eredményez. 

 
Rekombináció 

 
A rekombináció során a meglévő tulajdonságokat kialakító örökítő tényezők 
újrarendeződnek, és ezzel új génkombinációkat hoznak létre. A rekombináció folyamata 
a meiózis során zajlik le, a meiózis eseményeihez köthető. Általában bármely folyamat, amely 
olyan új gén- vagy kromoszómakombinációkat eredményez, amelyek nem voltak jelen a 
kiindulási sejtben vagy annak elődeiben. 
 
2 féle rekombinációt különböztetünk meg. 
 
Az interkoromoszómális (független) rekombináció mindig    
50 %-os rekombinációs gyakoriságot eredményez (vagy-vagy). 
 
Intrakromoszómális rekombináció esetén a rekombinánsok 
aránya kevesebb, mint 50 százalék. 
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A folyamat során olyan haploid génkombináció jön létre a 
meiózis alatt, amely különbözik a haploid szülői 
génkombinációtól.  
 
Ha a rekombinációs gyakoriság két gén esetén kisebb, mint 
50%, akkor a két gén ugyanazon kromoszómán, kapcsoltan 
található. 
Amennyiben a rekombinációs gyakoriság 50%, a két gén nem 
kapcsolt, és nagy valószínűséggel különböző kromoszómákon 
helyezkedik el.  
 

A rekombinációs gyakoriság számítása 
 
Morgan kísérletében a geno- és fenotípusos megoszlása: 
 
Szülői kategóriák:  pr pr+  1339 
    vg vg+  
    pr pr              1195 
    vg vg     
Rekombináns kategóriák:   

pr pr+   
   vg vg  151 
   pr pr  

vg vg+           154    összesen:  2839 
 

 Rekombinánsok száma: 151+154 = 305 
 Összes utód száma: 2839 
 Rekombinációs gyakoriság: (305/2839) x 100 = 10,7%  

 
A rekombinációs gyakoriságok ismeretében készíthetünk géntérképet.  A géntérképezés során 
a gének egymástól való távolságát, a genomban való viszonylagos elhelyezkedésüket 
határozzuk meg. 
Minél távolabb van két gén a kromoszómán, annál nagyobb valószínűséggel játszódik le 
átkereszteződés közöttük a meiózisok során. Ehhez fel kell azonban tételezzük, hogy a 
rekombináció esélye a kromoszóma mentén mindenhol azonos. 
A rekombináció eseményének valószínűsége nő a gének közötti távolsággal, ezért a 
rekombináció gyakoriságát mérve a gének közötti távolságra következtethetünk. 
 
A géntérkép egysége (map unit, rövidítve m.u.) az a génpárok közötti távolság, amikor 100 
meiózisból egy termék rekombináns. 
Másképp, 0,01 (vagy 1%) rekombinációs gyakoriság egyenlő 1 térképegységgel, melyet T.H. 
Morgan tiszteletére centimorgannak (cM) is neveznek.  
 
 Két gén között 50% a rekombinációs gyakoriság, ha azok nem kapcsoltak. 
 Ha a kapcsolt gének a kromoszóma ellentétes végein helyezkednek el, közöttük a 

rekombináció gyakorisága az 50%-hoz közeli érték, látszólag úgy viselkednek, mint a nem 
kapcsolt gének. 
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Emelt szintű érettségi feladat  
 
Genetikusok vizsgálták a kukoricaszemek színének és alakjának öröklődését. A szín (a 
tápanyag raktározó szövet színe) lehet sárga vagy színtelen. Az alak gömbölyű, vagy ráncos 
(zsugorodott). Mindkét jelleget 1-1 gén két-két allélja határozza meg. A kutatók először 
homozigóta sárga ráncos és homozigóta színtelen gömbölyű magvú kukoricákat kereszteztek. 
Eredményül csupa sárga gömbölyű magvú egyedet kaptak. 
A kísérlet folytatásaként a kutatók tesztelő keresztezést végeztek: az F1 nemzedék tagjait a 
homozigóta recesszív egyedek pollenjével porozták be. Abban az esetben, ha Mendel 
mindhárom törvénye érvényes a következő eredményt várták. 
 

 
 
A valóságos tapasztalatot az 1. ábra mutatja. (A sárga magvak a fényképen sötétszürkék, a 
ráncosak keskeny, középen horpadt szemek).  
A tapasztalat szerint túlnyomó többségben kétféle fenotípus jelent meg, 
nagyrészt sárga ráncos és színtelen gömbölyű magvak láthatók  

 Ez csak úgy lehetséges, ha az A és B gén azonos kromoszómán (és 
egymáshoz közel) helyezkednek el, szorosan kapcsoltak, aminek 
következtében az F1 nemzedék (szinte) csak kétféle ivarsejtet hozott 
létre: Ab és aB. 

 
Egy másik kísérletben máshonnan származó kukoricával azonos módon 
ismételték meg a kísérletet. Az F1 nemzedékig a tapasztalatok azonosak voltak 
a bevezetésben leírtakkal. A tesztelő keresztezés eredménye azonban más 
volt: a fényképet a 2. ábrán látjuk. 
 
 
 
 
 
 

 Ebben az esetben többségében sárga gömbölyű és színtelen ráncos magvak láthatók. Ez 
csak úgy magyarázható, hogy az F1 nemzedék ivarsejtjeinek képződésekor 
rekombináció történt és ezért az F1 nemzedék ivarsejtjei (nagyrészt): AB és ab 
genotípusúak voltak. 

 
Emelt szintű érettségi feladat  

 
Egy kutató 3 recesszív-domináns öröklésmenetet mutató tulajdonság (A, B, C) kapcsoltsági 
viszonyait vizsgálta. 
1. Az A és B tulajdonságpár vizsgálata során AABB (bidomináns, azaz kétszeresen 

homozigóta domináns) és aabb birecesszív (mindkét génre nézve homozigóta recesszív) 
genotípusú egyedeket keresztezett egymással. A második utódnemzedékben 630 
bidomináns, illetve 200 birecesszív fenotípusú egyed mellett 30 egyed volt, amely csak az 
egyik tulajdonságra mutatott domináns, a másikra pedig recesszív fenotípust. 
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P AABB x aabb 
 
G AB      ab 
 
F1 AaBb x AaBb 
 
G     AB   ab (Ab)   (aB) rekombináns gaméták   
 
 F2  szülői = 630 + 200,  30 rekombináns utód  

              
 A fenti adatok alapján a rekombináns egyedek gyakorisága: 30/860 = 0,035  3,5 % 

 
2. Az A és C tulajdonság pár vizsgálata során AACC és aacc genotípusú egyedeket 

keresztezett egymással. A második utódnemzedékben 590 bidomináns, illetve 190 
birecesszív fenotípusú egyed mellett 20 egyed volt, amely csak az egyik tulajdonságra 
mutatott domináns, a másikra pedig recesszív fenotípust. 

