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A KÖRNYEZET HATÁSA AZ ÖRÖKLŐDÉSRE 

Követelmény: 

- mutációk 

- osztályozás 

- mutagén tényezők 

 

Kidolgozás: 

Mutációk a genetikai anyag szerkezetének és működésének módosulásai, amelyek 

tulajdonságváltozáshoz vezetnek.  A mutációkat mutagén tényezők váltják ki.  

A mutagén tényezők lehetnek:  

 fizikai (ionizáló sugárzás - radioaktív sugárzás, Röntgen sugárzás; nem ionizáló sugárzás – UV-

sugárzás) 

 kémiai (vegyszerek, gyógyszerek) 

 biológiai tényezők (vírusok, baktériumok) 

Mutációk osztályozása: 

- Eredet szerint: természetes és mesterséges 

- Hatás szerint: hasznos, semleges vagy káros 

- Érintett sejtek szerint: ivari mutáció (örökletes) és testi vagy szomatikus (nem öröklődik) mutáció 

- Érintett kromoszóma szerint: autoszomális (testi kromoszómát érintő) és heteroszómális (ivari 

kromoszómát érintő) mutáció 

- A megváltozott genetikai anyag mennyisége szerint: genommutáció, kromoszómamutáció és 

génmutáció 

1.Genommutáció során a kromoszómák száma változik meg (genom=haploid kromoszómaállományt 

jelent, pl. n=23 az emberben). 

Két típus: poliploidia és aneuploidia. 

Poliploidia során a teljes genom mennyisége megváltozik. Gyakori a poliploidia a növényeknél, pl. a 

rozsnak 2n=14 kromoszómája van, poliploidia során lesznek 3n=21 kromoszómájú fajok is.  

Aneuploidia során csak bizonyos kromoszómák száma változik meg, pl. az embernél a 21. 

kromoszómából eggyel több lesz, így összesen 2n=47 kromoszómával fog rendelkezni és fellép a Down-

kór. ( Jelülése: 2n – diszómia, 2n-1 monoszómia, 2n-2 nuliszómia, 2n+1 triszómia, 2n+2 tetraszómia). 

2. Kromoszómamutáció során a kromoszómák szerkezete változik meg. Több típusa van: deléció 

(bizonyos kromoszómadarabkák kiesnek), duplikáció (kromoszómadarabok megkettőzödnek), inverzió 

(kromoszómadarabok felcserélődnek), transzlokáció (kromoszómadarabok cserélődnek ki nem homológ 

kromoszómák között). 

3. Génmutáció során a gén szerkezete változik meg.Több típusa van: deléció (nukleotidok kiesése), 

addició (nukleotidok hozzáadódása), inverzió (nukleotidok felcserélődése), szubsztitució (nukleotidok 

helyettesítése). 
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HUMÁNGENETIKA 

 

Követelmény: 

- örökletes betegségek: osztályozás és példák 

 

Kidolgozás: 

I. Genommutációk által kiváltott betegségek 

A poliploidia az embernél halálos, az aneuploidia nem halálos, de bizonyos betegségeket okoz.  

Oka: a kromoszómák non-diszjunkciója a meiózis folyamán. 

A genommutáció érintheti az autoszómákat vagy a heteroszómákat. 

Autoszómákat érintő genommutáció által kiváltott betegségek: 

1.Down-kór (21. triszómia – mongoloidizmus) 

- a 21. kromoszómából nem kettő, hanem három van, így az ilyen egyedek kromoszómaszáma 2n= 47 

Tünetek: alacsony termet, szellemi fogyatékosság, sajátos arcvonás (széles arc, ferde állású szemek). 

E betegség előfordulásának gyakorisága nő a szülők életkorával. 

2. Edwards-kór (18. triszómia) 

A 18. kromoszómából van három, így összesen 2n=47 kromoszómája van. 

Ritka betegség, amely súlyos rendellenességeket eredményez és korai halálozást okoz. 

3.Patau-kór (13. triszómia) 

A 13. kromoszómából van három, így összesen 2n=47 kromoszómája van. 

Ritka betegség, amely súlyos rendellenességeket okoz és korai halálozás az eredménye. 

Heteroszómákat érintő genommutáció által kiváltott betegségek: 

1. Klinefelter –kór (XXY triszómia) 

Eggyel több X kromoszómával rendelkezik a beteg, így 2n=47, vagyis XXY a heteroszómák. 

Az érintett személyek férfiak, tünetek: magas termet, nemi szervek fejletlenek, sterilitás, emlő fejlettsége, 

alacsonyabb intelligenciaszint is lehetséges. 

