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A genetikAi kutAtások jelentősége, eredményei és 
etikAi kérdései

Az	utóbbi	évtizedekben	a	genetika	tudománya	nagy	lendületet	kapott.	Szinte	nem	telik	úgy	el	
nap,	hogy	ne	értesülnénk	valamilyen	új	eredményről,	illetve	hogy	ne	hallanánk	valamilyen	új	
kutatásokhoz	kapcsolódó	tudományos	vagy	etikai	problémáról.

klónozás

A	genetikai	kutatások	talán	leg- 
ismertebb,	 a	 közvéleményt	 is	
egyre	 inkább	 foglalkoztató	 te-
rülete	 a	 klónozás.	 A	 klónozás	
kapcsán	 beszélhetünk	 gének,	
sejtek	 vagy	 teljes	 szervezetek	
(növények,	állatok	vagy	akár	az	
ember)	klónozásáról	is.

gének klónozása

A	 DNS	 klónozása	 során	 egy	
adott,	 általában	 további	 fel-
használás	 szempontjából	 fon-
tos	DNS-szakaszról	készítenek	
másolatokat	(1.	ábra).	Ilyenkor	
többnyire	 egy	 baktériumsejt	
DNS-ébe	 viszik	 be	 a	 szaporí-
tani	kívánt	gént,	majd	a	bakté-
riumsejt	tenyésztésével	annak	
genetikai	 anyagáról,	 így	 a	 kí-
vánt	génről	 is	tetszőleges	szá-
mú	másolatot	kapnak.	
A	 gyógyszergyártásban	 ezt	 a	
módszert	 használják	 fel	 kü-
lönböző	 hormonok,	 antibio-
tikumok	 ipari	 mennyiségben	
történő	előállítására.	
              1. ábra: A DNS klónozásának folyamata 

A) Elsőként az emberi inzulin génjét szaporították ilyen módszerrel. Mivel ezt a gént beépítették a baktérium 
genetikai anyagába, a gén által meghatározott fehérjét is termeltetni lehetett. Ennek azért volt nagy jelentő-
sége, mert az addig használt sertés-, illetve szarvasmarha-inzulinra sok betegnél allergiás reakció lépett föl. 
Ennek oka az volt, hogy az állati inzulin szerkezete nem teljesen azonos az emberben termelődővel, ezért az 
immunrendszer immunválaszt, néha allergiás reakciót alakított ki ezzel szemben. Ez a probléma az emberi 
inzulin alkalmazásával teljes mértékben kiküszöbölhetővé vált.
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teljes szervezetek klónozása 

Az	élővilágban	természetes	úton,	ivartalan	szaporodási	folyamatok	eredményeként	is	létrejön-
nek	egymással	genetikailag	azonos	egyedek,	vagyis	klónok.	Alacsonyabb	rendű	élőlényeknél	
a	 szaporodás	ezen	módja	meglehetősen	gyakori,	 ilyen	például	az	egysejtűek	osztódása	vagy	
a	 rovaroknál	 előforduló	 szűznemzés.	Tulajdonképpen	 az	 egypetéjű	 ikrek	 is	 egymás	klónjai,	
hiszen	genetikai	anyagukban	teljesen	megegyeznek.	A	növénytermesztésben	a	klón	egyetlen	
növényegyed	 leszármazottait	 jelenti,	melyek	vegetatív	 szaporodással	 jöttek	 létre.	A	klónozás	
szót	mégis	a	mesterséges	klónozásra	szokás	alkalmazni.

A	szűkebb	értelemben	vett	klónozás	azt	jelenti,	hogy	egy	olyan	élő	szervezetet	hoznak	lét-
re	mesterségesen,	amely	ugyanazt	a	DNS-t	hordozza	minden	sejtjében,	mint	egy	már	létező,	
esetleg	halott	élőlény.	Teljes	szervezetek	klónozása	úgy	történik,	hogy	egy	élőlény	egyetlen	sejt-
jéből	hoznak	létre	egy	élő	szervezetet,	melynek	minden	sejtje	genetikailag	azonos	a	kiindulási	
sejttel.	

2. ábra: Élőlények klónozásának folyamata

B) A klónozás talán legismertebb példája Dolly esete. Dolly, a nőstény birka volt az első emlős, melyet si-
keresen hoztak létre egy felnőtt egyed testi sejtjéből a skóciai Roslin Intézet kutatói. Dollyt az úgynevezett 
’somatic cell nuclear transfer’ technikával hozták létre. A módszerben a tudósok a donor állat testi sejtjéből 
származó DNS-t bejuttatták egy olyan petesejtbe, amelynek magját, illetve azzal együtt a genetikai anyagát 
előzetesen eltávolították. A hibrid sejtet ezután vagy elektromosan, vagy vegyi anyagokkal kezelték, hogy 
elősegítsék a sejtosztódást. Mihelyt a klónozott embrió elérte a megfelelő érettséget, beültették egy nőstény 
méhébe, ahol születéséig fejlődött.

Dolly klónozásakor 277 petesejt sejtmagját cserélték ki. Ezek közül csak 29-ből sikerült embriót létre-
hozni, amelyeket a nevelőanya méhébe beültetve összesen 3 esetben született utód. Közülük csak egy, Dolly 
élt tovább. A klónozás hatásfoka tehát egyelőre meglehetősen alacsony. 

A módszer hátránya emellett az is, hogy az így létrehozott klón nem teljes mértékben azonos azzal 
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az egyeddel, amelyből a DNS származott. Az élőlények genetikai anya-
gának egy része ugyanis nem a sejtmagban található, hanem bizonyos 
sejtszervecskékben, például a mitokondriumokban. A mitokondriumok 
tehát attól az egyedtől származtak, amelynek a magjától megfosztott pete-
sejtjét használták föl a kísérlethez. Másrészt felmerült az a kritika is, hogy 
a módszer a klónozott élőlény korai öregedéséhez vezethet.

A Dollyval elért sikerek után más nagy testű emlősök klónozásával is 
megpróbálkoztak sikeresen: például lovakkal és szarvasmarhákkal. 

A kidolgozott módszert rendkívül ígéretesnek tartják a veszélyezte-
tett fajok megmentésében is. Az elmúlt években már történtek is ilyen irá-
nyú kísérletek, olyan fajok, mint a banteng vagy a muflon klónozására. A 
konzervációbiológusok már nem vélekednek ennyire pozitívan a témáról. 
Ellenvetésük, hogy a klónozás nem oldja meg a genetikai sokféleség csök-
kenésének problémáját, hiszen a klónok a szülővel azonos genetikai anyag-

gal rendelkeznek. Ráadásul sokkal költségesebb, mint a befogott állatok szaporítása vagy az embrióbeültetés. 
Továbbá az élőhelyek megőrzéséhez sem nyújtanak semmiféle segítséget. 

A kihalt állatok DNS-ének rekonstrukciója is már évtizedek óta foglalkoztatja a tudományos világot. A 
legbiztatóbb kísérletek a mamut klónozására születtek eddig, de egyelőre sikertelenül próbálták a jégbe fagyott 
példányokból a szükséges örökítőanyagot kivonni. Próbálkoztak még az erszényes farkas klónozásával is: 
majd a megfelelő DNS-minta hiányában ennek a programnak is véget vetettek.

vitás kérdések: az ember klónozása

Az	emberi	szervezet	klónozása	a	tudomány	legvitatottabb	kérdései	közé	tartozik.	Sokak	az	ezzel	
kapcsolatos	kutatások	teljes	leállítását	követelik,	míg	mások	a	jövőbeli	hasznát	hangsúlyozzák	a	
gyógyászat	továbbfejlesztésében.	

A	klónozás,	és	így	az	ember	klónozása	is,	lehet	reproduktív	célú,	illetve	gyógyászati	célú.	
Előbbi	 esetén	egy	 teljes	 értékű	új	 egyed	 létrehozása	a	 cél:	 a	 létrehozott	 embriót	beültetik	 az	
anyaméhbe,	ahol	az	kifejlődik,	majd	megszületik.	A	gyógyászati	célú	klónozást	a	sérült	szöve-
tek,	szervek	pótlására	használnák	fel.	Ez	esetben	is	embriót	hoznak	létre,	mely	a	kezelendő	sze-
mély	DNS-ét	tartalmazza.	Ebből	az	őssejteket	eltávolítják,	majd	azokból	különböző	kezelésekkel	
szöveteket,	szerveket	hoznak	létre.	A	klónozással	létrehozott	szervek,	szövetek	egyik	előnye	az,	
hogy	nem	kellene	tartani	azok	kilökődésétől	a	szervezetből,	mivel	a	beteg	immunrendszerének	
megfelelőek	lennének.	Egyelőre	azonban	a	gyógyászati	célú	klónozás	ember	esetében	még	nem	
alkalmazható.	