 
 A fenti adatok alapján a rekombináns egyedek gyakorisága: 20/800= 0,025  2,5 % 

 
3. A B és C tulajdonpár vizsgálata során BBCC és bbcc genotípusú egyedeket keresztezett 

egymással. A második utódnemzedékben 894 bidomináns, illetve 294 birecesszív 
fenotípusú egyed mellett 12 egyed volt, amely csak az egyik tulajdonságra mutatott 
domináns, a másikra pedig recesszív fenotípust. 

 
 A fenti adatok alapján a rekombináns egyedek gyakorisága: 12/1200= 0,01  1 % 
 

Mivel minél nagyobb a rekombinánsok gyakorisága, annál nagyobb (az adott DNS molekulán 
belül) a két gén közötti távolság, ezért a gének sorrendje a következő: 
 

 
 

Emelt szintű érettségi feladat  
 
A méheket pusztító betegségek egyike a lárvarothadás. A fertőzés könnyen átterjed a 
szomszédos lárvákra vagy bábokra, így akár az egész méhcsalád tönkremehet. Bizonyos 
méhek képesek fölismerni a fertőzést. Ezek fölnyitják az adott viaszsejt (méhsejt) fedőjét és 
eltávolítják belőle a beteg lárvát, ezzel megakadályozva a fertőzés továbbterjedését. Ezeket a 
méheket „higiénikusoknak” nevezték el. Viselkedésük öröklött. 
 

1. Kutatók higiénikus viselkedésű méhkirálynőt nem higiénikus genotípusú herével 
(hímmel) párosítottak. A diploid ivadékok közül egy sem volt higiénikus viselkedésű. 
A méheknél a nőivarú egyedek (a királynő és a dolgozók) diploidok, a hímek (herék) 
viszont haploidok, és nem vesznek részt az ivadékgondozásban. Mire következtethetünk 
a kísérlet alapján a viselkedést meghatározó allélok viszonyáról: melyik a domináns 
jelleg? 
 

 A nem higiénikus jelleg domináns a higiénikussal szemben.  
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2. Elvégezték a keresztezési kísérlet fordítottját is: ekkor nem higiénikus méhkirálynőt 
higiénikus genotípusú hímmel párosítottak. Kaphattak-e más eredményt, mint az első 
esetben? Indokolja állítását! 
 

 Kaphattak eltérő eredményt, ha a méhkirálynő hordozta a recesszív tulajdonságot azaz 
heterozigóta volt.  

 
Finomabb elemzés kimutatta, hogy a higiénikus viselkedés két elemből áll össze. Ezek: 

a) a viaszsejt fölnyitása és  
b) „takarítás”, a beteg lárva eltávolítása. 

 
A valódi higiénikus méhekben mindkét elem megjelenik, de vannak olyan típusok is, melyek 
csak nyitnak, anélkül, hogy takarítanának. Vannak olyanok is, melyek nem nyitnak, de 
takarítanak, ha a kutató előzőleg megnyitotta nekik a beteg méhsejtet. 
 

3. Higiénikus méhkirálynőt olyan családból származó hímmel párosítottak, melyben 
csak fölnyitották a beteg sejteket, de nem takarították ki azokat. Az utód dolgozók 
örökölték apjuk (családjának) különös viselkedését. Mi ezen dolgozók genotípusa? A 
felnyitást meghatározó allélokat jelöljük „a” illetve „A” betűkkel, míg a takarításra 
vonatkozókat „b” és „B”-vel! 
 

 aaBb 
 

4. Higiénikus méhkirálynőt olyan családból származó hímmel párosítottak, melyben nem 
nyitották föl a beteg sejteket, de kitakarították azokat. Ezek a dolgozók is örökölték a 
hím családjára jellemző viselkedést. Mi ezen dolgozók genotípusa? 
 

 Aabb 
  

5. A kutatók kíváncsiak voltak arra is, hogy a higiénikus viselkedést megszabó két gén 
azonos kromoszómán van-e. Ennek eldöntésére az 1. kérdésben szereplő első 
utódnemzedék nem higiénikus méhkirálynőjét higiénikus (családból származó) 
hímmel párosították. Milyen viselkedésű utódokat milyen arányban várunk, ha 
föltételezzük, hogy a két gén két különböző kromoszómán található?  
 
A következő geno- és fenotípusok az alábbi arányban várhatók:  

 Aa Bb - nem higiénikus  0,25  
 Aa bb - takarít, de nem nyit  0,25  
 aa Bb - nyit, de nem takarít  0,25  
 aa bb - higiénikus   0,25  

 
6. Hányféle fenotípusú utódot milyen arányban várunk az előző kérdésben leírt 

keresztezéstől, ha föltételezzük, hogy a két gén azonos kromoszómán (és egymás 
közvetlen szomszédságában) helyezkedik el? 
 

 Szoros kapcsoltság esetén (néhány rekombinánstól eltekintve) csak kétféle eltérő 
tulajdonságú utód várható kb. fele-fele arányban. AaBb és aabb 
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Emelt szintű érettségi feladat  
 
Kutatók két tulajdonság öröklődését vizsgálták. Tételezzük fel elsőként, hogy az ezeket 
meghatározó gének függetlenül kombinálódnak, és mindkét tulajdonságot egy-egy gén 
domináns és recesszív allélja kódolja. Homozigóta domináns, ill. recesszív szülőkből kiindulva, 
a fenotípusok milyen hasadási arányát várjuk a második nemzedékben (F2)? 
 

1. A megfelelő arányt megadó számokat írja a táblázat üres négyzeteibe! 
 

 
 
A kísérletben a kukoricaszem színének és ráncosságának öröklődését vizsgálták. Azt 
tapasztalták, hogy mindkét tulajdonságra homozigóta színes és sima szemű és mindkét 
tulajdonságra homozigóta fakó és ráncos szemű kukoricákat keresztezve az F1 nemzedékben 
csak színes és sima szemű kukoricákat kaptak. A heterozigóta egyedeket visszakeresztezték 
homozigóta recesszív egyedekkel (tesztelő keresztezést végeztek). A következő eredményeket 
kapták: 
1159 színes és sima: 1161 fakó és ráncos: 49 színes és ráncos: 46 fakó és sima szemű. 
 

