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Két fő motiváció a kisérleti biológiában 

 

• Élővilág megismerése 

           evolúció 

 

 

 

• Genetika & egészség/betegség 



fehérjék            mRNS 

 
Fenotípus 
   fehérjék 

kis RNS-ek (miRNS, mirtron, piwi..) 

táplálkozás, mozgás, fertőzések, gyógyszerek, dohányzás,  
higiénia, stress, lelki hatások, közösség 

EPIGENETIKAI HATÁSOK 

telomer/telomeráz 

DNS metiláció 
Hiszton 
 modifikációk 

GENOM 

transzkripciós faktorok 



Kb. 22 nt hosszúságú nem kódoló RNS-ek 

Gátolják a mRNS-ek transzlációját 

A génszabályozás egy új formája 

Emberben kb. 2000 miRNS  

1 miRNS - több tucat-száz célgén 
Több célgén egy jelátviteli úton 

 

A gének többségét  több miRNS szabályozza 

 

Jelentős hatásuk van a sejt transzkriptómjára és 
proteómjára 

Fontos szerep élettani folyamatokban és 
betegségekben 

 

miRNA 

proteins 

FUNCTION 

miRNA 

Pivarcsi A 



2001. február 15-16 



Az emberi  DNS elemeinek 

 funkcionális enciklopédiája 



Pongor Sándor ábrája 

     Hagyományos biológia               Rendszer-szemléletű biológia          



Személyre szabott orvoslás! 

Fejlett genetikai 
diagnosztika 
 
Fejlett számítógépes 
adatelemzés 
 
Szoros 
együttműködés orvos 
és páciens között 
 

Pl: 
személyre szabott védőoltások, gyógyszer beállítások 

 



10 év múlva? 



Öröklődő betegségek 

(mindig van környezeti 

      komponense) 

 

Nem öröklődő betegségek 

    (mindig van öröklődő 

      komponense) 

Fertőzés 

(?) 

 

Baleset 

 

Rákkeltő  

anyagok 

(??) 

 



Exon (1.5%) Intron (5%) 

Reguláló 
elemek 
(20%) 

 Egyedi nem kódoló 
DNS (15%) 

 nagy, nem-kódoló 
 elemek (56%) 

Egyedi nem-kódoló 
DNS (3%) 

Alu elemek 
(10%) 

L1 
elemek 
(17%) 

Ismétlődő , 

„ugráló” elemek 

(44%) 

Ismétlődő  

 elemek 

(14%) 

Az emberi genom tartalma 



DNS 

hiszton 

metil 

acetil 

Epigenetikai módosulások 

Kromatin széttekeredés 



eukromatin 

heterokromatin eukromatin 

heterokromatin 



mRNS 
 
fenotípus 

mikroRNS 
mirton 

ÉLETMÓD 
táplálkozás, mozgás, fertőzések, gyógyszerek, dohányzás,  

higiénia, stress, lelki hatások, közösség 
EPIGENETIKAI HATÁSOK 

telomer/telomeráz 

DNS metiláció Hiszton 
 modifikációk 

EGÉSZSÉG 
 
 
BETEGSÉG 

GENOM 

transzkripciós  
faktorok 



mit öröklünk—mit nem?? 

• Az öröklődés  (hajlam) lényegében végleges 

 

• A környezeti hatások nagyrésze változtatható 

AZ ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁS 

JELENTŐSÉGE !!! 



Primer célcsoportok 

EÜ. SZAKEMBEREK 
 védőnők 
 házi/gyerek/orvosok 
szociális munkások 

PEDAGÓGUSOK 
biológia-egészségtan, 
osztályfőnök 
    tanárok, tanítók 
nevelési tanácsadók 

LELKÉSZEK 
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Szociális 
munkások 
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