C) A katolikus és más vallások is etikai alapon elutasítják az emberi klónozást. A kutatók ellenvetése egyelőre 
az, hogy a klónozott élőlények a módszer bizonytalanságainak, hibáinak köszönhetően meglehetősen rövid 
életűek. De ez az akadály a technika és az ismeretek további fejlődésével hamarosan elhárulhat. Jelenleg az 
emberi klónozást igen szigorú szabályok korlátozzák szinte mindenhol. A reproduktív célú klónozást, illetve 
az arra irányuló kutatásokat egyértelműen tiltják. A terápiás célú kutatásokat szigorú ellenőrzés mellett 
azonban már sok országban megengedik.

a Humán genom Project

D) A Humán Genom Project célja, hogy a teljes emberi genomot (kb 3 milliárd nukleotid) feltérképezze, és 
azonosítsa az összes emberi gént, melyek száma kb. 100 000-re tehető. Ez a nagyszabású program 1990-ben 
indult el, először csak amerikai kutatók bevonásával. Akkor úgy gondolták, hogy az emberi DNS bázissor-
rendjének meghatározása körülbelül 15 évet fog igénybe venni. Később a munka külföldi kutatók bevonásá-
val (japán, kínai, német francia és brit) nemzetközivé szélesedett. A nemzetközi összefogásnak, valamint a 

3. ábra: Dolly és első kölyke, Bonnie
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genetika és a számítógépes technika fejlődésének köszönhetően  2000-re elkészült az emberi genomnak egy 
nagyjábóli vázlata. A munkálatok tovább folytak, és 2003-ra gyakorlatilag a teljes genom szekvenciájának 
feltérképezése megvalósult. 2006 májusában az utolsó, még hiányzó adatokat is publikálták a Nature című 
természettudományos folyóiratban. 

A vizsgált DNS-minták 270 önkéntes személytől származnak, nőktől és férfiaktól vegyesen. A nőktől 
vérmintákat, a férfiaktól pedig spermiummintákat gyűjtöttek be. A minták közül néhányat választottak ki 
véletlenszerűen a DNS-analízis céljára. 

A munka során a következő technikával dolgoztak: a genomot először kisebb (kb. 150 000 bázispár 
hosszú) szakaszokra bontották szét. Ezeket a kromoszómadarabokat azután baktériumok genetikai anyagába 
ültették be, majd a sejtek szaporításával sokszorosították. Végül meghatározták az egyes szakaszok bázissor-
rendjét, a kapott adatokat pedig az átfedő részek alapján egymáshoz illesztették.

Az emberi DNS bázissorrendjét adatbázisokban tárolják, ezek az interneten mindenki számára hozzá-
férhetők, például a National Center for Biotechnology Information weblapján.

A Humán Genom Project eredményei:
A betegségek okainak molekuláris szintű megértése új kezelési lehetőségeket tárhat fel az orvostudomány 

számára. Valószínűleg a DNS-szekvencia megismerése a módszerek robbanásszerű fejlődését eredményezi 
majd számos betegség kezelésében. Az emberi DNS és más fajokból származó DNS-ek bázissorrendjének 
összehasonlítása pedig új utakat nyithat az evolúció kutatásában is. 

génterápia

A	ma	is	folyó	kutatások	egyik	célja,	hogy	a	genetikai	eredetű	betegségeket	hatásosan	tudjuk	ke-
zelni.	A	génterápia	olyan	eljárásokat	jelent,	amelyek	során	klónozott	génekkel	próbálnak	kezel-
ni	és	esetleg	gyógyítani	emberi	betegségeket,	köztük	öröklődő	rendellenességeket,	a	rákot	vagy	
az	AIDS-t.	A	kísérletek	eddig	elsősorban	a	testi	sejtekre	korlátozódtak.	Ez	azt	jelenti,	hogy	csak	
a	 test	 bizonyos	 szöveteiben	 változtattak	meg	 bizonyos	 géneket,	 nem	pedig	 az	 ivarsejtekben,	
így	a	változás	nem	adódik	át	a	következő	nemzedékbe.		A	génterápia	ezen	típusát	szomatikus	
génterápiának	nevezik.	A	gént	először	meg	kell	határozni,	majd	klónozni	kell,	végül	be	kell	jut-
tatni	a	szervezetbe	a	hibásan	működő	gén	normális	változatát.	A	klónozott	géneket	valamilyen	
vektorral,	rendszerint	fertőzésre	képtelen	vírusokkal	juttatják	a	célsejtekbe.	

E) A módszer egyelőre kísérleti stádiumban van, de jelenleg még nem elég hatékony, és rendkívül költséges.  
Sőt alkalmazásával kapcsolatban több probléma is fölmerült. Mindenekelőtt meg kellene oldani, hogy a cél-
sejtekbe bejuttatott DNS ott is működőképes, szerkezetileg stabil és hosszú életű maradjon. Ezek a feltételek 
egyelőre nem teljesülnek, ezért a kezelés hatása csak rövid ideig tart, bizonyos időközönként meg kell ismétel-
ni. A másodszori, harmadszori ismétlést akadályozhatja a szervezet immunreakciója a bejuttatott anyaggal 
szemben.  Egy másik probléma, hogy ha vektorként vírust alkalmaznak, mindig fennáll a veszélye, hogy a 
beteg szervezetébe jutva fertőzővé válik. Veszély még, hogy ha a DNS-fragmentumot rossz helyre juttatják 
be, képes daganatot indukálni. Végül a betegségek többségét sok gén együttes hatása okozza, az ilyen problé-
mák kezelésére pedig a génterápia nem nyújt megfelelő megoldást. 
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Genetikailag módosított (GMO) élőlények

A	génkezelés	módszere	során	haszon-
állatokba,	illetve	termesztett	növények-
be	juttatnak	be	általában	más	fajokból	
származó	 géneket,	 melyek	 gazdasági	
szempontból	 előnyös	 tulajdonságokat	
alakítanak	 ki	 azokban.	 Ilyen	 jellegek	
lehetnek	például	 a	betegségekkel,	 ro-
varkártevőkkel	szembeni	ellenálló	ké-
pesség,	a	gyomirtó	szerekkel	szembe-
ni	ellenálló	képesség	vagy	a	gyorsabb	
növekedési	ráta.	A	növények	genetikai	
módosításának	 kivitelezése	 a	 gyakor-
latban	jóval	egyszerűbb,	így	ezek	azok,	
amelyekkel	inkább	foglalkoznak.

4. ábra: Genetikailag módosított dohánynövény, melybe 
a szentjánosbogár egyik génjét vitték be.

F)  Ilyen irányú kísérletek már korábban is folytak, de először az 1990-es évek elején kaptak engedélyt gene-
tikailag módosított növények kereskedelmi forgalomba hozatalára, mégpedig az Egyesült Államokban. Ma 
már számos cég foglalkozik újabb és újabb ellenálló fajták kialakításával, forgalmazásával. A GM növények 
közül a legelterjedtebbek a szója, a kukorica és a kakaó. 

Az USA-ban az elmúlt 10 évben azok a mezőgazdasági művelés alá vont területek, ahol génkezelt növé-
nyeket termesztenek, körülbelül 50-szeresükre nőttek. A fejlődő országokban, mint például Brazíliában vagy 
Indiában is nagy az érdeklődés a génkezelt növények termesztése iránt. Más helyeken, pl. az EU országai-
ban vagy Japánban a génmanipulált mezőgazdasági termékek kockázatosságát hangsúlyozzák az előnyökkel 
szemben, termesztésüket igyekeznek korlátozni vagy tiltják.

A transzgénikus növényekkel szemben felvetődő ellenvetések a következők: felmerül a veszélye annak, 
hogy a termesztett fajták vadon élő rokonaikkal való párosodása miatt a génmódosítás során bevitt gének 
bekerülhetnek a környező ökoszisztémákba. Ennek súlyos, mindeddig kevéssé vizsgált hatásai lehetnek az 
élővilágra. Például a vadon élő rokon fajoknak megnő az esélyük a kihalásra, vagy hogy a keresztezésből 
származó hibridek invazívnak, agresszívnak bizonyulnak, és kiszorítanak más fajokat. Nem vizsgálták to-
vábbá a génmódosított élelmiszereknek az emberi szervezetre gyakorolt hatását sem.
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munkAlAP

A genetikAi kutAtások jelentősége, eredményei és etikAi kérdései

1. készíts logikai hálót/fürtábrát a címben megjelölt témához!

GENETIKAI	KUTATÁSOK

JELENTŐSÉGE EREDMÉNYEK ETIKAI	KÉRDÉSEK

2. Írj két kérdést az órai anyaggal kapcsolatban, ami leginkább foglalkoztat téged!

Kérdésem: 

Kérdésem: 

Ellenőrizd	az	óra	végén,	hogy	kaptál-e	választ	a	kérdéseidre!