2. Írja fel a tesztelő keresztezés sémáját (genotípusvázlatát) és az így létrejött egyedek 
genotípusait! A szemszín génjét A-val, a formáját meghatározó gént B-vel jelölje! 

 

 
 

 A független öröklődéstől eltérő arányokat kapcsoltsággal magyarázhatjuk. 
 

3. Adja meg, hogy hány százalékban jöttek létre rekombináns egyedek (egy tizedesjegy 
pontosságig számoljon)! 

 
 
A rekombináns egyedek gyakoriságát Thomas H. Morgan amerikai genetikus használta 
elsőként a két gén távolságát jelző számként (Morgan-egység). Abban az esetben mutatja ez a 
szám a két gén valóságos távolságát, ha 

 a kromoszómák bármely pontjukon azonos eséllyel törhetnek el, ill. 
 javító enzimek a kromoszómák teljes hosszában azonos eséllyel kapcsolják össze 

a sérült DNS-szálakat. 
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Mennyiségi jellegek 
 
Eddig minőségi jellegeket vizsgáltunk: 

 leggyakrabban egyetlen allélpár által meghatározott (major gének) tulajdonságok,  
 melyek diszkontinuus jellegűek, nincsenek fokozati soraik (megjelenésük 

vagylagos),  
 mértékegységgel nem jellemezhetőek, 
 kifejeződésüket a környezet kevésbé befolyásolja. 

 
A mennyiségi tulajdonságok ezzel szemben 

 poligénesek (minor (kishatású) gének), 
 folytonosan változó mértékű sorozatot alkotnak, kontinuus jellegűek, 
 mértékegységgel általában jellemezhetőek, 
 eloszlásuk a populációban haranggörbéhez közelít, 
 a fenotípusos megjelenést a környezeti tényezők erősen befolyásolják. 

 
A mennyiségi és a minőségi jellegeket nem minden esetben lehet élesen elkülöníteni.             
Azok a tulajdonságokat amelyek fenotípusa egy folytonos skálán mérhető (pl. magasság, 
testsúly), mennyiségi vagy kvantitatív jellegeknek nevezzük. Kvantitatív jellegek fenotípusa 
sohasem köthető egy adott genotípushoz, azok mindig több gén által befolyásoltak, 
poligénesek.  
A mennyiségi jellegeket additív génkölcsönhatások okozzák, azaz a gének kifejeződésekor 
hatásuk összegződik. 
 
Mennyiségi jellegek pl.: 

 testtömeg, 
 testmagasság, 
 bőrszín, 
 intelligencia. 

 
 
Az egyik elsőként vizsgált mennyiségi jelleg a búza maghéjszíne volt. Ezt a tulajdonságot két 
egymástól független öröklődő gén határozza meg, A és B, mindkét génnek kétféle allélja ismert: 

 A1, B1 a sötétvörös, 
 A2, B2 a fehér szín kialakítását eredményezi. 

 
A különféle maghéjszínek aszerint alakulnak ki, hogy a fenti génekből milyen arányban vannak 
jelen az egyes alléltípusok. Eszerint egy fokozati sort képeznek a különböző fenotípusok: 

 4 sötétvörös allél: sötétvörös szín, 
 3 sötétvörös allél + 1 fehér allél: világos vörös szín, 
 2 sötétvörös allél + 2 fehér allél: világos rózsaszín, 
 1 sötétvörös allél + 3 fehér allél: halványrózsaszín, 

 4 fehér allél: fehérszín. 
 
A színintenzitás attól függ, hogy hány vörös színt meghatározó allél található az adott 
genotípusban, az allélok hatása összegződik, azonban független az egyes allélok minőségétől 
azaz, hogy A1 vagy B1 allél okozza-e a színt (az A1A1B2B2 ill. A1A2B1B2 egyaránt rózsaszín). 
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Homozigóta vörös és fehér szülői nemzedékből 
kiindulva F2-ben az egyes fenotípusok 1:4:6:4:1 
arányban alakulnak ki. 
 
Amennyiben a különféle fenotípusok megoszlását 
koordináta rendszerben ábrázoljuk, 
haranggörbét kapunk. 

 
                   1          4         6          4          1 
 
 
3 gén által meghatározott mennyiségi jelleg pl. az emberi bőrszín. 
                                              
Egy mennyiségi jelleg fenotípusai számának ismeretében 
az alábbi képlet alapján kiszámítható, hogy hány gén (n) 
vesz részt a jelleg meghatározásában.   

 
R = (1/4)n 

 
Ahol az R a homozigóta recesszív fenotípusú egyedek 
aránya a heterozigóták keresztezéséből létrejött 
utódnemzedékben. 
 

 2 gén esetén R = 1/16 = (1/4)2  n = 2 
 3 gén esetén R = 1/64 = (1/4)3  n = 3 

  1    6     15   20   15     6     1 
 
A mennyiségi jellegek fenotípus eloszlását a környezet  jelentősen befolyásolhatja.  
 
Modifikációnak nevezzük a környezet hatására bekövetkező, nem öröklődő fenotípus 
változást, azaz az adott genotípus a változó külső feltételek függvényében, sokféle 
fenotípusban jelenhet meg. Ilyen pl. az ember bőrszínének a mélyülése a nap UV sugárzásának 
a hatására. 
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Érettségi feladat 
 
Egy paradicsomfajta bogyótermésének tömegét három különböző, nem kapcsolt gén 
befolyásolja. A DDEEFF genotípusú vonal termésének tömege 150 g, a ddeeff genotípus      30 
g-os bogyóval jellemezhető. A gének hatása összegződik. Minden nagybetűvel jelzett allél 
azonos mértékben növeli a termés tömegét. 
 
1. Határozzuk meg a fent leírt egyedek keresztezéséből származó Fl növények bogyóinak 

tömegét!  
  DDEEFF=150g ddeeff=30g 

 
 150g-30g=120g ennyi a 6 domináns allél hatása 

 
 Egy domináns allél 120/6=20g-nyi 

 
P DDEEFF x  ddeeff  
 
G      DEF           def  
  
F1  DdEeFf=30g+3x20g=90g 

 
2. Az F1 egyedeket a kis bogyójú szülővel keresztezzük. Milyen bogyótömegű formák és 

milyen arányban várhatók?  
 