2. Turner-kór (XO monoszómia) 

Eggyel kevesebb X kromoszómával rendelkezik a beteg, így 2n=45, vagyis XO a heteroszómák. 

A betegek nők, tünetek: alacsony termet, nemi szervek fejletlenek, meddőség, szív és vese 

rendellenességek, alacsonyabb intelligenciaszint. 

3. XXX triszómia 

Eggyel több X kromoszómával rendelkezik a beteg, így 2n=27, vagyis XXX a heteroszómák. 

Tünetek: alacsony termet, meddőség, nőkre jellemző, minél több X kromoszómája van, annál 

fejletlenebb női szempontból. 

II. Kromoszómamutációk által kiváltott betegségek 

Ok: kromoszómák non-diszjunkciója a meiózisban 

Pl. a cri-du-chat (macskanyávogás) nevű betegség, amelyet az 5. kromoszóma rövid karjának a 

deléciója okoz. Korai elhalálozást okoz, az újszülöttek sírása a macska hangjára emlékeztet a gége 

rendellenes fejlődése miatt, szellemileg visszamaradottak, kisfejűek. 
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III. Génmutációk által kiváltott betegségek 

A legtöbb betegséget génmutáció okozza. Okuk a DNS hibás replikációja. A génmutáció által kiváltott 

betegségek lehetnek: dominánsak vagy recesszívek, autoszómálisak vagy heteroszómálisak. 

1.Autoszómális domináns öröklődés 

 Polidaktilia (sokujjúság) 

 Szindaktilia (összeforrtujjúság) 

 Prognatizmus (az alsó ajak túlzott növekedése, koponya ellapulása) 

 Diabetesz mellitus (cukorbetegség) 

2.Autoszómális recesszív betegségek 

A. Sarlósejtes vérszegényég 

- a hemoglobin beta láncának 6. poziciójában levő glutaminsav valinra cserélődik ki 

- a vörösvértest sarló alakú lesz, abnormális hemoglobin képződik, amelynek az oxigénkötő 

képessége csökkent 

- a vörösvértestek összecsapódhatnak rögöket hozva létre és elzárhatják a vérereket  

- főleg a fekete bőrű emberekre jellemző 

- homozigóta állapotban halálos, heterozigóta állapotban életképes betegek, előnyt jelente a 

maláriával szemben, ugyanis azok akik nem hordozzák a sarlósejtes vérszegénység génjeit, 

hamarabb megbetegednek maláriában 

B. Örökletes anyagcserebetegségek 

a) Fenilketonúria 

- egy enzim hiánya okozza, a fenilalanin nem tud tirozinra lebomlani  

- a szervezetben felhalmozódik a fenilpiroszőlősav, amely az idegrendszerre nézve káros  

- tünetek: az idegrendszer károsodik, súlyos értelmi fogyatékosság 

- diétával kezelhető: fenilalanin tartalmú táplálék megvonásával 

b) Albinizmus 

- a tirozin nem tud átalakulni melaninná 

- hiányzik a hajból, a bőrből és a szemből a festékanyag, ezért nagyon világos színűek 

c) Golyvakeltő kreténizmus 

- a tirozin nem tud átalakulni tiroxinná 

- szellemi fogyatékosság jellemző, növekedési és fejlődési zavarok 

d) Tirozinózis  

- a tirozin nem tud lebomlani, felhalmozódik a vérben, izomgyengeséggel jár 

e) Alkaptonúria 

- a homogentizinsav halmozódik fel az inakban, ízületi szalagokban 

- ízületi gyulladással jár, a vizelet befeketedik az oxidáció miatt 

f) Köszvény 

- a purin nitrogénbázisok anyagcsere zavara 

- a húgysav felhalmozódik a vérben és kicsapódik a végtagok izületeiben, ahol gyulladást okoz 

3. Heteroszómális recesszív betegségek 

1. Színtévesztés, színvakság (daltonizmus) 

- enyhébb változata a piros és a zöld szín tévesztése, súlyosabb esetben a színlátás teljes hiánya 

jellemző 

2. Vérzékenység (hemofília) - alvadási tényező hiánya okozza 
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Sárga-fekete mozaikos Labrador retriever (lent) és szülei (fent) 

 

 

 

 

 

Szomatikus mutáció piros almán, "boszorkányalma". 

 

 

Vad típusú és 

mutáns Drosophila egyedek 

Rés szemek 
Vágott szárnyak 

Gyengén fejlett szárnyak 

Görbült potroh 

Csökevényes szárnyak 

Görbe szárnyak 

Bithorax – tor és potroh rendellenessége 

Lekerekített szárnyvégek 
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Down kór 
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Patau kór 
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Albinizmus      Golyva 