3. olvasd el a szöveget, és 

Jelöld	a	szövegben,	
hogy
= már tudtad
+=	 	most	hallottad	

először
–=	 	tudtad,	de	

nem	így
?	 nem	érted
!	 	többet	szeret-

nél	erről	tudni
~	 egyéb

Értelmezd	röviden	
szóban	a	címet!

Húzd	alá	a	szöveg-
egységek/fejezetek	
ismeretlen	szavait	és	
kifejezéseit!
A	kéziszótárak	segít-
ségével	nézz	utána	
jelentésüknek!

Figyeld	meg,	és	
mondd	el	röviden,	
hogy	milyen	kapcso-
lat	van	az	ábrák	és	a	
szöveg	között!
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4. csoportmunka

Feladatlap

csoportok témái

Klónozás + A szöveg
A	teljes	szervezet	klónozása	+	B	szöveg
Az	ember	klónozása	+	C	szöveg
Génterápia	+	E	szöveg
Genetikailag	módosított	élőlények	+	F	szöveg
Minden	csoportnak	+	D	szöveg

csoportom feladatai

Karikázd	be	a	te	témád,	és	dolgozd	ki	röviden	írásban	a	feladatokat!

–	a	szövegegység	kulcsszavainak/fogalmainak	magyarázata:

 

 

–	a	szövegegység	vázlata:

–		a	szövegegység	és	a	hozzá	tartozó	vizuális	információhordozók	kapcsolatának	összefüg-
gései,	magyarázata:

 

 

–	a	„kiegészítő”	szöveg	feldolgozása:

terjedelem: 

kapcsolat	a	szövegegységgel: 

 

kapcsolat	az	ábrával: 

 

saját	szempont	a	szöveggel	kapcsolatban:	 
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közös feladat

–		a	D	szöveg	megadott	szempontok	szerinti	feldolgozása:	  
lényegkiemelés,	fogalmi	háló	készítése,	tömörítés,	bővítés,	címadás,	kérdések	fogalmazá-
sa,	vélemény	a	szöveg	tartalmával	kapcsolatban,	felhívás	írása	a	szöveg	témájával	kapcso-
latban,	rövid	tájékoztató	írása	a	szöveg	tartalmával	kapcsolatban,	vitatémák	írása	a	szöveg	
témájával	kapcsolatban	

Karikázd	be	a	te	témád,	és	dolgozd	ki	röviden	írásban	a	feladatot!

 

 

 

 

 

 

 

 

én a csoportban (karikázd be)

felelős	voltam:	szószóló,	időfelelős,	témafelelős,	eszközfelelős,

lelkesítő,	kapcsolattartó,	más  

Kérdéseim	a	saját	feladatommal	kapcsolatban:

 

 

 

Feljegyzéseim, jegyzeteim

T-ábra	használata:
PQ4R-módszer	használata:

az óra végi ellenőrzéshez villámkérdésekhez javaslataim
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5. Vizsgáld meg új szempontok szerint is a szöveget! 

a címet
Írd	le	a	címben	szereplő	három	szó	szinonimáját!

Jelentős-jelentőség: 

Eredmény: 

Etika: 

Lehet-e	szinonimája	a	genetika	szónak?	Válaszod	indokold!

Igen,	mert  

Nem,	mert  

a tagolást
Jelöld	a	szövegben	vízszintes	vonallal	a	három,	címben	megjelölt	egység	szöveghatárait!

az információkat
	Jelöld	egyenes	vonallal	a	fontos,	hullámos	vonallal	a	kevésbé	fontos	tartalmat	hordozó	sza-
vakat	a	következő	mondatokban!
	A	gyógyászati	célú	klónozást	a	sérült	szövetek,	szervek	pótlására	használnák	fel.	Ez	esetben	
is	embriót	hoznak	létre,	mely	a	kezelendő	személy	DNS-ét	tartalmazza.	Ebből	az	őssejteket	
eltávolítják,	majd	azokból	különböző	kezelésekkel	szöveteket,	szerveket	hoznak	létre.

a kérdéseket
	Tegyél	fel	a	címben	kijelölt	három	szövegegység	tartalmával	kapcsolatban	1–1	kérdést!	Az	
egyik	mindig	egyszerű,	a	másik	meg	bonyolult	legyen!	Tanulmányozd	a	kétfajta	kérdéstí-
pus	szerkezetét!

EGYSZERŰ	KÉRDÉS BONYOLULT	KÉRDÉS

1. 1.

2. 2.

3. 3.

a háttértudásod
	Írd	le,	mi	az,	amit	már	tudtál	a	genetikai	kutatásokól,	de	nem	olvastál	róla	a	szövegben,	és	
mi	az,	amiről	most	hallottál	először,	és	a	leginkább	megragadta	a	figyelmed!

TUDTAM	MÁR,	HOGY
NAGYON	ÉRDEKESNEK	TALÁLTAM	AZT,	

HOGY

3. 3.
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6. készíts tartalmi összefoglalót, felelettervet az alábbi egységek egyikéhez!

a genetikai kutatások

JELENTŐSÉGE EREDMÉNYEI ETIKAI	KÉRDÉSEI

7. Írj három ellenőrző kérdést a rájuk adható válaszokkal együtt! 

 

 

 

Azt	az	egységet	válaszd,	amellyel	a	6.	feladatban	foglalkoztál	már!

a genetikai kutatások

JELENTŐSÉGE EREDMÉNYEI ETIKAI	KÉRDÉSEI

8. a genetikai kutatások számtalan etikai kérdést vetnek fel.

Tekintsd	át	újra	a	szöveget,	és	írj	egy	olyan	etikai	kérdést,	amely

–	konkrétan	megjelenik	a	szövegben:	 

 

–	utalás	szintjén	jelenik	meg	a	szövegben:	 
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–	nem	szerepel	a	szövegben,	de	eszedbe	jutott	a	szöveg	olvasása	kapcsán:	 

 

9. Vitatkozzatok!

	Az	etikai	kérdésekből	fogalmazzatok	három	vitakérdést,	tételmondatot!		  
Készülj	fel	egy	vitára	úgy,	hogy	az	egyik	tétemondathoz	írj	három	bizonyító	érvet	és	három	
cáfolatot!
Tételmondat:  

BIZONYÍTÓ	ÉRV CÁFOLAT

10. el tudod képzelni, hogyan fejlődik a genetikai kutatás a jövőben? próbáld meg!

	Készíts	rövid	szöveget	egy	képzeletbeli,	XXI.	század	végi	világról	a	genetikai	kutatások	fej-
lődését	bemutatva!
	Ajánlott	szövegtípusok:	filmforgatókönyv-vázlat,	reklámszöveg,	tudományos	hír,	újságcikk,	
törvénytervezet-vázlat,	tankönyvszöveg-vázlat,	természetesen	önállóan	is	választhatsz	szö-
vegtípust.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



genetikAi rendellenességek, genetikAi eredetű 
betegségek, genetikAi tAnácsAdás

Mára	már	több	mint	10	000	olyan	betegséget	ismerünk,	melyet	a	genetikai	anyag	valamilyen	
hibája	eredményez.	A	legtöbbjük	meglehetősen	ritka,	több	ezer,	esetleg	több	millió	ember	közül	
csak	egyet	érint.	De	vannak	olyanok	is,	melyek	előfordulása	ennél	jóval	gyakoribb.	A	cisztikus	
fibrózis	az	egyik	leggyakoribb	genetikai	eredetű	betegség:	hazánkban	minden	25.	ember	hor-
dozza	magában	legalább	egy	kópiában	a	hibás	allélt.	

A	genetikai	rendellenességeket	több	tényező	is	eredményezheti:	a	normálistól	eltérő	kro-
moszómaszám,	mint	a	Down-szindróma	esetén;	egyetlen	gén	meghibásodása	vagy	 több	gén	
együttes	hatása.

Egygénes genetikai rendellenességek

Amikor	a	genetikai	rendellenességet	egyetlen	mutáns	gén	jelenléte	okozza,	egygénes	betegség-
ről	beszélünk.	Ez	utóbbiak	öröklődése	jól	követhető,	és	a	következő	generációban	az	előfordulá-
si	valószínűségük	megjósolható.	

Sok	egygénesen	öröklődő	betegség	mindkét	nemet	érinti,	ebben	az	esetben	a	kialakulásáért	
felelős	gén	valamelyik	testi	kromoszómán	helyezkedik	el.	Ha	a	kérdéses	gén	az	X-kromoszó-
mán	foglal	helyet,	akkor	a	betegség	gyakrabban	jelenik	meg	férfiakban,	mint	nőkben.	Ez	utób-
binak	az	az	oka,	hogy	a	férfiaknak	–	ellentétben	a	nőkkel	–	csak	egyetlen	X-kromoszómájuk	
van,	így	az	azon	megtalálható	gének	csak	egy	másolatban	vannak	jelen	a	genetikai	anyagban.	
A	betegség	lehet	domináns,	illetve	recesszív	öröklésmenetű.	Mindezek	függvényében	más-más	
öröklődési	mintázat	jellemzi	az	egyes	betegségeket.