   DdEeFf  x  ddeeff  
 
G          D               d    def  
               E          e           E         e  
               F    f     F     f   F      f    F     f  
 

 DEF     DEf   DeF     Def        dEF Ef      deF      def  
def DdEeFf     DdEeff   DdeeFf   Ddeeff   ddEeFf   ddEeff   ddeeFf   ddeeff  
      90             70      70          50            70          50           50            30  

 
3. Egy 30 g-os és egy 90 g-os bogyójú növényt kereszteztek egymással. Az utódaik 1:1 

arányban 70 és 50 g-os bogyójú terméseket hoztak. Milyen volt a 90 g-os termésű növény 
genotípusa?  

 
A 90 g-os egyed 3 domináns allélt tartalmaz, de nem lehet DdEeFf, mivel a fenti 
keresztezésben szerepelt, az eredmény eltérő az itt szereplőtől.  
 

Így   DDEeff,  DDeeFf, DdEEff, stb. 
 
G: DEf vagy  Def   x      def  
 

 DEf Def 
def DdEeff Ddeeff 

 70g 50g 
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Mutáció 
 
A mutáció az örökítő anyag (DNS) egyetlen nemzedéken belüli, ugrásszerű, öröklődő 
megváltozása. Óriási az evolúciós jelentősége, a populációk genetikai sokféleségének 
(diverzitásának, polimorfizmusának) az alapja. 
A genetikai változatosságot a mutáción kívül tovább növeli az ivaros szaporodás során 
bekövetkező, véletlenszerű tulajdonságkombinációk végtelen lehetősége:  

 a homológok véletlenszerű szétválása,  
 az ivarsejtek véletlenszerű találkozása,  
 az átörökítő DNS átrendeződése (intrakromoszómális rekombináció).  

 
A mutáció hatása lehet hátrányos (leggyakoribb), lehet közömbös, de lehet előnyös is. 
Megváltozhat a fenotípus modifikációval is környezeti hatásra. Ez nem öröklődik és nem érinti 
a DNS-t, csak fenotípusos polimorfizmust okoz, genotípusost nem. 
A mutáció mindig átadódik az utódsejtekre, de az utódokba (egyedekbe) csak az a mutáció 
öröklődik, amely az ivarsejteket (vagy az azokat képző sejteket) érinti. Ez a generatív mutáció 
(a klasszikus értelemben vett mutáció).  
 
A különböző felépítésű és működésű testi sejtjeink 
genetikai információtartalma azonos, azonban a 
szomatikus mutációk, ami a testi sejtekben történik, 
ezt megváltoztathatják. A szomatikus mutáció nem 
öröklődő, mozaikos jellegű (pl. pigmenthiány a bőrön).  
A változások a vad típushoz képest jelentenek változást.  
A vad típus egy olyan működőképes génváltozatot 
(allélt) takar, melyet közmegegyezéssel alaptípusnak tekintünk.  
Vad típusként vagy a természetben előforduló leggyakoribb allélt, vagy a laboratóriumban 
tenyésztett alaptípust szokták választani.  A mutáció eredményeként megváltozott élőlény a 
mutáns. 

Szomatikus mutáció 
 
A szomatikus mutációk mozaikos fenotípust 
okoznak. A mutációt szenvedett testi sejtek utódai 
klónt alkotnak, és gyakran a többi sejttől 
elkülöníthető mutáns szektorként jelennek meg. A 
mutáns szektor mérete annál nagyobb, minél 
korábban történt a mutáció. 
Genetikailag minden olyan mutációt, ami a szaporodóképesség kialakulása előtt leállítja a 
fejlődést, letális mutációnak tekintünk. 
 
A rák genetikai betegség, megjelenését meghatározott génekben bekövetkező mutációk 
okozzák. A testi sejtekben bekövetkezett mutációk vezetnek daganatképződéshez. A 
rákbetegség szomatikus genetikai eredetű. A rákkal kapcsolatos géneket proto-onkogéneknek 
nevezik. Ezek a gének normálisan a sejtosztódás, vagy a differenciálódás szabályzásában 
működnek. A proto-onkogének mutációjával onkogénné válnak. Az onkogének 
meghatározott kombinációja azt okozza, hogy a sejt elveszíti szöveti azonosságát, és 
korlátlan osztódásba kezd. Ez vezet a daganat képződéséhez, és a ráksejtek 
szétszóródásához a szervezetben, a metasztázishoz, vagy áttéthez. A tumor tehát egyetlen 
sejtből keletkező mutáns klón. A proto-onkogének csíravonal mutációi örökletes rákra 
hajlamosító tényezőt jelentenek. Ez a magyarázata a rákra való hajlam örökölhetőségének.  
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A mutációk okai  
 
Spontán mutáció az olyan mutáció, aminek a pontos kiváltó okát nem ismerjük. 

 
Ilyenek a nemkívánatos kémiai reakciók, amelyek 
replikációs hibákhoz vezetnek. 
Bonyolult kémiai átalakulások okozzák. A változások 
hátterében az áll, hogy a különféle bázisok szerkezete 
könnyen átalakulhat olyan módon (tautomer átalakulás), 
hogy a változás következtében már a másik, egyébként 
nem komplementer bázissal képes kapcsolódni, pl. az 
adenin nem a timinnel, hanem a citozinnal. Így másoláskor 
már a timin helyére citozin kerül, újabb másoláskor pedig 
az eredeti adenin helyére guanin. 

 
Indukált mutáció, melyeket ismert környezeti hatások 
(mutagének) váltanak ki. A mutagén olyan hatás vagy 
anyag, amely mutációt képes kiváltani, illetve a mutációk számát megnövelni a spontán 
mutációk gyakoriságához viszonyítva. Lehetnek 
 

 Fizikai: nagyenergiájú sugárzások roncsolják a DNS-t. 
 UV, rtg, radioaktív sugárzás. 
 Hőmérséklet emelkedés. 

 Kémiai hatások. 
 Biológiai tényezők, pl. baktérium- és gombatoxinok és más 

természetes eredetű növényi vagy mikrobiális eredetű anyagok. 
 

Az UV sugárzás mutagén hatása 
 
Az ultraibolya fény a DNS-ben fotodimer termékeket eredményez, amelyek szomszédos 
pirimidinek - pl. timin - kémiai összekapcsolódásával keletkeznek. Ezek a termékek torzulást 
eredményeznek a kettős spirál szerkezetében, és megakasztják a DNS polimeráz haladását. 
 

Kémiai mutagének 
 
Például az alkiláló szerek (pl. a mustárgáz) úgy módosítják a bázisokat, hogy azok rosszul 
párosodnak.  
 
Az EMS (etilmetánszulfonát) etil csoportot kapcsol a bázisokra. A leggyakoribb módosulat az etil-guanin timinnel 
párosodik, ami GC --> AT tranziciót eredményez.  
 

