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BEVEZETŐ A genetikai j elrendszer átíródása két folyamatbó l áll: 
1. a DNS-kettőződés, vagy is a DNS-lánc másolása (DNS-má
solódás, DNS-repliká ció) és 2. az RNS-lánc képzése (átíródás 
- transzkripc ió -, RNS-képződés, RNS-replikáció). Eze k a fo
lyama tok a törzsfej lődés folyamán fokozatosan alakultak ki, 
ezért az egyes fajok között különb ségek vannak , alapvető je l
legzetessége ik azonban meglehetősen egyformák mind en élő
lénybe n. Ismereteink elsősorban az egysejtűek (proka rióták) 
tanulm ányozásáva l gyara podt ak; a tankönyvek is általában az 
egysejtűek példáján mutatjá k be a genet ikai jelrend szer átíró

dásának történ éseit. Magunk a gyógyítás szempo ntjait figye
lembe véve , az emberi sejtekben lejátszódó folyamatokat pró
báljuk összefog lalni a gyakorló orvos számára szükséges mér
tékben . Az alapvető különbséget az egysejtű élőlények és az 
emberi sej tek közöt t a sejtmag je lenti. Az egysejtűeknek nincs 
sejtmagjuk , ami miatt a genet ikai anyag szerveződése és elhe
lyezkedése a sejten be lül különbözik. 

Az emberi DNS hozzávetőlegesen ezerszer nagyobb , mint az 
egysejtűek DNS-e , nagyságre ndil eg I 09 báz ispárbó l áll, és vo
nalszerű, szembe n az egysejtűek körkör ös DNS-éve l. A kro
moszómákba n a DNS fehérjékkel körül véve , azokkal szerves 
egységben van, és csak a nyuga lmi sejtm ag kromat injaiban ta
lálható egyet len vonala s lánc formájában. Az egysejtűek DNS
láncai csupaszo n vannak , fehérjékke l csak elvétve kapcso lód
nak. A kromo szómá kban lévő DNS-láncok hossza nem egyfor
ma, hozzávetőlegesen 4 cm , ami magá tól értetődően csak tö
mörít ve, feltekeredve helyezkedhet el (,,összecso mago lt 
DNS"). A kevés bé feltekeredett DNS génjeinek működése ki
fejezettebb , a DNS tehát működését a feltekeredés módja és 
mértéke sze rint képes vá ltoztatni. 
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A DNS másod lagos szerkezetének - DNS-héli x, kettősszál -
ismertetésénél leírtuk , hogy a DNS-mole kula két, egymást ki
egészítő DNS- szá lból áll, amelyeket DNS- szá lnak , -láncnak, 
-mo lekulának stb. is neveznek. A jobb megértés miatt az aláb
biakban a „DNS-lánc vagy -molekula " kifejezés a kettős szer
kezetet jelenti , amelyik két DNS-szál ból áll. A „DNS-szá l" ki
fejezést mindi g csak az egyetle n nukleotidsorbó l felépülő 

DNS-re vonatkoztatjuk. 

A DNS-KETTŐZŐDÉS (REPLIKÁCIÓ) LÉNYEGE A DNS-kettőződés 

mindk ét eredet i DNS-szá l - más néven szülői DNS -szálak -
lemásolását je lenti, aminek eredményeképpen mindkét szá llal 
teljesen azonos két új DNS-szá l keletkez ik. A folyama t során 
az eredeti DNS-lánc kett évá lik, és a két DNS-szá lról, mint 
min táról (mintafelü let, templá t) egy-egy kiegészítő, új DNS
szá l - más néven utód DNS-szá l, utódfon al - képződik. Az új 
DNS-szála k kizárólagosa n csak a minta szá l - eredeti DNS-szá l 
- kiegészítő báz isaiból (bázispárok) épülhetnek fel, mert csak 
a ki egészítő bázisok kapcso lódhatnak a minta szálak báz isaival. 
Az eredeti DN S-szá l és a rajta keletkezett új DNS-szál tehát 
nem azonos összetételű. Az utóbbi az eredeti DNS má sik szá
lának megfelelő összetételű, mivel ez is a mi ntaszá l kiegészí
tője. Ennek megfelelően az eredeti és a rajta képződött DNS
szá l iránya is ellentétes; ha az átmáso landó DNS-szá l 5' - 3' 
irányú , a keletkezett szá l 3' -5 ' irányú lesz, és fordítva. 
Ugyanez a folyamat j átszó dik le a másik eredeti DNS-szálon, 
ezért végeredményben az eredetive l teljese n megegyező két új 

DNS-szá l képződik. 

A DNS-kettőződés - a nukleoszóma-szerkezet létreho zásába n 
résztvevő hisztonok képződésével együt1 - a sejt osztódás S-sza
kaszában zajlik le, amely nek időtartama 6-8 óra. Ha minden 
DNS-lánc másolódása egye tlen pontró l indulna, az egész folya
mat hónapokig tartan a. Ez a magyaráza ta annak , hogy minden 
egyes DNS-lánc kettőződése egyszerre sok pontról (kezdőpont, 

kiindulópont , origó) indul, de sohasem a lánc végéről. Egy-egy 
sejtben a DNS ket1őződésekor több tízeze r kezdőpont is kiala 
kulhat. A DNS-m ásolódás mindegyiknél egy időben indul, és 
nem eltolt időpontokban, és mindig két irányban , ami a folya
mat gyorsabb lefolyását segíti. 
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A DNS-KITTŐZŐDÉS LÉPÉSEI A DNS-másolódás folyam atait a 
jobb érthetőség szempontjá bó l lépése nként mutatjuk be, mint
ha szakaszosa n történnén ek. A valóság ban azonban a legtöbb 
történés egyidejűleg vagy átfedésse l zaj lik le. Sajnos nagyo n 
sok mind en még tisztázat lan . 