Egy testi kromoszómán kódolt, domináns öröklésmenetű betegség: a Huntington-kór

A	domináns	öröklődésű	betegségek	ese-
tén	 adott	 génnek	 egy	 mutáns	 (hibás)	
allélje	 is	elegendő	ahhoz,	hogy	kiváltsa	
a	tüneteket.	Annak	az	esélye,	hogy	egy	
beteg	 személy	 gyermeke	 is	 beteg	 lesz,	
50%,	hiszen	az	 illető	 ivarsejtjei	 fele-fele	
arányban	tartalmazzák	a	hibás,	illetve	az	
egészséges	allélt.	Az	ilyen	jellegű	beteg-
ségek	 többnyire	 minden	 generációban	
megjelennek.	Általában	ezek	a	betegsé-
gek	nem	születéskor	 jelentkeznek,	csak	
valamikor	a	későbbi	életünk	 folyamán,	
rendszerint	felnőttkorban.

Talán	 a	 legismertebb	 közülük	 a	
Huntington-kór,	egy	ritka	idegrendszeri	
betegség.	Ez	minden	100	000	emberből	
8-at	érint.	Nevét	egy	ohiói	orvosról,	Ge-
orge	Huntingtonról	kapta,	aki	1872-ben	
először	 írta	 le	 részletesen	 a	 betegséget	
egy	orvosi	folyóiratban.		Oka,	hogy	egy	

1. ábra: Metszet egy Huntington-kóros 
beteg agyából
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adott	génben	egy	rövid	szakasz	megismétlődik,	ezért	az	általa	kódolt	fehérje	is	hosszabb	lesz.	
Ennek	következtében	az	agy	bizonyos	területein	sejtsorvadás	lép	fel	(1.	ábra).	

A	Huntington-kórnak	mind	fizikai,	mind	pszichológiai	 tünetei	vannak.	Korai	 jelei	 lehet-
nek	a	kontrollálhatatlan	izommozgások,	koordinációs	problémák,	a	rövid	távú	memória	zavarai	
vagy	a	koncentrációs	nehézségek.	Ezeket	gyakran	kísérik	hangulatingadozások,	depresszió	és	
agresszív	viselkedés.	Ahogy	a	betegség	 továbbfejlődik,	ezek	a	 tünetek	egyre	 súlyosabbá	vál-
nak.	A	betegség	első	jelei	általában	35	éves	kor	után	jelentkeznek;	átlagosan	15	évvel	a	tünetek	
megjelenése	után	halálhoz	vezet.	Legtöbbször	a	halál	közvetlen	oka	egy	másik	betegség,	a	tü-
dőgyulladás.	Gyógymód	egyelőre	nem	létezik	rá,	de	a	tünetek	enyhítésével	 javítható	a	beteg	
életvitele.	

Testi kromoszómán kódolt recesszív öröklésmenetű betegség: a cisztás fibrózis

A	recesszíven	öröklődő	rendellenességeknél	a	mutáns	allél	két	kópiájára	van	szükség	a	betegség	
kiváltódásához.	Ha	egy	rendellenesség	ily	módon	öröklődik,	gyakori,	hogy	egészséges	fenotí-
pusú	szülőknek	beteg	gyermekük	születik.	Ez	akkor	következhet	be,	ha	mindketten	egy-egy	
kópiát	hordoznak	a	hibás	allélből.	 Ilyenkor	25%	eséllyel	 születik	beteg	gyermekük.	Gyakran	
előfordul,	hogy	a	betegség	egy-egy	generációt	„átugrik”,	vagyis	akkor	nem	születnek	beteg	sze-
mélyek.	Testi	kromoszómán	kódolt,	recesszíven	öröklődő	betegség	például	a	cisztás	fibrózis,	a	
fenilketonúria	vagy	a	sarlósejtes	vérszegénység.

A	cisztás	fibrózis	viszonylag	gyakori	örökletes	 rendellenesség,	mely	az	egész	 szervezetet	
érinti.	Egyetlen	gén	meghibásodása	okozza.	Ennek	terméke	–	egy	fehérje	–	segít	az	egészséges	
szervezetben	az	izzadtság,	a	különböző	emésztőenzimek	és	a	nyálka	termelésében.	Ha	már	egy	
kópiában	jelen	van	a	genomban	a	gén	normál	(egészséges)	allélja,	akkor	nem	alakulnak	ki	a	tü-
netek.	A	betegség	különböző	súlyosságban	jelentkezhet,	és	az	összes	külső	és	belső	elválasztású	
mirigy	váladékának	besűrűsödésével	jár	együtt.	A	leggyakoribb	tünetek	közé	tartoznak	a	lég-
zési	nehézségek,	ezenkívül	járhat	még	terméketlenséggel,	csökkent	növekedéssel.	Gyógymód	
erre	a	betegségre	sem	létezik,	ezért	a	legtöbb	érintett	fiatal,	20–30	éves	korában	meghal.	

X-kromoszómás recesszív öröklésmenetű betegségek: a színvakság és a vérzékenység

Amennyiben	 adott	 gén	 az	 X-kromoszómán	 ta-
lálható,	 az	 előzőektől	 eltérő	 módon	 zajlik	 az	
öröklődés.	 A	 legismertebb	 X-kromoszómához	
kötött	 betegségek	 a	 recesszíven	 öröklődő	 vér-
zékenység,	illetve	a	színvakság.	Mivel	nőknél	a	
genom	két	X-kromoszómát	 tartalmaz,	ezért,	ha	
egy	kópiában	van	 jelen	 csak	a	hibás	allél,	nem	
lesznek	betegek.	Férfiaknál	azonban	csak	egyet-
len	X-kromoszóma	 van,	 ezért,	 ha	 azon	 a	 hibás	
allél	van	jelen,	kialakul	a	betegség.

A	színvakság	azt	 jelenti,	hogy	a	beteg	kép-
telen	megkülönböztetni	egymástól	bizonyos	szí-
neket	vagy	akár	az	összes	 színt,	melyeket	más,	
egészséges	 emberek	 igen.	 A	 biológiai	 háttere	
ennek	a	zavarnak	az,	hogy	a	retinában	találha-
tó	receptorsejtek	közül	a	csapok	nem	működnek	
megfelelően.	A	szem	retinájában	háromféle	csap	
található	(vörös,	kék	és	zöld).	Minél	súlyosabb	a	
színvakság,	annál	kevesebb	működik	ezek	közül	

2. ábra: Teszt a színtévesztés kimutatására. 
Aki vörös-zöld színtévesztő, az nem látja 

a pontokból kirajzolódó számot.
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megfelelően.	A	színtévesztés	esetén	a	háromféle	csap	közül	az	egyik	nem	működőképes	vagy	
hiányzik.	A	színvakság	egyéb	fajtái	jóval	ritkábbak.	Legkevésbé	a	teljes	színvakság	fordul	elő.	
Ebben	az	esetben	a	szem	retinájából	hiányoznak	a	csapok	vagy	működésképtelenek;	a	beteg	
gyakorlatilag	fekete-fehérben	lát	mindent.	Ilyenkor	általában	egyéb	látási	problémák	is	fellép-
nek.	Leggyakrabban	az	X-kromoszómához	kötött	 recesszív	öröklésmenetű	vörös-zöld	színté-
vesztés	fordul	elő.	Ezek	a	betegek	a	vörös	és	a	zöld	színt	nem	tudják	egymástól	megkülönböz-
tetni.	Kimutatására	többnyire	az	Ishihara-tesztet	használják	(2.	ábra).	A	módszer	lényege,	hogy	
a	vizsgálandó	személynek	egy	hasonló	színárnyalatú	(pl.	zöld)	pontokból	álló	ábrát	mutatnak.	
Ezen	belül	egy	más	színnel	(pl.	piros)	valamilyen	szám	rajzolódik	ki	ugyancsak	pontokból.	A	
színtévesztők	a	számot	nem	tudják	elkülöníteni	a	háttértől.	

A	vérzékenység	szintén	X-kromoszómához	kötött	öröklődésű,	recesszív	betegség.	Oka,	hogy	
a	véralvadásban	szereplő	valamelyik	faktor	nem	termelődik	adott	gén	meghibásodása	miatt,	így	
a	véralvadásban	zavarok	lépnek	fel.	A	betegeknél	már	kis	sérülések,	ütések	is	komoly	vérzése-
ket,	vérveszteséget	okozhatnak.	Gyakran	csak	a	„királyi	betegség”	néven	emlegették,	mivel	az	
európai	uralkodóházakban	a	rokonházasságok	miatt	igen	nagy	gyakorisággal	fordult	elő.