 
 



 16

Mutációk gyakorisága, a mutációs ráta 
 
Az ivarsejtek képződésekor bekövetkező mutációk gyakoriságát fejezi ki. 

 10-3 mutációs ráta azt jelenti, hogy 1000 ivarsejt képződésekor 1 mutáció jön létre,  
 3 x 10-3 ráta értékénél 1000 ivarsejt keletkezésekor 3 mutáció következik be az adott 

gén esetén. 
A mutációs ráta 

 fajonként eltérő, 
 diploid szervezetekben gyakoribb, 
 egy fajon belül génenként változó, 
 emberben átlagosan 10-5–es nagyságrendű. 

 
A mutációk típusai 

 
 Gén vagy pontmutáció (egy vagy néhány nukleotidot érint). 
 Kromoszóma mutációk (egy vagy több kromoszómát érint). 

 Kromoszóma szerkezeti változások. 
 Kromoszóma számbeli változások.  

 Aneuploid, ill, 
 euploid genom mutáció. 

 
Génmutáció 

 
Leggyakrabban a replikáció során következik be. A 
mutagének legalább háromféleképpen indukálhatnak 
mutációt:  

 kicserélődhet egy bázis és így pl. stop jellé alakul. 
 Kieshetnek, ill. beépülhetnek bázisok (frame 

shift mutációk), ami az egész leolvasási keret 
eltolódásához vezet. 

 
Kromoszóma mutációk 

 
Kromoszóma mutációk azok a folyamatok, melyek  

 kromoszóma részek átrendeződését,  
 a kromoszómák számának megváltozását vagy 

akár  
 az egész kromoszómaszerelvény – genom - számának változását eredményezik 

(ploidiaszint változás).  
 
E változások többnyire mikroszkóppal is láthatók. 
 
A kromoszóma szerkezeti változások meiózis során jönnek létre, ugyanis a folyamatban 
természetszerűleg törnek-egyesülnek a kromoszómák. Mutáció akkor keletkezik, ha a letört 
darab rendellenesen forr vissza. 
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Típusai 
 Deléció: egy kromoszóma darab kiesése.  

 Cri du chat – macskasírás szindróma. 
 A macskasírás szindróma estében az 5. kromoszóma 

rövid karjának vége hiányzik, kisfejűséggel, 
holdszerű arccal, macskanyávogásszerű hanggal és 
szellemi elmaradottsággal jár. 

 Duplikáció: egy kromoszóma régió 
megkétszereződése. 

 Inverzió: egy kromoszóma szakasz 180 fokos 
átfordulása az adott kromoszómán belül. 

 Transzlokáció: két nem homológ kromoszóma 
közötti részek (kölcsönös) áthelyeződése.  

 
Számbeli kromoszóma rendellenességek 

 
Egy faj alap kromoszómaszáma a haploid kromoszómaszám (genom).  
 
Haploidok  

 az ivarsejtek, 
 spórák, a növények ivaros nemzedékének a sejtjei, 
 algák, mohák testi sejtjei, 
 a hím méhek, darazsak, hangyák. Ezek az állatok szűznemzéssel, azaz 

megtermékenyítetlen petéből jönnek létre. Ivarsejtjeiket mitózissal hozzák létre. 
 
Euploidok azok a szervezetek, melyek a haploid kromoszómakészlet egészszámú többszörösét 
hordozzák (diploid (2x), triploid (3x), tetraploid (4x), stb.). 

A triploidok jellegzetesen sterilek. A sterilitás oka, hogy a meiózis során páratlan számú 
kromoszómának kellene párba állni. Triploidokat diploid és tetraploid szülők 
keresztezésével állítanak elő. A termesztett banán triploid,  nincs magja, mert nincs 
normális meiózisa.  

 
Az aneuploidoknál néhány kromoszómával több, vagy kevesebb van a genomban. 
A rendellenességek az ivarsejtek képződésekor a meiózis során a kromoszómák hibás 
szétválására vezethetők vissza. 
 
21-es triszómia – Down szindróma 
Főbb jellemzői 

 mongoloid szemrés, 
 holdvilág arc, 
 nagy nyelv, 
 50 körüli IQ, 
 négyujjas tenyérbarázda, 
 szívhibák, 
 továbbá sokféle belső fejlődési rendellenesség.  

 
A rendellenesség kialakulásának a valószínűsége az 
anya életkorával nő, hiszen a petesejtek 
osztódásukat már az embrionális időszakban 
megkezdik, melynek során az osztódó sejtek belépnek 
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X x X  
X x X  
X x X 
X x X 
X x X 
X x X 
X x X 

XX xx XX  
XX xx XX  
XX xx XX 
XX xx XX 
XX xx XX 
XX xx XX 
XX xx XX 

a meiózis I. főszakaszának a profázisába. A folyamat ezt követően megáll és csak a tüszőérés 
során fejeződik be, így a fejlődő petesejtekben a kromoszómák akár évtizedeket is összetapadva 
tölthetnek. 

 
Poliploidok azok az euploidok, melyek több mint kétszeresét hordozzák az alap 
kromoszómaszámnak. Genommutációval jönnek létre. 
 
A búza nemzetség tagjai közül a 21 pár kromoszómát tartalmazó tönkölybúza kialakulása a 
kutatók szerint valószínűleg úgy történt, hogy két ősi faj, a 7 pár kromoszómát tartalmazó 
kecskebúza és az ugyancsak 7 pár kromoszómás alakor búza kereszteződött. Az így 
létrejövő hibrid előnyös tulajdonságú (nagyobb szemű), azonban a kísérletek tanúsága szerint 
többnyire terméketlen, mert a két faj kromoszómái különböző alakúak.  
Nem megy végbe a meiózis, mivel a homológ kromoszómapárok összetapadása / párképzése 
nem lehetséges. / Nem alakulnak ki homológ párok. 
 
Szerencsés véletlen folytán azonban a hibrid búza összes kromoszómája megkettőződött, így 
már nem volt akadálya a meiózisnak: létrejött a 14 kromoszómapáros tönke búza. 
Tehát kromoszóma mutáció  történt. 
 
A tönke búzából az előző lépéshez hasonló módon, újabb szerencsés kereszteződés 
eredményeként jött létre a ma ismert tönkölybúza. 
A termékeny tönkölybúza létrejöttéhez az alábbi két lépésnek kellett bekövetkeznie:  

 egy másik, 7 pár kromoszómát tartalmazó fajjal való kereszteződés. 
 Az így létrejött teljes kromoszómaszám (21 db) megkettőződése (21 pár). 