A KETTŐZŐDÉSI (REPLIKÁCIÓS} BUBORÉKOK ÉS VILLÁK A kezdőpon

tok a DNS-lánc pontosan meghatározott helye i, jellemzően 

i smétlődő, rövid bázisszakaszok , amelyek könnyen elveszt ik 
eredeti szerkezetüke t, széttekercselődnek, és bizonyos fehérjék 
megkötésére képesek. A DN S-máso lódás elindulásához a kez
dőpontoknál a DNS-nek szét ke ll tekercselődn ie. Ezt a kezdő
ponthoz tapadó fehérjék segítik elő. A DNS a fehé1j ék kötődé
se előtt tömö rített formába n van (poz itív szuperteke rcshez ha
sonló állapot), melyet a negatív szupe rtekercsek beveze téséve l 
lehet kö1rnyen megszü ntetni. A negatív szupertekercsek kia la
kításá t, ATP-energia felhasználásával, a DN S-giráz (11. t ípusú 

topoizomeráz) nevü enzim végzi (7. táblázat). A DNS-máso ló
dáshoz szükséges fehérjék egy meghatározo tt szerkezetet ké
peznek , ame lyet repliszómának nevezünk. A helikáz enzim a 
többi fehérjéve l együtt, az ATP-bői származó energiáv al a kez
dőpontnál szétvá lasztja a DNS-láncot úgy, hogy - legaláb bis 
az egysejtüeknél - néhány száz nukleoti dot a kezdőpontnál -
tehát csak hely ileg - ,,felolvaszt". 

A kettőslánc mind egy ik kiindul ópontná l szakaszosa n felnyílik, 
a hidrogé nkötések felszakadnak, és egyidejűleg az új DNS
szálak képződése is megindul a felnyílt, eredeti DNS-szá lak 
mintázatának megfelelően egyszerre mindkét DNS-szá lon. Az 
eredeti DNS- szá lak egymástó l e ltávo lodnak, a DNS „kihasaso
dik" és ún . ,,replikác iós buborék" keletkezik, amelyet kettőző
dési buboréknak nevezhetü nk (10. ábra). 

A kettőződési buborékban a szétvá lt DNS-szá lakat rögzí teni 
kell, mert bizonytalan ná válnak, és könnyen újra egyes ülnek. 
Ezt különleges, csak az egyszá lú DNS-szakaszokat kötő fehér
jé k (sing le-strand-bindin g-pro teins, SSB-fe hérjé k, ,,hélix de
stab ilizáló" - HD) b iztos ítják. Ezek a fehé1jék egymás t előse

gítve kötődnek a szétvá lt eredet i DNS -szá lhoz, kü lön-külön 
mindkettőhöz (/0. ábra) . 

Az új DNS-szálak az eredeti DNS-s zálak között képződnek, 
azoktó l védve, mivel a báz isok a DNS bel ső felszínén vannak 
egymássa l összekapcso lva. A kiindulóponttó l a DNS-lánc szét
válása és az új DNS-szálak képződése két irányban ha lad, ami
nek köve tkeztében két, egymássa l szem ben el helyezkedő Y 
alakú képződmény jön létre. Ez t az Y alakú képződményt „rep
likác iós" villának nevezzük, magyaru l talán „kettőződési villá
nak" mondha tnánk (10., 12. ábra) . A kettőződési villa szétága
zó szára it 4 DNS-szá l - a két eredet i és a két új DNS-szá l - al
kotja , a középső, még szét nem nyílt szárát csak az eredeti 2 
DNS-szál képez i. A kettőződési villák szára inak szétnyílásakor 
a villa egye nes szárára nyomás nehezed ik, a DNS a szétágazás t 
közvet lenül megelőző kis szakaszo n összetömö rödik, még jo b
ban feltekercselődik. 
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I 0. ábra A DNS-kettőződés kezdeti lépései vázlatosan bemutatva. a. Az erede

ti kettős DNS-lánc vázlatosan, az egyszerűség kedvéért kiegyenesítve. A víz

szintes vonalak a dezoxiribóz-molekulák foszfátészterekkel összekötött láncola

tát, az ún. cukor-foszfát-gerincet jelölik. A fekete és fehér karikák a bázisok je

lölésére szolgálnak. Az egyszerűség kedvért az egyik DNS-láncon elhelyezke

dő bázisokat 9 jellel, a másikon lévőket pedig • -vel ábrázoljuk. A karikák te

hát nem utalnak arra, hogy milyen fajta (adenozin, timin, guanin vagy citozin) 

bázisról van szó. A DNS-lánc kémiai szerkezetét a 6. ábrán tüntettük fel, rész

letes leírása is itt olvasható. Itt csak utalunk arra, hogy a két, 3' • 5' -foszfodiész

terrel összekötött cukor-foszfát-gerinc ellentétes irányban - az egyik 5' • 3' a 

másik 3' • 5' helyzetben - a DNS-molekula külső felszínén helyezkedik el. A 

két DNS-szál közötti nukleotidok hidrogénkötésekkel kapcsolódnak össze. b. A 

DNS megkettőződése az ún. ,,kettözödési buborék" (szaggatott kerettel jelölve) 

kialakulásával kezdődik. A kezdőpontoknál a kettős lánc folyamatosan szétvá

lik, anélkül, hogy a cukor-foszfát-gerinc sérülne. Az eltávolodott DNS-szálakat 

az SSB-fehérjék rögzítik. A bázisok közötti hidrogénkötések felszakadtak, és a 

két DNS-szál eltávolodott egymástól, a DNS-molekula ,,kihasasodik". Ez azon

ban nem valós helyzet, mert e. a kötések felszakadásával egyidejíileg az új 

DNS-szálak képződése is megindul a felnyílt, eredeti D S-szálak mintázatának 

megfelelően. A folyamat egyszerre zajlik mindkét DNS-szálon. Ahol a DNS

képzés történik már nem kettő, hanem négy D S-szál van. Látható, hogy az 

egyik eredeti DNS-szálon képződő új I?NS-szál szerkezete azonos a másik ol

dali eredeti DNS-szál szerkezetével (a .__, jelölt, eredeti DNS-szálon képződik a 