Ma	már	kezelhető	a	mesterségesen	előállított	hiányzó	véralvadási	faktor	keringésbe	juttatá-
sával.	Kétféle	kezelést	alkalmaznak:	az	egyik	lehetőség,	hogy	rendszeres	időközönként	a	beteg	
vérébe	 fecskendezik	a	véralvadási	 faktort;	a	másik	 lehetőség,	hogy	a	beteg	akkor	kapja	csak,	
amikor	valamilyen	sebesülés	lép	fel.

Egyéb ivari kromoszómás betegségek

Csak	néhány	betegség	ismert	(pl.	Aicardi-szindróma),	melyek	X-kromoszómás	domináns	örök-
lésmenetűek,	előfordulásuk	meglehetősen	ritka.	Nők	körében	gyakoribbak,	mint	férfiaknál	az	
ivari	kromoszómákban	adódó	különbségek	miatt.	Az	Y-kromoszóma	rendellenességei	értelem-
szerűen	csak	férfiakban	jelentkeznek.	Az	érintett	férfi	minden	fiúgyermeke	is	érintett	lesz.	Mi-
vel	az	Y-kromoszóma	nagyon	kicsi,	kevés	információt	hordoz,	a	hozzá	kötődő	rendellenességek	
csak	terméketlenséget	okoznak	(és	ez	is	kezelhető	az	esetek	többségében).	

a poligénes genetikai rendellenességek

A	 genetikai	 rendellenességeket	 az	 esetek	 többségében	 nem	
egyetlen	gén	mutációja	okozza.	Sokkal	gyakoribbak	az	úgyne-
vezett	 poligénes	 betegségek,	 melyeket	 több	 gén	 együttes	 ha-
tása,	 illetve	 ezeknek	 a	 környezettel	 való	 kölcsönhatása	 alakít	
ki.	Ezek	közé	tartozik	például	a	cukorbetegség,	az	autizmus,	a	
magasvérnyomás-betegség,	a	rák	bizonyos	típusai	vagy	a	szív-
betegségek.	Maguk	 a	 gének	 csak	 a	 betegségre	 való	 hajlamot	
kódolják,	a	környezetnek	és	az	életvitelnek	is	 jelentős	szerepe	
van	 a	 tünetek	 kifejlődésében.	 Az	 ilyen	 problémák	 általában	
halmozottan	 jelentkeznek	az	érintett	családokban,	a	kockázat	
kiszámítása	azonban	meglehetősen	nehéz,	mivel	nem	ismert	a	
pontos	öröklésmenet.	Az	egygénes	betegségekkel	összehason-
lítva	 jóval	kisebb	az	örökölhetőségük.	Például	a	cukorbetegek	
közeli	 rokonai	 között	 2–5%	valószínűséggel	 fordul	 csak	 elő	 a	
cukorbetegség.	

Kromoszóma-rendellenességek

A	genetikai	anyag	olyan	változásai,	melyek	egész	kromoszómá-

3. ábra: A Down-kór kockázata az 
anya életkorának függvényében
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kat,	illetve	azok	nagyobb	szakaszait	érintik,	szintén	okozhatnak	problémákat	a	testi	fejlődésben,	
növekedésben,	illetve	az	egyes	szervek	működésében.	Ezek	a	változások	sok	gént	érinthetnek,	és	
megváltoztathatják	az	ezen	gének	által	termelt	fehérjéket	is.

Ha	a	sejtosztódásba	hiba	csúszik	be,	létrejöhetnek	olyan	sejtek,	melyek	a	normálistól	eltérő	
számú	kromoszómát	 (eggyel	 többet	 vagy	kevesebbet)	 tartalmaznak.	Amennyiben	 ez	 az	 osz-
tódási	hiba	az	ivarsejtek	képzése	során	következik	be,	előfordulhat,	hogy	ezek	az	abnormális	
kromoszómaszámú	sejtek	vesznek	részt	a	megtermékenyítés	folyamatában.	Ekkor	a	kialakuló	
utód	minden	sejtjében	eggyel	több	vagy	eggyel	kevesebb	kromoszómát	fog	hordozni.	

	Kromoszómális	rendellenességeket	okozhatnak	a	kromoszóma	szerkezetében	bekövetkező	
változások	is.	Ezek	a	kromoszómák	osztódás	során	bekövetkező	törése	és	újraegyesülése	során	
bekövetkező	hibák	miatt	jöhetnek	létre.	Hatásuk	attól	függ,	hogy	a	kromoszómák	melyik	sza-
kaszát	érintik,	illetve	hogy	milyen	nagy	kiterjedésűek.	Ezek	a	változások	a	következő	generáci-
ónak	csak	akkor	adódhatnak	át,	ha	a	változások	az	ivarsejtekben	mennek	végbe.

A	Down-szindróma	a	leggyakoribb	veleszületett	kromoszóma-rendellenesség,	melynek	fő	
tünetei	a	változó	súlyosságú	értelmi	fogyatékosság	és	a	több	szervrendszert	is	érintő	anatómiai	
rendellenességek.	Jellemzőek	a	szokásosnál	távolabb	elhelyezkedő	szemek,	az	apró,	mélyen	ülő	
fülkagylók,	a	kis	orr	és	a	rövid,	tömzsi	ujjak.	Gyakori	a	kancsalság,	valamint	8	éves	kor	után	
szürkehályog	kifejlődése	is.	Általános	a	testi	fejletlenség,	a	testmagasságuk	felnőttkorban	sem	
éri	el	a	150	cm-t.	Veleszületett	szívhiba	a	betegek	35–60%-ánál	fordul	elő.	A	társuló	rendelle-
nességektől	függ,	hogy	meddig	élnek.	Jelenleg	közel	50%-uk	megéri	a	harmadik	életévtizedet,	
néhányan	pedig	ennél	is	magasabb	kort.

A	betegségnek	genetikailag	három	alapvető	formája	különíthető	el.	Okozhatja,	hogy	a	21-
es	kromoszómából	a	normális	két	kópia	helyett	három	 található	a	beteg	 sejtjeiben	 (21-es	 tri-
szómia).	Gyakori	még	az	is,	hogy	a	21-es	kromoszómának	csak	bizonyos	részei	vannak	három	
kópiában	a	genetikai	állományban.	Ezek	mellett	léteznek	mozaikos	formák	is,	amikor	a	mutáció	
a	testi	sejtek	szaporodása	közben	jön	létre,	így	egyazon	szervezeten	belül	együtt	vannak	jelen	
egészséges	és	kóros	(mutáns)	sejtvonalak.	

Az	anya	életkorának	növekedésével	a	Down-kór	kialakulásának	kockázata	nagymértékben	
nő	(3.	ábra).	Előfordulási	gyakorisága	a	terhesség	16.	hetében	25	éves	korban	0,08%,	35	évesen	
már	0,5%	és	42	éves	életkorban	pedig	körülbelül	2%.	
 
genetikai tanácsadás

A	genetikai	tanácsadásra	elsősorban	gyermekvállalás	esetén	kerül	sor.		Ez	a	speciális	szakren-
delés	támpontokat	adhat	a	pároknak	a	születendő	gyermekről	való	döntések	meghozatalához.	
Egy	általános	genetikai	kockázat	minden	terhesség	esetén	fennáll,	ennek	mértéke	hozzávetőleg	
2–3%.	Azoknál	azonban,	akik	valamilyen	genetikai	betegségben	szenvednek,	illetve	azoknál,	
akiknek	a	rokonságában	van	ilyen	személy,	egy	beteg	gyermek	születésének	esélye	ennél	jóval	
magasabb	lehet.	Elsősorban	nekik	érdemes	genetikai	tanácsadóhoz	fordulni.	

A	tanácsadó	(többnyire	egy	genetikus)	a	pártól	minden	olyan	adatot	felvesz,	amelynek	alap-
ján	kiderülhet,	hogy	valamilyen	örökölhető	betegségre	nézve	magasabb-e	az	átlagosnál	a	kocká-
zat	a	tervezett	vagy	már	megfogant	magzat	esetén.	A	megszerzett	információk	alapján	eldönti,	
hogy	szükségesek-e	a	továbbiakban	bizonyos	célzott	vizsgálatok.	A	vizsgálatok	eredményének	
ismeretében	felvilágosítást	nyújt	a	hozzá	fordulóknak	a	szóban	forgó	betegség	öröklésmeneté-
ről,	a	betegség	tüneteiről,	valamint	a	betegség	kezelhetőségéről.	Ezen	ismeretek	birtokában	a	
leendő	szülők	dönthetnek	a	terhesség	fenntartása	vagy	megszakítása	mellett.	
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munkAlAP

A genetikAi rendellenességek, genetikAi eredetű 
betegségek, genetikAi tAnácsAdás

PQ4r-mÓdsZer

Mielőtt	elkezdenéd	az	órai	munkát,	egy	szövegfeldolgozáshoz	jól	alkalmazható	módszerrel	is-
mertetünk	meg.	Olvasd	el	figyelmesen	az	ismertetést,	húzd	alá	a	lényeget,	és	kérdezz,	ha	va-
lamit	nem	értesz	pontosan!	A	PQ4R	betűszó,	a	módszer	lépéseinek	angol	nyelvű	rövidítéséből	
származik,	emiatt	mindig	megtalálod	a	magyar	mellett	az	angol	nyelvű	jelentést	is.