 
Emelt szintű érettségi 2010 

 

 
         x 

 
 

     kecskebúza          alakor búza 
 
 

          2x      x 
        

       
    

  terméketlen   tönke búza 
  hibrid 

    2x 
 
 
    

    tönköly búza        terméketlen hibrid 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

X x 
X x 
X x 
X x 
X x 
X x 
X x 

XX xx 
XX xx 
XX xx 
XX xx 
XX xx 
XX xx 
XX xx 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
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Humángenetika 
 
A HGP első legfőbb célja teljes humán genom szekvenciájának 
megállapítása volt, melynek eredményeképpen lehetővé vált 
hozzávetőleg 21 000 gén azonosítása. 
A meglepően csekély számú gén hátterében a gének működését 
szabályozó mechanizmusok összetettsége áll, ill., hogy egy gén 
számos különböző fehérjeláncot kódolhat. Továbbá a fehérjéket 
kódoló gének mellett a genom nagyszámú, fehérjét nem kódoló gént 
is tartalmaz (RNS-gének), amelyek fő funkciója a fehérjekódoló 
gének működésének szabályozása.  
A gének katalogizálásán túlmenően a genom szekvencia megadta 
egyes gének pontos helyét és sorrendjét is a kromoszómákon.  
A genom szekvencia döntően szerkezeti információkkal szolgál (pl. 
gének száma, szerkezete, nagysága, sorrendje, kromoszómális 
elhelyezkedése), ugyanakkor viszonylag kevés betekintést nyújt a gének működésébe. 
 
Az egyedek közötti különbségeket (pl. testmagasság, testsúly, vér koleszterin szint, 
Alzheimer-kórra való hajlam), ill. az egyes betegségekre való hajlamot környezeti és 
genetikai különbségek összessége okozza.  
Az elmúlt néhány évtizedben több ezer betegség génjét fedezték fel. Eddig szinte kizárólag a 
ritka betegségek genetikájában történt előrehaladás, mint például a Hutchinson-Gilford 
szindróma (korai öregedés, 1:4 millió). Ezzel szemben a gyakori betegségek (pl. elhízás, 
cukorbetegség, Alzheimer kór) genetikai háttere kevésbé ismert, ennek oka, hogy a ritka 
betegségeket általában egyetlen gén hibája okozza, így öröklődését mendeli mintázat 
jellemzi, ami viszonylag egyszerű analízissel vizsgálható, ugyanakkor a gyakori betegségek 
viszont poligénes öröklődést mutatnak, aminek vizsgálata sokkal komplikáltabb. 
 
A gyakori betegségek genetikai vizsgálatának legfontosabb jelenlegi módszere a genom-asszociációs analízis. Az 
asszociáció alatt azt értjük, amikor egy kromoszóma szakasz egyik variánsa nagyobb gyakorisággal fordul elő 
betegekben, mint az egészségesek között, aminek az lehet az oka, hogy az asszociált régió olyan gént vagy 
génműködést szabályozó DNS-t hordoz, amely hatással van a betegség kialakulására. 
Az elmúlt 5 évben csaknem 200 gyakori betegségben több mint 1000 betegségért felelős kromoszómális régiót 
azonosítottak. Példaképpen az elhízást, agydaganatot és a szívinfarktust említhetjük. Így például fény derült a vér 
koleszterinszintjének és a testmagasság genetikai hátterére is.  
 
A gyakori betegségeket általában tehát nem egyetlen gén hibája, hanem több gén 
variánsainak együttes jelenléte és ezek összegződő hatásai okozzák. Ezért ebben a 
vonatkozásban nem betegséget okozó génekről, hanem arra hajlamosító tényezőkről 
beszélünk.  
 

A humángenetika vizsgálati módszerei az ikerkutatás és a családfaelemzés  
 
Az emberi tulajdonságok, ill. betegségek öröklődései törvényszerűségeinek megismerésénél 
fontos eldönteni, hogy a  

 az adott tulajdonság kialakulását milyen genetikai környezet,  genotípus határozza 
meg (dominancia viszonyok, autoszómás-gonoszómás ),  

 a tulajdonságok megjelenésében mennyire van szerepe génkölcsönhatásoknak, ill.  
 jellegek kialakulásában mekkora szerepe van a környezeti hatásoknak.  

 



 20

Az emberekkel nem végezhetők keresztezési kísérletek, helyette az egymással rokonsági, 
leszármazási kapcsolatban álló személyek fenotípusos tulajdonságait lehet vizsgálni, 
melyet családfa készítésével lehet jól tanulmányozni.  
A családtörténetek gyakran azt mutatják, hogy bizonyos jellemzők családon belül öröklődnek. 
Gondot jelent viszont, hogy a családtagok nemcsak genetikailag állnak kapcsolatban 
egymással, hanem környezetük is közös.  
 
A genetikai és környezeti tényezők szétválasztásához nyújtanak segítséget az 
ikervizsgálatok. 
A kétpetéjű ikrek különböző petesejtekből fejlődnek ki, genetikailag nem hasonlítanak jobban 
egymásra, mint más testvérek, tehát genetikai állományuk átlagosan 50%-ban azonos. 
Az egypetéjű ikrek egyetlen megtermékenyített petesejtből fejlődnek ki, és ennek megfelelően 
azonos genetikai készlettel rendelkeznek, és mindig azonos neműek. Az ikerkutatásokban 
a vizsgált jellegzetesség szempontjából egypetéjű és kétpetéjű ikerpárokat hasonlítanak 
össze. Mivel az egypetéjű ikrek genetikai szempontból azonosak, eltérő környezeti hatások 
esetén tanulmányozható az öröklődés és a környezet részesedése a fenotípusos jellegek 
kifejeződésében vagy a betegségek, rendellenességek létrehozásában.  
 
Ha egy betegséget vagy jelleget csak a genotípus határoz meg, úgy  

 az egypetéjű ikrek egymással azonosak lesznek még eltérő környezetben is, míg  
 a kétpetéjűek között nagyobb számban lesznek egymástól eltérő párok még azonos 

környezetben is.  
 
Ha a kóros állapotot a születés után döntően külső tényező idézi elő, akkor a hasonlóság 
aránya mindkét típusú ikerpár esetén közel azonos lesz.  
 
Az egypetéjű és kétpetéjű ikrek összehasonlításával foglalkozó vizsgálatok segítenek tehát az 
örökletes és környezeti befolyások szétválasztásában. 
Családokra jellemző bizonyos tulajdonságok okai tehát lehetnek genetikai, de egyéb 
természetűek is. Például a süketségnek két tucat genetikai oka is lehet, de fertőződés, az anya 
cukorbetegsége, születéskori sérülés vagy öregedés szintén okozhatja. 
 