• jelölt, új D S-szál, amely teljesen azonos az alsó, • jelölt DNS-szállal). A 

kezdőponttól a DNS-lánc szétválása és az új DNS-szálak képződése mindkét 

irányba halad ( ==e> nyíllal jelölve), aminek következtében két, egymással 

szemben elhelyezkedő Y alakú képződmény, az ún. kettőződési (replikációs) vil

la (vonalas téglalapokkal jelölve) jön létre. A kettőződési villa szétágazó szárait 

4 D S-szál - a két eredeti és a két új DNS-szál - alkotja, a középső, még szét 

nem nyílt szárát csak az eredeti 2 DNS-szál képezi. 
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11. ábra a. A DNS-kettőződés egyszerre több kezdőpontról indul el, és -

mint a vázlatos rajz is jól mutatja - egyszerre több kettözödési buborék 

alakul ki, amelyek szakaszosan helyezkednek el. Ilyenkor a DNS-lánc bi

zonyos fokig egy gyöngyfiizérre emlékeztet. b. A DNS-másolódás folya

matosan halad előre, aminek következtében a kettöződési buborékok min-

dig nagyobbak lesznek, a köztük lévő, még összekapcsolt DNS-szakaszok 

,· ( <> nyilakkal jelölve) hossza pedig rövidül. e. A D S-kettőződés befeje

ző állapota. Az új DNS-szálak kialakultak, az eredeti - szülői - DNS-lánc 

teljesen felnyílt (szaggatott vonal), a kettőződési buborékok eltíintek. Az 

eredeti DNS-szál és a rajta képződött új DNS-szál ellentétes - 5' • 3', illet

ve 3' • 5', és fordítva - elhelyezkedésű, az új DNS-szál szerkezete azonos 

azzal az eredeti DNS-szállal, amelyiken a másik új DNS-szál képződött. 

Két új DNS-lánc alakult ki, mindegyikben egy eredeti és egy DNS-szál van. 

,.. . . . . . . . . ......................... \ " 

1· .s· 
;· • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • 1· 

Miután a DNS máso lódása egysze rre több kiindulópontnál zaj 
lik, egyszer re több kettőződési buborék és kettőződési villa 

képződik, amelyek sza kaszosa n helyezkednek el. Ilyenkor a 

DNS- lánc bizo nyos fokig egy gyö ngyfüzérre emlékezte t (/ l. 

ábra) . A DNS- lánc felnyílása és az új DNS -szá lak képződése a 

kiindulópon tok közö tt folya matosan halad két irányból, amíg a 

villák szára i teijese n fel nem nyí lnak. Ezzel egy úttal a kettőző

dési buboréko k és villák is megszűnnek, az új DNS-szálak kö
zött egy egy befo lyó rés mara d, ahol a megkettőződött DN S 

szétvá lik (11. ábra). Két újonna n képződött DNS-lánc keletke
zik, mindegyi kbe n egy eredeti és egy új DNS-szá l van. Az ere

det i DN S-szá l egyi ke tehát mind egy ikben megőrződik (sze mi

konze rvatív replikáció). 

12. ábra Egy kettőződési villa kinagyítva. a. Látható, hogy a vezetőszál folya

matos, a villa végétől annak szétnyílása irányába képződik. A késlekedőszál 

DNS-darabokból épül fel - töredékszakaszok (Okazaki-fragmentumok), 'f -gcl 

jelölve - , amelyeknek egyik, a villa szétnyílása felé eső végén egy kis R.i'-JS

darab, az un. indító RNS-szakasz (primer) van (-+ nyilakkal jelölve). A tö

redékszakaszok között kis hiányok (nick) vannak ( ==:> nyilakkal jelölve). b. 

A töredékszakaszokat összekapcsoló enzimegyüt1es a töredékszálak kö-

AZ. ÚJ DNS-SZÁLAK KÉPZŐDÉSE Az új DNS-szá l 5' • 3' irányba kép
ződik, ami azt je lenti, hogy legelőször az 5 '-vége n lévő nuk

leotid épül be. Ennek az oka az, hogy a DNS-po limeráz enz im 

csak 5' • 3' irányba tud haladni. Ebből következik, hogy a folya

matos leolvasás és másolás csak azon a szálon tötténhe t, amelyik 
3' • 5' irányú, mert ezen képződik az 5' • 3' irányú, új DNS-szál 

(/ 2. ábra). Az 5 ' • 3' irányú, új DNS-szálat vezetőszálnak (lea

ding strand) nevezzük. A vezető DNS-szá l képződése a villa ke

letkezési irányával - az eredeti DNS- lánc szétvá lásáva l - meg

egyező irányba halad. A másik, az 5' • 3 ' irányú DNS-szálról kép
ződő új - 3 ' • 5' irányú - DNS-szál csak a villa szétvá lásáva l el
lentétes irányban történhet, me1t ennek a szálnak az 5' vége a vil

la szétágazásá nál kezdődik (/2 . ábra). A 3' • 5' irányú, új DNS

szálat késlekedő- vagy követőszálnak (lagg ing strand) nevezzük . 