A	módszer	rövid	leírása
A	tanórákon	a	szövegek	legtöbbször	az	alapismeretek,	kérdések,	összefüggések	feldolgozásának	
kiindulópontjául	szolgálnak.	Függetlenül	attól,	hogy	milyen	módon	történik	a	szöveg	feldol-
gozása,	nélkülözhetetlen,	hogy	a	 szöveget	 aktívan	elolvassuk.	A	PQ4R	módszer	a	 szövegfel-
dolgozásnak	egy	jól	alkalmazható	formáját	kínálja,	mert	az	olvasás	előkészítésére	és	a	szöveg	
feldolgozására	olyan	stratégiákat	kínál,	amelyek	egyéni	megközelítéseket,	saját	utakat	tesznek	
lehetővé	egy	kipróbáltan	eredményes	keretrendszer	alkalmazásával.	

eljárás

Első lépés: előzetes	szemle,	áttekintés	(Preview):	elsőként	áttekintést	szerez	az	olvasó	a	szöveg	
tartalmáról.	Ennek	érdekében	megnézi	a	tartalomjegyzéket,	a	címszavak	jegyzékét,	a	grafikono-
kat,	az	ábrákat	és	az	összefoglalásokat.	Ezek	közlik	az	első	fontos	támpontokat	és	információkat.	
Második lépés:	a	szöveg	tartalmát	feltáró	kérdések	megfogalmazása	(Question):	Második	lépés-
ként	az	olvasó	olyan	kérdéseket	fogalmaz	meg,	melyek	a	szöveg	témáját	illetően	fogalmazódnak	
meg	benne,	s	melyek	megválaszolása	a	szövegértéshez	hozzájárulhat.	
Harmadik lépés:	olvasás,	szövegfeldolgozás	(Read):	Az	olvasó	a	szöveget	részletesen	és	figyel-
mesen	elolvassa,	hogy	az	előzetesen	feltett	kérdéseket	meg	tudja	válaszolni.	Adott	esetben	új	
kérdéseket	is	megfogalmazhat,	amelyek	a	szöveg	alapos	olvasása	következtében	jutnak	eszébe	
(kísérő	kérdések).	A	fontos	szövegrészeket	meg	kell	jelölni,	valamint	a	kulcsfogalmakat	rögzíte-
ni	kell,	mert	ezek	a	szövegen	belüli	gyors	tájékozódást	segítik.	
Negyedik lépés:	elgondolkodás,	a	szövegen	túlmenő	gondolkodás	(Reflect):	a	feldolgozott	in-
formációk	elmélyítését	úgy	tudja	megvalósítani	az	olvasó,	hogy	a	kulcsfogalmakkal	és	a	fő	mon-
danivalóval	kapcsolatos	asszociációkat	összegyűjti,	továbbá	az	elméleti	témához	konkrét	példá-
kat	keres,	illetőleg	a	bemutatott	gyakorlatra	reflektál.	
Ötödik lépés:	visszaadás,	a	szöveg	összefoglalása	(Recite):	ebben	a	fázisban	a	szövegre	vonatko-
zó	kérdéseket	kell	megválaszolni,	de	semmiféle	írásos	feljegyzést,	jegyzetet	nem	szabad	segítsé-
gül	használni.	Így	a	fő	gondolatokat	az	olvasó	a	saját	szavaival	foglalja	össze.	
Hatodik lépés:	visszatekintés,	a	szövegfeldolgozás	és	a	munka	hasznosságának	értékelése	(Re-
view):	az	olvasó	az	egész	 szöveget	összefoglalja,	 és	a	munka	eredményét	a	 saját	 tudásába	és	
ismeretanyagába	beépíti.
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Kérdéseim	az	olvasottakkal	kapcsolatban:	 

 

 

Kooperatív csoportmunka

1. használd folyamatosan az Értelmező kéziszótárt, az Idegen szavak szótárát, a Biológia lexi-
kont és az egyéb, rendelkézesedre álló segédanyagokat, forrásokat!

	Karikázd	be	a	csoportbeli	feladatköröd	(felolvasó,	megértésfelelős,	feladatfelelős,	időfelelős,	
jegyző,	lelkesítő).

2. Tekintsd át a szöveget, majd csoporttársaiddal beszéld meg a látottakat a megadott szem-
pontok figyelembevételével:

–	terjedelem
–	kép	és	szöveg	aránya
–	a	cím	és	a	fejezetcímek	jelentése,	kapcsolata,	összefüggései
–	egyéb	benyomások

3. még az olvasás előtt fogalmazz meg a témával kapcsolatban két-két feltáró, azon belül 
eldöntendő és kiegészítendő kérdést! a kérdéseket a táblára is írd föl!

Eldöntendő	kérdéseim:
 

 

Kiegészítendő	kérdéseim:
 

 

4. olvasd el a szöveget! olvasás közben fogalmazz meg az olvasottakkal kapcsolatban 
konkrét (kísérő) kérdéseket, és írd le azokat a szöveg mellé vagy a füzetedbe!

 

 

	A	kérdéseid	közül	írd	fel	a	táblára	azt,	amelyikre	a	leginkább	szeretnél	az	óra	végéig	választ	
kapni!

A	szöveg	feldolgozásához	ajánlunk	néhány	szempontot:	
–		a	cím	vizsgálatának	lehetséges	szempontjai	(tartalma,	szerkezete,	hangulata,	szó-	és	foga-
lommagyarázat,	ismerős-ismeretlen	aránya,	elvárás	a	címmel	kapcsolatban	stb.);
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–		a	cím	és	szöveg	kapcsolata	vizsgálatának	lehetséges	szempontjai	(tartalom,	szerkezet,	ta-
golás,	hasonlóságok,	különbségek,	összefüggések,	szó-	és	fogalommagyarázat	stb.)

–		a	szöveg	vizsgálatának	lehetséges	szempontjai	(tartalom–szerkezet,	kulcskifejezések,		té-
telmondatok	keresése,	tartalom–tagolás,	terjedelem,	fontos	és	kevésbé	fontos	megállapítá-
sok,	térbeli,	időbeli	és	logikai	kapcsolódások,	a	téma	megközelítése:	egyszerű–bonyolult,	
hagyományos–újszerű,	az	ábrák	egyszerűek	vagy	bonyolultak,	helyük	és	szerepük	a	szö-
vegben,	szóhasználat,	szakszókincshasználat,	konkrét–elvont,	értékek,	gyakorlati	példák	
kapcsolódása	az	elméleti	anyaghoz	stb.)

A	szöveg	megértését	segíti:
–		a	kulcsfogalmak	azonosítása	(magyarázat,	pontosítás,	rendszerezés,	fogalommagyarázat	
kártyák	készítése	stb.)

–		rövid	szóbeli	összefoglaló	szóban	(a	kulcsfogalmak	felhasználatával)
–		ábraelemzés	szóban	(konkrét	és	elvont)

5. Tudományos koncerencia

Meghívó

Tisztelt	Kutatótársam,	meghívlak	Téged	és	munkatársaidat	A	genetikai	kutatások	jelene	és	
jövője	témát	tárgyaló	konferenciánkra.
Kérjük,	tartsatok	rövid	ismertetést	a	kutatási	területetekről,	a	problémákról,	a	kutatási	ered-
ményekről	és	a	jövőbeli	feladatokról.
Megjelenésetekre	feltétlenül	számítunk.
Az	előkészítő	munkát	megkönnyítendő,	kérem,	küldjétek	el:
–	ismertetésetek/előadásotok/prezentációtok	pontos	munkacímét,
–	a	rövid	ismertetőjét,	
–	illetve,	ha	képeket,	ábrákat	mutattok	be,	azokat	is.
Az	ismertetéshez	a	meghívottak	nagy	számára	tekintettel	3	percet	tudunk	biztosítani.

Nagy	érdeklődéssel	várjuk	előadásotokat,	reméljük,	konferenciánk	hozzájárul	a	genetika-	
tudomány,	a	genetikai	kutatások	jövőbeli	fejlődéséhez.

Üdvözlettel:

a	konferencia	szervezői

Előkészületek

A	csoportunk	témája	a	  fejezet

Feldolgozás
Dolgozd	fel	csoportoddal	a	fejezet	témáját,	mintha	egy	előadásra	készülnétek!

1.	A	szövegegység	ismételt	áttekintése,	feldolgozása,	megértése.

2.	Tartalmi	kivonat,	vázlat	készítése,	fogalmi	kártyák,	kulcsfogalmak	csoportosítása,	rendezése.
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3.		A	szövegegység	és	a	hozzá	tartozó	vizuális	 ismerethordozó	kapcsolatának,	szerepének	
magyarázata.