Genetikai tanácsadás, magzati diagnosztika 
 
A genetikai tanácsadás a tudatos családtervezés első lépése, olyan szakrendelés, amely során 
a páciensek valamely genetikai hátterű betegségre/rendellenességre vonatkozó információt 
kapnak. A tanácsadás feladata a betegség természetének tisztázása, a megjelent személyre 
vonatkozóan a genetikai kockázat megállapítása, a betegség várható lefolyásának közlése. 
 
A magzati diagnosztika magába foglalja mindazokat a módszereket, amelyek segítségével 
az embrió, illetve a magzat egészségi állapotáról információt nyerhetünk. A módszerek 
segítségével felismerhetjük azokat a magzati öröklött vagy szerzett rendellenességeket, 
amelyek méhen belüli, esetleg korai újszülöttkori kezelést tesznek szükségessé, vagy 
gyógyíthatatlan esetekben a terhesség befejezését indokolhatják.  
 
A kockázati tényezők az alábbi két fő csoportba oszthatók: 

1. A terhesség előtt meglévő kockázat: idős anyai vagy apai életkor, rokonházasság, 
genetikai betegség a családban, terhelő szülészeti kórelőzmény. 



 21

2. A terhesség alatt felismert kockázat: kóros ultrahanglelet, fokozott kockázatra utaló 
anyai szérum markerszint, a magzatvíz mennyiségi eltérései, bizonyos anyai 
fertőzések, terhesség alatti gyógyszerszedés, illetve vegyszer- és sugárterhelés. 

 
A fentebb említett indokok alapján alkalmazott vizsgálatokat két csoportba oszthatjuk: 
 

a) Nem invazív eljárások: ultrahangvizsgálat, anyai szérum marker vizsgálat. 
b) Invazív eljárások: genetikai magzatvíz mintavétel, chorionboholy-mintavétel, 

vérvétel a köldökzsinórból. 
 
A genetikai tanácsadás során a házaspár az objektív felvilágosítást követően maga hozza meg 
a döntést arról, hogy kéri-e az invazív vizsgálatot, illetve kóros esetben dönt a terhesség tovább 
viseléséről vagy megszakításáról.  
 

Genetikai rendellenességek 
 

 Génmutáció,  
 kromoszóma strukturális rendellenesség, illetve  
 kromoszómaszám változás áll ezeknek a kórképeknek a hátterében.  

 
Nagyjából 4000 genetikai betegség ismert.  
 
Recesszíven öröklődő autoszómális génmutáció  
 

 Csak homozigóta formában jelentkezik, 
 a jelleg megjelenése egy-egy generációt átugorhat, 
 a beteg gyermek születésének a valószínűsége tünetmentes hordozó szülőktől 25%,  
 az ilyen betegségek mindkét nemet azonos valószínűséggel érintik.  
 A rokonházasságok nagymértékben megnövelik az autoszomális recesszív betegségek 

veszélyét. 
 
A fenilketonúria egy autoszomális recesszíven öröklődő genetikai anyagcserezavar, ami a 
fenilalanin-hidroxiláz enzim előállításáért felelős gén kóros mutációjával jár. Homozigóta 
recesszív öröklődés esetén az esszenciális fenil-alanin aminosav lebontása nem megfelelő a 
szervezetben, ami idegrendszeri károsodásokhoz, szellemi visszamaradáshoz és egyéb 
tünetekhez vezet. Időben elkezdett fenilalanin mentes diéta a tünetek kialakulását 
megakadályozza. 
 
Albinizmus lényege, hogy a szervezetben a melanin termelődése csökken vagy teljesen 
hiányzik. Emiatt a pigmentáció is hiányos vagy teljesen hiányzik a bőrben, szőrzetben, hajban 
és az íriszben, aminek köszönhetően a szem színét a benne futó 
hajszálerekben keringő vér adja, így piros színű. 
 
Az 1-es típusú albinizmus esetén a tirozináz enzim hiánya miatt 
a tirozin aminosav nem tud melaninná alakulni. A 
rendellenesség autószómális recesszív módon öröklődik. 
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Sarlósejtes anémiában a vörösvértestek kóros hemoglobint 
tartalmaznak, melynek következtében egyes vörösvértestek sarló 
alakúvá válnak. Mivel ezek a károsodott sejtek merevek, a kis vérereken 
való áthaladáskor szétesnek, vérszegénységet, vérkeringési zavart és 
csökkent oxigén-ellátottságot okozva. A deformált sejtek a lépet, a 
veséket, az agyat, a csontokat és a többi szervet is károsítják. 
 
A rendellenesség hátterében egy, a hemoglobin β-lánc génjében 
bekövetkezett pontmutáció áll, aminek következtében a fehérjében 
negatív töltésű glutaminsav apoláros valinra cserélődik, ezért a 
hemoglobin molekulák összecsapódnak, kikristályosodnak. 
Autoszómális recessszív. 
 
A tünetek a homozigóta egyéneknél súlyosak, hiszen ezek kizárólag 
a hibás β-láncot termelnek, a heterozigóták esetében a hemoglobinok 
egy része vadtípusú (azaz nem tartalmaz hibás szekvenciájú 
fehérjeláncot), így az összecsapódási hajlam is kisebb. 
A sarlósejtes anémia rendkívül súlyos betegség, homozigóta esetben 
korai elhalálozást okoz. 
 
A cisztás fibrózis egy autoszómális recesszív öröklődésű betegség, a 
CFTR gén mutációja okozza, a gén egy fehérjét kódol, ami a 
mirigyek kivezetőcsövének hámjában helyezkedik el. Ennek a 
fehérjének a nyák megfelelő viszkozitásának kialakításában van 
szerepe. Mutációja esetén a nyák sűrű lesz, ami többek között helyi fertőzésre való hajlamot, a 
hasnyálmirigy elégtelen működését, a légzőrendszer krónikus gyulladását okozza, több más 
szervrendszert érintő probléma mellett. 
 
Galaktózémia ritka, veleszületett, örökletes anyagcserezavar. 
A vékonybélben a laktóz glükózra és galaktózra bomlik. A galaktóz a májba kerül és glükózzá 
alakul. Az átalakításhoz szükséges enzimek hiánya a májban galaktóz-1-foszfát 
felszaporodást okoz, mely májkárosodáshoz vezet, a vérben magas koncentrációban 
jelenlévő galaktóz pedig idegrendszeri és egyéb szervi károsodásokhoz vezet. 
 