A kettőződés i villa megny ílása szakaszos, ami azt je lenti, hogy 

egysze rre csak egy kis távo lságra, egy DNS-szakasz (egység?) 
átmáso lására alkalmas hosszúságú része n válik ketté az eredeti 

DN S-lánc (12., 13. ábra) . Az új DNS-szá l pedig csak a szétnyí-

b 
zötti résnél kötődik a DNS-hez, a töredékszakaszok végeivel kap- e11z imegy ü11es 

~-..--~- 5' -vég 

enzimeg yüttes 

csolódik. Magába foglalja az egyik töredékszakasz DNS végét 

és a másik R.i'-JS végét. Az indító RNS-szakasz lebontásá-

val egyidejűleg a mellette lévő töredékszakasz D S-

a 
31---,,---,-----,-----,...---.,..-

indít ó RNS-s7akaszok 

5·---------'----l---.i.... 
végének hosszabbítása is történik nukleotidok hoz

zákapcsolásával. e. Az RNS eltávolítása és a DNS pót

lása utáni állapot. A folyamat eredményeképpen most is 

két, hézaggal elválasztott töredékszakasz van egymás mellett, de 

ezek már csak dezoxiribo-nukleotidokból épülnek fel; az R S-darab már 

nincs. A töredékszakaszok közötti hézag eltolódik. 
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!ásnak megfelelő hosszúságú szakaszokba n képződik. A villa 
kezdeti szétnyílásakor a vezető és a késlekedőszál is egyforma 

hosszú és folyamato s. A villa következő szakasz nyi szétvá lása 
során megint egy-egy darab új DNS képződhet. Miután a veze 
tőszálon a képződés a vi lla szétnyílásáva l megegyezően törté
nik, az eredeti DNS-szakasz folyamatosan épül tovább, tulaj-
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13. ábra A vázlatos rajzon jól látható, hogy a „kettőződési villa" mindig csak 

egy kis szakaszon, egy DNS-szakasz (egység?) átmásolására alkalmas hosszú

ságú részen válik ketté. Ennek megfelelően képződik mindkét szálon egy-egy 

új DNS-darab. a. A villa kezdeti szétnyílásakor (a villa még kicsi) a vezető és 

a késlckedőszál is egyforma hosszú és folyamatos DNS-szakasz. b. A villa kö

vetkező szakasznyi szétválása során (a villa már nagyobb) megint egy-egy da

rab új DNS képződhet. Miután a vezetőszá lon a képződés a villa szétnyílásá

val megegyezően történik, az eredeti DNS-szakasz folyamatosan épül tovább, 

tulajdonképpen egy egybefüggő hosszabb DNS-szakasz keletkezik. A késle

kedőszálon viszont a képződés megint csak a villa szétágazásának kezdeténél 

indulhat - mert itt van az új DNS-szakasz 5'-vége - az újonnan keletkező 

DNS-szakasz az előző mögött képződik, és azt eléri. Ennek következtében a 

késlckedőszál nem egy nagyobb, hanem két kisebb DNS-szakaszból áll, ame

lyek között egy kis hiányosság (nick) van. Ezeket a kis DNS-szakaszokat 

Okazaki-fragmentumoknak nevezik, magyaml töredékszakaszoknak hívhat

juk. e. A szétnyílt villa egy újabb szakasznyival nagyobb; a késlekedőszál már 

három DNS-szakaszból áll, míg a vezető csak egyből. A folyamat így halad to

vább. d. A kettözödési buborékban két villa van egymással szemben. Az ábra 

ebben a helyzetben mutatja a DNS-másolódási. (A két villa közötti szaggatott 

vonal csak a jobb megértés miatt van, ez a szakasz is folyamatos.) 
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donképpen egy egybefüggő hosszabb DNS-szakasz keletkezik. 
A késlekedőszálon viszont a képződés megint csak a villa szét
ágazásának kezdeténél indulhat, mert itt van az új DNS-szakasz 
5 ' -vége, az újonnan keletkező DNS-szakasz az előző mögött 
képződik, azt eléri, de azzal nem kapcsolódik. Ennek következ
tében a késlekedőszál nem egy nagyobb, hanem két kisebb 
DNS-szakaszból áll, amelyek között hiányosság (nick) van, ami 
egyetlen foszfodiészterkötés hiányát jelenti . Ezeke t a kis DNS
szakaszokat Okazak i-fragmentumokna k/töredékeknek , magya
rul töredékszakaszoknak hívhatjuk (/ 2., 13 ábra). A folyamat 
így halad tovább. A követőszál szakaszai természetesen a folya
mat végén összekapcsolódnak (1. lejjebb), és egy egységes , fo
lyamatos DNS-szál jön létre. 
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14. ábra A DNS-polimeráz enzim működése. Ezek az enzimek egy szabad 

nukleozid 5 '-trifoszfát a-helyzetű foszfátját kötik a polinukleotidlánc végét 

képező nukleotid 3 '-OH csoportjához foszfodiészterkötéssel (négyszögben je

lölve). A kapcsolódás helyeit szaggatott vonallal jelöltük. Eközben a nuk

leozid 5-trifoszfát a és /3 jelzésű foszfátja közötti kötés, vízelvonás mellett fel

szakad (szaggatott vonallal jelölve), és a /3 és y jelzésű foszfátot tartalmazó 

pirofoszfát szabaddá válik. Az emberi DNS-polimerázok mindig csak ezt a fo

lyamatot tudják elvégezni. Az ábrán a 2' -dezoxiadenozin egy polinukleotid

lánc utolsó nukleotidját jelöli. 
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Rákge11etika: alapfogalmak és gyako rlati vonatkozások (2) 