4.	Kérdések	megfogalmazása	és	megválaszolása	a	témával	kapcsolatban.

5.	Munkacímadás.

6.	Az	előadás	anyagának	megtanulása.

7.	Időbeli	tervezettség.

Bemutató
Mutasd	be	csoportoddal	a	feldolgozott	témát!
A	bemutatón	az	alábbi		kritériumokra	figyeljetek:
–	minden	lényeges	elem	szerepeljen,
–	az	előadás	címe	a	témának	megfelelő	legyen,
–	az	előadás	logikus	felépítésű	(haladású)	legyen,
–	pontosan	használjátok	a	fogalmakat	és	a	szakszavakat,
–	fogalmazzatok	meg	következtetéseket,	magyarázatokat,
–	szerepeltessetek	pédákat,
–	kapcsoljátok	a	témához	és		magyarázzátok	az	ábrákat,
–	az	előadásmód	meggyőző	és		figyelemfelkeltő	legyen,
–	ügyeljetek	az	időkeret	betartására	(maximum	3	perc),
–	egyéb.

Címszavas	előadásterv
–
–
–
–
–
–

A konferencia után

választható feladatok

a)
Rövid,	telefon,	e-mail	vagy	SMS-tájékoztató	az	otthoni	munkatársaknak	a	konferenciáról.
Megadott	karakterszám	SMS	írásakor:	kb.	100
Megadott	szavak	száma	e-mail	írásához:	kb.	16
Megadott	idő	telefonáláshoz:	kb.	1	perc

b)
Rövid	hír	a	konferenciáról	újságban	(tudományos,	ismeretterjesztő,	napilap	stb.)	maximum	
5	mondat	terjedelemben.
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Rövid	tudósítás	médiumokban	(rádió,	tv)	1	percben.

 

 

6. genetikai tanácsadás

	A	szöveg	elolvasása	után	rögtönözzetek	egy	helyzetet,	amelyben	a	szükség van genetikai 
tanácsadásra/nincs szükség genetikai tanácsadásra	 kérdésről	 beszélgettek,	 vitatkoztok	
párban,	a	tanácsadó/tanácskérő	vagy	nem	kérő	szerepek	cserélgetésével.
	Gyűjtsetek	érveket	és	ellenérveket,	és	(csak)	ezek	figyelembevételével	vitatkozzatok	az	állí-
tásokról.

ÉRVEK CÁFOLATOK

– –

– –

– –

7. Összegzés

	Tekintsd	át	a	munkalapodban	és	a	táblán	szereplő	kérdéseket!	Tudod-e	már	a	választ	a	té-
ged	leginkább	foglalkoztató	kérdésre?
Gondold	át,	most	mennyivel	tudsz	többet	a	témáról,	mint	az	óra	elején!
 



AZ evolúciÓ biZonyítékAi

Az	evolúció	számos	jelet	hagyott	az	egyes	fajok	történetében.	A	kövületek	a	jelenleg	élő	fajok	ana-
tómiájával	összehasonlítva	fontos	adatokkal	szolgálhatnak	az	élőlények	törzsfejlődéséről.	A	mole-
kuláris	biológia	fejlődésével	a	biológusok	a	szervezetek	genetikai	anyagában	levő	információhoz	
is	hozzáférnek.	A	különböző	ma	élő	fajok	DNS-szekvenciái	közötti	hasonlóság,	illetve	különbség	
foka	lehetővé	teszi	a	kutatók	számára	a	fajok	rokonsági	viszonyainak	feltérképezését.	

A kövületek

Amikor	az	élőlények	elpusztulnak,	általában	hamar	bomlásnak	indulnak,	vagy	a	dögevők	tün-
tetik	el	a	maradványokat.	Ritkán	azonban	egyes	részeik	megmaradhatnak.	A	földtörténet	ko-
rábbi	időszakaiban	élt	élőlények	maradványait,	illetve	nyomait	fosszíliáknak	vagy	másképpen	
kövületeknek	nevezzük.	A	fosszilizációhoz	speciális	körülményekre	van	szükség:	fontos,	hogy	
a	maradványok	gyorsan	betemetődjenek,	 így	nincsenek	kitéve	az	 időjárás	viszontagságainak	
és	a	lebontó	szervezetek	tevékenységének.	Ritka	kivételektől	eltekintve	csak	a	kemény	részek	
(csontok,	fogak,	pollen)	maradnak	meg	a	testből.	

A	 fosszíliáknak	kiemelten	 fontos	szerepük	van	az	élővilág	 történetének	kutatásában.	Lé-
tükkel	közvetlenül	bizonyítják	az	evolúció	tényét,	tanulmányozásukkal	adatokat	gyűjthetünk	
a	ma	élő	szervezetek	őseiről.	Az	őslénytani	leletek	alapján	szembetűnő,	hogy	különböző	állat-	
és	növényfajok	váltják	egymást	az	 idő	 folyamán.	Noha	a	 fosszilis	 leletek	korántsem	adják	ki	
az	evolúció	teljes	történetét,	sok	esetben	sikerült	egy-egy	fejlődési	vonalat	teljesen	végigkövet-
ni.	Rekonstruálták	például	a	mai	ló	kialakulását	az	50	millió	évvel	ezelőtt	élt	kutya	nagyságú	
őslóból.	

A	 leletek	 alapján	 információ	 nyerhető	 az	 evolú-
ció	típusára	és	sebességére	vonatkozóan	is.	Bizonyít-
ják	például,	hogy	a	fajkeletkezés	fokozatosan	ment-e	
végbe,	vagy	viszonylag	rövid	 időszakok	alatt	zajlott.	
A	 kövületek	 azt	 is	 igazolják,	 hogy	 az	 idő	múlásával	
az	 élőlények	 bonyolultsága	 fokozatosan	 nőtt.	 A	 ré-
gebbi	 korokból	 származó	 kőzetrétegekben	kevesebb	
típus	fordul	elő,	és	ezek	jóval	egyszerűbb	felépítésűek	
voltak,	mint	azok,	amelyek	a	fiatalabb	rétegekben	ta-
lálhatók.	A	fosszíliák	fontos	információkat	nyújtanak	
arról,	 hogy	 az	 egyes	 fajok	 vagy	 csoportok	 fejlődése	
mikor	vált	szét	egymástól.	

A	 legtöbb	 faj	 csak	 a	 földtörténet	 egy	 meghatá-
rozott,	 hosszabb-rövidebb	 szakaszában	 fordult	 elő,	
maradványaik	egy	idő	után	eltűntek	a	leletek	közül,	
kihaltak.	 Ennek	 oka	 valószínűleg	 a	 Föld	 éghajlatá-
nak	folyamatos	változásában	keresendő.	Mivel	a	fajok	
bizonyos	 környezeti	 feltételekhez	 alkalmazkodtak,	
a	 feltételek	megváltozásával	 a	 természetes	 szelekció	
folytán	 az	 eredeti	 környezethez	 adaptálódott	 fajok	
eltűntek,	vagy	átalakultak	új	fajokká.	Ismerünk	azon-
ban	néhány	olyan	ma	élő	fajt	 is,	melyek	jellegükben	
csaknem	 teljesen	 megegyeznek	 egy-egy,	 a	 korábbi	
korokban	élt	fajjal.	Ezeket	az	élőlényeket,	mivel	igen	
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hosszú	idő	óta	változatlan	formában	fordulnak	elő,	„élő	kövületeknek”	nevezik.	Ilyenek	például	
az	Új-Zélandon	élő	hidasgyík,	a	csigaházas	polip	(1.	ábra),	a	növények	közül	a	gingkófa	vagy	a	
nemrégiben	felfedezett	Wollemi-fenyő.

A	radiometrikus	kormeghatározás	segítségével	a	kövületek	kora	ma	már	viszonylag	jól	be-
csülhető.	A	módszer	lényege	az,	hogy	a	vizsgált	anyagban	megmérik	valamely	elem	stabil	és	ra-
dioaktív	izotópjának	egymáshoz	viszonyított	mennyiségét.	Ezután	a	radioaktív	izotóp	felezési	
idejének	ismeretében	kiszámítható	az	anyag	kora.	(A	felezési	idő	az	az	időtartam,	amely	ahhoz	
szükséges,	hogy	a	radioaktív	izotóp	mennyiségének	fele	átalakuljon	a	stabil	izotóppá.)	A	földta-
ni	kormeghatározásra	a	hosszú	felezési	idejű	izotópok	alkalmasak,	a	leggyakrabban	a	kálium-
argon	vagy	az	urán-ólom	kormeghatározást	használják.	A	jóval	fiatalabb	régészeti	leletek	esetén	
a	C14-es	módszert	alkalmazzák.