Dominánsan öröklődő autoszomális génmutációk 
 

 Az öröklésmenetben minden nemzedékben megjelenik a rendellenesség,  
 egyaránt érintett lehet mindkét nem, akár szülőként, akár beteg gyermekként, 
 egészséges szülőknek nem lehet beteg gyermeke, de beteg utódnak legalább egyik 

szülője mindig beteg.   
 A betegséget mutató egyén többnyire heterozigóta, mert a homozigóták sokszor 

életképtelenek.   
 Az érintett szülőnek 50% az esélye, hogy továbbörökítse betegségét. 
 Leginkább a csontrendszerrel kapcsolatosak a rendellenességek. 

 
Az achondroplasia a törpenövés egyik leggyakoribb fajtája. A betegség örökletes, egyetlen 
gén hibája okozza. Az érintett személyek heterozigóták, a homozigóta újszülöttek többsége  
légzési elégtelenség következtében korán meghal. 
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Ha két átlagos termetű szülőnek születik achondroplasiás gyermeke, ennek 
az az oka, hogy valamelyik szülő ivarsejtjében mutáció következett be. A 
mutáció oka ismeretlen.  
A rendellenesség főbb jellemzői. 

 Megrövidült végtagok.  
 Nagy fej kiemelkedő homlokkal és lapos orrnyereggel.  
 Rendezetlen fogsor.  
 Görbe lábszár.  
 Normál intelligencia. 

 
Az összenőtt lábujjak – syndactylia - multifaktoriális eredetű rendellenesség. Leggyakrabban 
önmagában fordul elő egyébként egészséges embereknél, azonban más tünetekkel együtt 
számos szindróma kísérőjeként megjelenhet, mint pl. a Down szindróma esetén. 
 
A Marfan szindróma a szervezet egészét érintő kötőszöveti elváltozás, 
mely csont-, szem- és szív és érrendszeri érintettséggel jár. 
A fibrillin 1 elnevezésű fehérjét - a kötőszöveti rostok egyik alkotórésze 
- kódoló gén mutációja okozza a Marfan-szindróma tüneteit. Főbb tünetek: 

 az érintettek magasak, vékonyak, karuk fesztávolsága nagyobb, mint a 
testmagasságuk,  

 gyakran a mellkasuk – tyúkmell - és a gerincük is deformitást mutat.  
 A láb- és kézközépcsontok, valamint az ujjpercek meghosszabbodása következtében hosszú, vékony 

ujjaik póklábakra emlékeztetnek. 
 Továbbá az érfalak elvékonyodnak, rendellenes kitágulnak, szívbillentyűk meggyengülnek. 

 
A betegség előfordulási gyakorisága 1:10000, tehát hazánkban kb. 1000 Marfan-szindrómában 
szenvedő beteg él. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A polydactylia - sokujjúság - egy relatíve gyakori lábfejlődési 
rendellenesség, amely jelentkezhet egyedüli eltérésként, 
ugyanakkor társulhat kéz polydactyliával is. 
 
A Huntington szindróma – vitus tánc - egy gyors lefolyású, 
idegrendszeri megbetegedés, mely az agyban található bizonyos 
idegsejtek elhalásával jár. Ennek következtében a beteg akaratlan 
mozgásokat, érzelmi kitöréseket és szellemi leépülést tapasztal. A Huntington-kór tünetei 
leginkább 40 éves kor körül jelentkeznek.  
 
A tünetek a következők:  

 Akaratlan rángatózás, izommozgás a test egész területén.  
 Komoly koordinációs és egyensúlyproblémák.  
 Kapkodó, gyors szemmozgás.  
 Hezitáló, vagy artikulálatlan beszéd, dünnyögés.  
 Demencia. 
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Recesszíven öröklődő X-kromoszómához kötött génmutációk 
 
A hemofília vagy vérzékenység egyes 
véralvadási faktorok hiányával jár.  
 

 Az A típusú hemofília esetében a VIII-as 
faktor,  

 míg a B típusúban a IX-es faktor hiányzik.  
 
Lásd keringés egészségtana jegyzet. 
 
A vörös-zöld színtévesztők nem tudják 
elkülöníteni egymástól a vörös és a zöld színt. 
Ha az ábrán látod a B betűt, akkor nem vagy 
színtévesztő.  
 
Dominánsan öröklődő X-kromoszómához kötött génmutációk 
 

 A X-hez kötött domináns öröklődésmenetet mutató betegségek 
esetén mindkét nem lehet érintett.  

 Egy beteg nő gyermeke 50%-os valószínűséggel lesz beteg, 
míg egy beteg férfi esetében minden leánygyermeke beteg lesz, 
viszont egy fiúgyermeke sem lesz beteg.  

 Kevés ilyen öröklődési mintázat ismert.  
 X-hez kapcsolt a hipofoszfatémia, amikor a vér foszfáttartalma túl alacsony. 

 
 Az Y esetében nem ismert semmilyen betegség. A férfi nem kialakításán túl, súlyos 

fenotípussal járó tünetegyüttest nyilvánvalóan nem is kódolhat hiszen a nőkben teljesen 
hiányzik.  

 
A kromoszóma rendellenességek számbeli és szerkezeti változások miatt is 
bekövetkezhetnek. Ekkor egy kromoszóma egészének vagy egy részének a hibája növekedési, 
fejlődési és funkcionális rendellenességeket okozhat.  

 Down kór  
 Turner-szindróma, vagy X-monoszómia: 45,X0 
 Klinefelter-szindróma: 47,XXY 
 Tripla-X-szindróma: 47,XXX 
 Dupla-Y-szindróma: 47,XYY 
 Edwards-kór (18-as triszómia) jellemzői: növekedés visszamaradása, légzési problémák, szellemi 

fogyatékosság, fiú csecsemőkben pedig gyakori a rejtettheréjűség. Gyakoriak a vesefejlődési és az 
öröklött szívfejlődési rendellenességek. 

 Patau-kór (13-as triszómia) egyik jellegzetes tünete a szájpadhasadék vagy más néven farkastorok. 
Előfordulhat syndactylia és polydactylia is. 

 Fragilis-X betegség az X kromoszóma törékenységével járó örökletes kórkép, mely a Down-szindróma 
után a második leggyakoribb oka a veleszületett mentális retardációnak. 

A multifaktoriális és poligénes betegségek esetén a genetikai megbetegedéseket több 
(gyakran igen sok) gén és a környezeti hatások közösen alakítják ki. A betegségek jelentős 
része ebbe a csoportba tartozik, mint pl. a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a 
cukorbetegség, asztma, skizofrénia 
 
 