7. táblázat Az enzimek meghatározása és a D S-kettőződésben szerepet vivő fontosabb enzimek 

Az enzimek fogalma és fontosa bb tevékenysége 
Az enzimek fehérjék , alapvető feladatuk, hogy az élő szervezet
ben lezajl ó anyagcsere folyamatoka t szabályozzá k, általában fel
gyorsítsák (katal izálják)- a folyamat több milliószor gyo rsabban 
mehet végbe (bioka talizátoro k). Ezt a feladatuka t a kémia i folya
mat lezajlásához szükséges energ ia (aktiválási energia) mennyi
ség csökkentésével érik el. Az enz imek jelen létében tehát ugyan
azon kémiai folyamathoz sokk al kisebb energiára van szükség. A 
vegyi folyamatban résztvevő anyag (a szubsz trátum ) az enz im 
ún. ,,aktiv helyéhez" kötődik gyenge kötése kkel. A két vegyület 
térszerkezete egymást kiegészíti , és ez tesz i lehetővé nem csak a 
kötődést, hanem a fajlagosságot is, azaz, hogy csak egy adoll 
anyag kötődhet az enzimhez. Ezt úgy is hívják , hogy kulcs-zár 
kapcsolat. A kiegészítő térbeli mintá zatok egyes esetekben eleve 
megva nnak , máskor a két vegy ület talá lkozásakor alakulnak ki 
(kivá ltott - indukált - illeszkedés i folyamat). A kötődést követő

en a vegy i folyamat lezajlik, és a termékek az enzimről leválnak, 
felszab adu lnak. 

Az enzimek működését sok minden befolyásolja (hőmérséklet, 
pH viszonyok stb.). Bizonyos enz imek csak kis molekulák segít
ségéve l tudnak működni, amelyeket kiegészítő enz imeknek (ko
enzimek) nevezünk. Ezek a kis molekulák részt vesznek az enzi
men lejátszó dó vegyi folyamatokban, anélk ül, hogy szerkezet ük
ben vál tozást szenvednének. 

DNS-t képző enzimek: DNS-polimerázok 
Ezeknek az enzimek nek a működése jelentősen különbözik asze
rint, hogy az egyscjtűekben vagy az emberi sejtekben található 
DNS-polimázokról van szó. Alapvetően az új DNS-molek ulák 
képzését végz ik. Emberben ötféle D S-polimeráz t ismer ünk: 1. 
a DNS-polimeráz-a a primá z enzimmel együttesen a késlekedő 
DNS-szál darabjai nak felépítését végzi, 2. DNS-polimeráz-P a 
D S helyreá llítását , hibajavításá t (reparác ióját) végzi , 3. DNS
pol imerá z-y a mitoko ndriális DNS képzésében vesz részt , 4. 
DNS-polimeráz-ó végzi a vezetőszál képzésé t, 5. D S-po lime
ráz-f míiködése pontosan nem ismert , szerepe a gene tikai anyag 
,LerveLödésé ben azonban biztosnak látszik . Az emberi DNS
polimerázoknak nuk leinsava kat bontó (exon ukleáz) működése 

nmcs. 

Az egysejtűek egyes D S-polimeráz enz imje háromféle műkö
déssel is rendelkezik. A nukleinsav képzése mellett polin ukleot i
dokat hasító nukleá z működése is van, amely lehet: 1. 3 ' • 5' 
exonukleáz (a D S-lánc 5 ' -végéről hasítja a nukleotidot , a DNS 
kiiga zításában vesz részt), és 2. 5 ' • 3' exonu kleáz (a DNS-lánc 
3'-végéről hasítja a nukleotidot , a DNS-hiba kij avításában vesz 
részt). AD , S-polime ráz- 1 a báz ispár (a minta és a kiegészítő bá
zis) közöt t hidrogénh idakat érzéke li, és csak akkor folytatja a kö
vetkező nukleotid képzését, ha az előzőnél a hidrogénhidak már 
kialaku ltak. Ha nem kiegészítő bázisok kerültek egymássa l 
szembe, a hidrogénhidak nem alakulnak ki, ezért a korábban már 
a dezoxirib ózok között létrehozott difoszfoészter kötést vízelvo
nással felbontja , a nem megfelelő nukleotidot lehasítja. és ezzel 
megakadályozza a hibás D S képződését. Ez a 3' • 5' cxo nuk-

Az új DN S-szálaka t a DNS- polim eráz enzime k egyes fajtái 

(DNS- po limeráz-a és -o) képez ik (7. tábláza t) . A DN S képzé

sét a DNS-polimerázok csak akkor n tdják elvégezn i, ha egy ide

jűleg mind a négyfaj ta dezox i-ribonukleoz id-5' -trifoszfát (dATP, 

dGT P, dTTP, dCT P) (4. ábra), valam int magnéz ium ionok és 
a DNS- mint afe lszín is je len van. Az enzim egy nuk leot idot 

köt egy DNS- szakasz 3 '-végé n lévö dezoxi ribóz 3 '-O H cso
portj ához (14. ábra). Az új DN S-sza kasz mind en nukl eotidja 

úgy kötődik, hogy azok báz isa i sze mb e kerülnek az eredeti - a 

mint a - DNS-szá l bázisaival , és ezért közöttük hidr ogé nhid ak 
alaku lnak ki. Am ikor egy nuk leotid kötődésekor a hidro génhi

dak kialaku lása is megtörtént , a következő nukl eotid kötésére 

kerü l sor. 
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leáz - más néven DNS ki igazítás i - működés . Ha az egymásho z 
kapcsolt bázispárok megfelelők (kiegészítő bázispáro k), dc az 
egymáshoz kapcso lt nukleotidok más okbó l mégsem megfelelők, 
az enzim az 5' • 3' exonuk leáz működésével kihas ítja ezt a nuk
leotidot, azaz a keletkezett hibát kijavítja - ezért nevezzük hiba
javító működésnek. A két exon ukleáz működés között tehát alap
vető különbség van: az egyik ese tben a hiba nem alakul ki, a má
sikná l létrejön , de eltávolítá sra kerül. 

DNS-t bontó enzimek: D, S-exonuklcázok 
Ezek az enzimek a DNS bontását mindig a D S-szál szabad vé
gén kezdik . 

DNS- ligáz Az enzim a dczoxiribonukleo tidokb ól felépülő töredék
szakaszokat (Okazaki-töredékek) - a hiányosságo k ki
töltése nélkül -, energia felhasználásával kapcsolja össze 
egyetle n foszfod iészterkötésse l. Ezze l az új DNS-szál 
folyamatossá válik, a hiányosságok megszfürnek . Az en
zim emberben nem NAD+, hanem az ATP vízfelvéte llel 
történő bontásával működik. A DNS-li gáz a DNS kijaví
tódásnak és a rekombináció folyamatába n is részt vesz. 

Topo izome rázok Ezek olyan enzimek , amel yek átme netileg töréseket hoz
nak létre a DNS-molekulán, azoka t meghasí tj ák, majd a 
DNS megfelelő átalaku lása után, a meghasíton szálakat 
újra egyesítik. A törések, megszakadás ok a kettőslánc 
egy ik (1. típusú topoizo merázok) vagy mindkét ( II. típu
sú topoizomerázok) DNS-s zálát érinthetik . Ahol törés 
keletkezik, a DNS alakja és elhelyezkedése megvá ltoz ik. 
Egy DNS- szál megszakadása relaxált DNS-t, mindkét 
szál megsza kadá sa negatív szupcrtekercset eredmé nyez. 
A topoizo merázo k ilyen módon befolyásolják a DNS fel
és kitekercselődését. 

DNS-gi ráz A topoizom erázok csoportjába tartozó enzim (II. típusú 
topoizomeráz) , a kettős DNS-lánc szétte kercselésé t, a ne
gatív szupe rtekercse k kialakításá t, ATP-ene rgia felhasz
nálásával végzi. 

RNS-pol imeráz Az R S képződését végző enz imek. Müködésük höz 
nincs szükségük inditókra. 

Primázok A DNS-képződés megkez déséhez szüksége s kis - 12 
nukleotidból álló - indító RNS-szakasz (primer) képzé
sét végz ik. Működésük alapvetően más , mint az átíródás 
(transzkripció) folyamán keletkező RNS-képződést vég
ző RNS-poli merázoké . 

Helikázok A kettőződési villánál az eredeti D S-szálaka t választja 
el. ATP-áz müködésük van, minden báz ispár elválasztá 
sához 2 mo lekula ATP-t használnak . 

Telomeráz A telome ráz egy ribonu kleoprotein, ame ly egy rövid, a 
telomer -bázisszakaszok mintafel színéü l szolgá ló RNS
szakaszt foglal magába . Az enz im a kés lekedőszál min
tájáu l szolgáló eredeti DNS-szál 3'-végé hcz kapcsolódik, 
és ahhoz. a bern1e lévő RNS-mintázatot kiegészítő bázi
soka t tarta lmazó, nukleotido kat kapcso l. 

AZ. INDÍTÓ RNS-SZAKASZ A DNS-poli meráz két sza bad nukl eot i

dot nem képe s összeköt ni, csa k egy már meglévő nukleotid 
lánchoz tud egy másik nukleotidot hozzáka pcsol ni. Ebből kö

vetkezik, hogy egy magába n az új DNS-szá lat nem tudja létre

hozni; egy ún . indítóláncra (primer) van szüksége (12. ábra). 
Az indítólánc egy 10-12 bázis hosszúságú RNS-sza kasz , mely

nek mintáza ta az eredeti DNS-szá l kiegészítője és szabad 3 ' -

OH csoportj a van. 

A vezetőszálnál egye tlen indítóláncra van szükség a kezdő

pontnál. A késlekedőszálnak minden új DNS-s zakaszá hoz 
szükséges egy-egy indítólánc, ami azt je lenti, hogy mind en tö

redéksza ka sz egy új RNS-sza kasz képzéséve l indu l. A töredék-
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Bősze P 

szakaszok (az Okaz aki-töredékek) ilyenkor egy rövid RNS
darabbó l (pr imer) és egy hossza bb - 1000-1500 nuk leotid 
hosszúságú - DNS -szaka szbó l épü lnek fel, közöttük egy kis 
hiányosság (n ick) talá lható . (/ 2. ábra) 

Az indító RNS-d arabot egy primázna k nevezett RNS

po limeráz képez i. A pr imáz má s fehérjék kel egy kép letet hoz 
létre, amit primo szómá nak nevezünk. Az ind ító RNS- szakasz 
képzését ez a primo szó ma kezdi meg a vezetőszálnak megfe 
lelően, miközben a DNS-po limeráz és a helikáz működésű -

DNS-láncot széttekerő - ún. rep fehérjék is csatlakoznak a fo
lyamatho z. Az így kialakult együttes a rep liszó ma. A DNS-po
limeráz az RNS-szakasz sza bad 3 '-O H csoportjához kapcsolja 
- a mintafe lszínnek megfele lő - következő nukle otidot. A 

rep liszóma tesz i lehetővé, hogy az eredeti DNS -szá lon a DNS
polime ráz folyamatosa n haladjon előre a kettőződési villa zárt 
részének irányába. Ez azért lehetséges, mert a helikázok szét
nyitjá k a DNS-láncot, a keletkezet t DNS-szá lak szerkezetét pe
dig az SSB-fehé1jék rögzítik. 

Haso nló folyamatok játszódnak le a késlekedőszálon is, de a 
fo lyamat a kettőződés i villa irányával ellentétes, és szakaszo
san történik . Ennek során az indító RNS- t képző primáz, fehé r
j ék segítségéve l, nem a DNS-szá l végéhez, hanem attól hozzá

vetőlegesen 1000- 1500 nuk leotidnyi távolságban kapcsolódik 
a kés lekedőszál mintájáu l szolgá ló, másolandó DNS-szá lhoz , 
és kia lakítja az első, 10- 12 nuk leot idból álló, indító RNS-t . Ez
után a DNS-polim eráz a folytatja az új DNS -szá l, 1000-1 500 
nuk leo tidnak megfelelő hosszúsá gú darabjának képzésé t. Az 
indító RNS- szakasz képzése után - mia latt a DNS-polime ráz 
az új DNS-szál szakaszát képezi - a primáz enzim a fehérjék 
seg ítségéve l tovább csúszik a villa egyenes szárának irányába, 
és az első kapcso lódási pontjá tól, megint 1000-1500 nuk
leotidnyi távolságban, újra kapcsolód ik a mintául szo lgáló, ere
deti DNS-szálhoz. Ugyanúgy, mint az e lső kapcso lódásná l, a 
primáz létrehoz za a második indító RNS-t, a DNS-polime ráz 

ped ig a késlekedőszál második töredékszakaszát. A második tö
redé kszakasz addig képződik, am íg a 3 '-OH vége eléri az első 

indító RNS-sza kas z 5' végé t, de azzal nem kapcsolód ik össze . 
A folyamat így halad araszo lva, am íg az egész késlekedő DNS
szá lnak megfelelő töredékszakaszok létre nem jönnek. 

A K~SLEKEDŐSZÁL DNS-SZAKASZAINAK ÖSSZEKAPCSOLÁSA Ez a fo
lyamat három lépésből áll: 1. az ind ító RNS-sza kaszok (prime
rek) e ltávo lítása 2. DNS-képződés, és 3. a töredék DNS-szaka
szok össze kapcso lása (12. ábra). Az első lépés t egy fajok sze
rint kü lönböző, RNS- t bontó nukleáz végzi, ame ly kapcso lódik 
a DNS-polimerázhoz és lebontj a az indító RNS -szakaszt . A két 
enz im a töredék szakas zok közötti hiánynál kötődik a DN S
hez, a töredékszaka szok vége ivel kapcso lódik. Magukba fog
lalj ák az egy ik töredékszakasz DNS-végé t és a másik RNS
végét. Az RNS-darab lebontásáva l egyidejűleg történik a me l
lette lévő, hiánnya l elkü lönült töredékszakas z DNS-végé nek 
hosszab bít ása is, nukleotidok hozzá kapcso lásával (DNS-po li
meráz-működés) . A töred ékszakaszhoz kapcso lódó nuk leoti-
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dok hossza megegyez ik az eltávo lított RNS-darab hosszáva l. A 
töredék szakaszok hossza tehát nem vá ltozik; az egyik végükön 
az RN S-darab leboml ik, a másikon, ugyanilyen hosszú DNS
szakasz képződik. A folyamat eredményeképpen most is két, 
hiánnyal elvá lasztott töredékszakasz van egymás mellett, de 
ezek már csak dezoxiribonukl eot idokb ól épü lnek fel; az RNS

da rab már nincs. Az Okazaki -töredékek ilyenko r csak DNS-ből 

állnak , melynek szerkeze te telje sen megegyez ik a DNS elsőd

leges szerke zetéve l, ugyan csak 5' és 3' végük van. A töredék
szakaszok között i hiány azonban eltolódik (nick transz láció) 
(12. ábra). 

A DNS-po limeráz az egy ik töredékszaka sz első tagjá t (5 ' -
végét) képező nukleotidot (monofo szfá t nukleot id) nem képes 
összekapc so lni a me llette lévő töredékszakasz utolsó nuk
leotidjának 3 ' -OH csoportjáva l. Ezt a kapcsolódá st ( egye tlen 

foszfátkötés létrehozása) a DNS -ligáz enzim végz i. Az enzim a 
dezoxiribonukJeo tidokb ól felépü lő töredék szakaszokat - a hiá
nyok kitölt ése nélkül - , energ ia felhasználá sáva l összekapcsol
ja foszfodié szterkötésse l, és ezze l az új DNS-szál folyamatos
sá válik, a hiányosságo k megszűnnek. A követőszál azo nban a 
hiányo sságo k összhosszával rövidebb lesz. Ha ezt nem sike rül 
kiegye nlíteni, a DNS minden sejto sztódássa l rövidebbé vá lik, 
és végü l a gének működési zavara is bekövetkez ik, illetve a 
sejtek osztódása megszünik. 

A DNS-SZÁLAK VÉGÉNEK MÁSOLÁSA Az embe ri DNS- lánc (kro 
moszómák) vége in - telom erek - nincsenek gének , hanem hat 
nuk leotidbó l álló, i smétlődő bázisszakaszok (telomersze kven
ciák, telomér-báz isszakaszo k). A kromoszómák végé hez a te
lomér-báz isszakaszo kat tartalmazó nukl eot idokat a telomeráz 
enzimek kapcso lják. A DNS-p olimerázok ezeket nem tudják 
képezni. A telom eráz egy ribonukl eoprot ein, benne egy rövid , 
a telomer-báziss zakaszok mintafe lsz ínéül szo lgáló RNS-sza
kasz van. Az enzim a késlekedőszál mintáj ául szolgáló eredeti 
DNS-szá l 3'-végéhez kapcso lódik , és ahhoz , a benne lévő RNS
mintázatot kiegészítő bázisoka t tartalma zó, nukleot idok at kap
cso l (15. ábra) . Ezze l ennek az eredeti DNS-szá lnak a 3'-vége 
meghosszabbodik , ,,túlnyú lik" . A késlekedő DNS- szálnak, az 
eredeti DNS-szá l „túlnyú lt" részének megfel elő szakaszát a 
pr imáz és DNS-polimeráz enzimek képez ik a fentiekben leír
tak sze rint, úgy, hogy a két DNS-szá l - a késlekedő és az erede
ti - egyforma hosszúvá vá lik. Az indító RNS-szakasz erről a tö
redék szakaszró l is eltávolításra kerü l, a DNS-ligáz pedig 
összekapcso lja a két DNS-szakaszt , anélkü l, hogy a köztük levő 
hiány osság okat kitü ltené, ezért az új DNS-szál - az 5'-végé nél 
- röv idebb marad. A sejtek osztódások között i állapotában a 3'
végén tú lnyúló DNS-szálhoz egy fehé rje - telomer-fehérje -
kapcsolód ik, és azt lezárja. 

A telomerek nem képződnek mind en osztódás során , csak 
azokban a sejt ekben, amelyekben telomeráz enzim van. A 
telomeráz - vagy a telome ráz működése - az ember szöve tei
nek nagy részébe n nincs meg. Az ivarsejtekben azonb an min
dig megtalálhat ó. 
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Rákg enetika: alapfogalmak és gvakorlati vonatk ozás ok (2) 
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ÖSSZEGEZÉS A genetikai 
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üzenet nemzedékről-nem-
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15. ábra. A DNS-szálak végének másolása. a. A késlckcdőszálat tartalmazó 

D S-lánc. Az eredeti DNS-szál 3'-végéhez két, hat-hat bázisból álló, ismétlő

dő telomer-bázisszakaszt - tclomerszekvenciát - ( ,&-lai jelölve) kapcsolt a 

telomeráz enzim. A telomerázban egy rövid, a telomer-bázisszakaszok minta

felszínéül szolgáló RNS-szakasz van; a telomer-bázisszakaszok ennek alapján 

képződnek. A két DNS-szál cgyfom1a hosszú. I>. Az eredeti DNS-szál végéI 

képző telomer-bázisszakaszok mintafelszínül (templát) szolgálnak. A primáz 

és DNS-polimeráz enzimek ennek alapján képezik a késlekedő DNS-szál 5 '

végénél az utolsó töredékszakaszt. Ez a törcdékszakasz szintén két, hat-hat 

nukleotidot tartalmazó telomer-bázisszakaszból áll, és magába foglalja a rövid 

indító RNS-szakaszt. A töredékszakasz és a késlekedöszál vége között kis hiá

nyosság van. e. A töredékszakasz összekapcsolása a korábbiakban ismertettek 

szerint történik. Miután a hiányosság nem pótlódik, a késlekedő DNS-szál - az 

5'-végénél - rövidebb marad (- -vcl jelölve). 

VÁLTOZÁSOK A KROMATINÁLLOMÁNYBAN Az embe ri nuk leo
szómá t kia lakító hisztonok (lásd Nőgyógy Onkol 2003; 8:38. 
oldal) sz intén az S-szakaszba n képződnek, szigo rú összhang
ban a DNS-kettőződéssel. Az eukromatin korán, az S-szakasz 
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.___1e_lo_1_n_e_r-_b_á_z_i s_s_z_ak_-_as_z _ __, 3 ·-vég 
dés , a DNS-lánc pontos 
lemásolása az egyik leté-
teményese. A pon tosság 

mellett az is fontos, hogy a DNS lemásolása gyorsan - a ren
de lkezésre álló idő alatt - és megbízhatóan történjék . Az utób
bi azt j elenti , hogy, ha hiba csúszik be, az azonna l kiigazításra 

kerüljö n. A DNS-másolódás során ugyani s előfordulhat, hogy 
nem a kiegészítő báz is épül be , aminek követke ztében hibás 
DNS keletk ez ik, a genetikai üzenet közvet ítése cso rbát szen
ved . A folyamatban tehát a hibakijavító rendsze rek is részt 
vesznek (ezek isme rtetésére később kerül sor). 

Az ember i DNS megkettőződését általában a következőkkel 

szok ták je llemezn i: 1. félkonzervat ív - minden utódsejtbe egy 
eredet i (szülői) és egy új DNS-szá l kerü l; az örök ítő je lrend
szer fele tehát eredet i fom1ában adódik tovább , 2 . a má solás az 
eredeti DNS-szá l mintafelszínétő l (temp lát) és az RNS indít ó
szakaszok tól (primer ) függ, 3. a máso lás folyamata részbe n fo

lyamatos, részbe n szakaszos (szem idiszkont inuus), 4. a kettő
ződés sok kezdőpontról és egyszerre kezdődik, és minde gyik
nél kétirányú , 5. a két DNS-szá l - vezető és késlekedő - máso
lásá t más-más enz im (DNS-polimer áz o és a) végz i. 
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