Az élőlények anatómiai hasonlóságai

Az	anatómiai	(felépítésbeli)	hasonlóságok	a	ma	élő	és	a	fosszilis	fajokban	segíthetnek	feltérké-
pezni	a	különböző	csoportok	közötti	kapcsolatokat.	A	hasonlóság	mértékéből	meghatározható	
az	egyes	fajok	evolúciós	rokonsági	foka	is.

Fontos	azonban	tisztázni,	hogy	a	hasonlóság	oka	valóban	a	közös	eredet-e.	Bizonyos	struk-
túrák,	melyek	hasonló	belső	szerkezettel	rendelkeznek,	igen	eltérő	feladatokat	láthatnak	el.	Az	
ilyen	homológ	szervekre	 talán	a	gerincesek	végtagszerkezete	a	 legismertebb	példa.	Az	egyes	
osztályokban	első	ránézésre	meglehetősen	eltérő	a	végtagok	megjelenése,	behatóbb	tanulmá-
nyozás	után	azonban	felismerhető	a	hasonló	szerkezet.	A	homológia	azt	jelenti,	hogy	két	struk-
túra	hasonlóságának	oka	azok	közös	eredete.	Az	analóg	szervek	–	mint	a	rovarok	és	a	madarak	
szárnya	 –	 ezzel	 ellentétben	ugyan	hasonló	 felépítésűek,	 hasonló	 feladatokat	 látnak	 el,	 de	 az	
evolúció	során	egymástól	függetlenül	fejlődtek	ki.	Többnyire	konvergens	(párhuzamos)	evolú-
ció	eredményeként	jöttek	létre.

A	 csökevényes	 szervek,	 struktúrák	 olyan	 anatómiai	
jegyek,	melyek	 arra	 engednek	 következtetni,	 hogy	 egy	
élőlény	 származási	 kapcsolatai	 behatárolják	 az	 adaptív	
fejlődésük	 lehetőségeit.	A	 csökevényes	 szervek	 gyakran	
homológok	olyan	szervekkel,	melyek	más	 fajokban	nor-
málisan	működnek.	Kialakulásuk	hátterében	a	környezet	
valamilyen	változása	áll.	Az	új	környezeti	feltételek	között	
adott	szerv	feladata	már	nem	szükséges	a	túléléshez,	ezért	
az	utódok	egyre	kisebb	valószínűséggel	öröklik	a	műkö-
dőképes	 változatot.	 Bizonyos	 esetekben	 a	 szerv	 károssá	
válhat	az	élőlény	számára	(pl.	a	vakond	szeme	könnyen	
fertőződhet).	Az	esetek	többségében	a	szerv	megmaradá-
sa	nem	jár	közvetlen	hátránnyal,	de	kialakítása	és	fenn-

tartása	plusz	energiát	igényel	az	élőlénytől.	Ez	szelektív	nyomást	eredményez	a	struktúra	eltá-
volítása	irányában.	Ezért	ezek	a	struktúrák	az	evolúció	további	bizonyítékainak	tekinthetők.

Ilyenek	például	a	vak	barlangi	élőlények	elcsökevényesedett	szemei	(2.	ábra),	vagy	a	csípő-
csontok	jelenléte	a	bálnákban	és	a	kígyókban.	Az	emberben	is	számos	ilyen	csökevényes	struk-
túra	található,	mint	a	farkcsont	vagy	a	vakbél.	

Az élőlények embrionális fejlődésének hasonlóságai

A	különböző	ma	élő	fajok	embrionális	fejlődésének	összehasonlítása	szintén	számos	összefüg-
gésre	derített	fényt.	Ernst	Haeckel	19.	századi	német	természettudós	írta	le	azt	a	törvényszerűsé-
get,	miszerint	az	egyedfejlődésének	kezdetén	minden	állat	egyszerűsített	formában	megismétli	

2. ábra: Barlangi szalamandra. 
Megfigyelhető, hogy a szemei 
teljesen elcsökevényesedtek.
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törzsfejlődésének	valamennyi	fontos	állomá-
sát.	Ezt	a	megállapítást	biogenetikai	alaptör-
vénynek	nevezik.	

Megfigyelhető	 például,	 hogy	 a	 gerinces	
állatok	fejlődése	a	korai	szakaszban	egymás-
hoz	 nagyon	hasonló,	 de	 ahogyan	 az	 embri-
ók	közelednek	a	kifejlett	 állapothoz,	 a	 fejlő-
dés	menete	egyre	 inkább	eltér	egymástól	az	
egyes	 csoportok	 esetében	 (3.	 ábra).	 Két	 faj	
egyedfejlődése	annál	 tovább	mutat	hasonló-
ságokat,	minél	közelebbi	rokonságban	állnak	
egymással.	

Növényföldrajzi és állatföldrajzi bizonyítékok

A	különböző	állatok	és	a	növények	ma	tapasztalható	 földrajzi	elterjedése	szintén	az	evolúció	
működését	igazolja.

Minden	 élőlény	 kisebb	 vagy	 nagyobb	
mértékben	alkalmazkodott	 ahhoz	a	környe-
zethez,	amelyben	él.	Ha	az	élő	és	élettelen	té-
nyezők	két	élőhelyen	nagyon	hasonlóak,	azt	
feltételezhetnénk,	hogy	a	két	területen	ugyan-
azok	a	fajok	fognak	előfordulni.	De	nem	ez	a	
helyzet.	Az	 állat-	 és	 növényfajok	 eloszlása	 a	
Földön	nem	egyenletes.	Például	Afrika	jelleg-
zetes	élőlényei	az	óvilági	majmok,	az	elefán-
tok,	az	oroszlánok	és	a	zsiráfok.	Dél-Amerika	
hasonló	éghajlatú	területein	újvilági	majmok,	
jaguárok	 és	 lámák	 fordulnak	 elő.	 Még	 na-
gyobb	 különbségeket	 tapasztalhatunk,	 ha	
az	 előző	 két	 kontinens	 élővilágát	 Ausztrália	
hasonló	 szélességi	 körön	 fekvő	 területeivel	
hasonlítjuk	 össze.	 Az	 erszényes	 emlősök	 az	
Amerikában	is	előforduló	oposzszumon	kívül	
csak	 Ausztráliára	 jellemzőek.	 Az	 ősi	 jellegű	
tojásrakó	 emlősök	 (kacsacsőrű	 emlős,	 han-
gyászsün)	 máshonnan	 teljesen	 hiányoznak.	
Ugyanakkor	a	 fejlettebb	méhlepényes	emlő-
sök	közül	nagyon	kevés	tekinthető	Ausztráli-
ában	őshonosnak,	többnyire	emberi	közvetí-
téssel	terjedtek	el.

Ezeknek	a	megfigyeléseknek	az	a	magya-
rázata,	hogy	a	fajok	csak	azokon	a	területeken	
létezhetnek,	amelyeket	őseik	benépesítettek.	
Az	emlősök	közös	ősei	valahol	az	északi	fél-

3. ábra: Az embrionális fejlődés egyes stádiumai 
különböző gerinces csoportoknál

4. ábra: Az emlősök őseinek fő vándorlási útvonalai

5. ábra: Az egyes kontinensek elszigetelődése



26    szövegértés – szövegalkotás  BIOLÓGIA	11–12.

tekén	alakulhattak	ki,	és	onnan	három	különböző	irányba	vándoroltak	(4.	ábra).	Dél-Amerika	
felé	a	Panama-szoroson	át,	Afrika	felé	a	Gibraltári	szoroson	keresztül	és	Ausztrália	felé	Délke-
let-Ázsián	keresztül	(ekkor	még	volt	közöttük	szárazföldi	kapcsolat).	Később	ezek	az	útvonalak	
a	kontinensek	mozgásai	következtében	átjárhatatlanná	váltak,	és	az	egyes	kontinensek	faunája	
részben	vagy	teljesen	elszigetelten	fejlődhetett	tovább,	benépesítve	a	különböző	élőhelyeket	(5.	
ábra).	

Az evolúció molekuláris bizonyítékai

A	közös	eredet	teóriája	feltételezi,	hogy	minden	ma	élő	szervezet	a	Földön	egy	közös	őstől	vagy	
más	megközelítésben	egy	közös	ősi	génállományból	származik.	Ennek	bizonyítékául	szolgál-
hatnak	azok	a	jellegek,	melyek	minden	mai	élőlényben	közösek.	Darwin	idejében	csak	a	látható	
morfológiai	hasonlóságok	vizsgálata	volt	 lehetséges	(mint	pl.	hogy	azok	a	madarak	is	rendel-
keznek	szárnyakkal,	melyek	nem	tudnak	repülni).	A	genetika	fejlődésével	számos	molekuláris	
biológiai	bizonyítékot	is	találtak	a	közös	eredet	igazolására:	minden	élő	szervezet	örökítőanyaga	
a	DNS;	a	sejteket	alkotó	fehérjék	minden	esetben	ugyanabból	a	20	aminosavból	épülnek	fel.	A	
genetikai	kód,	amely	meghatározza,	milyen	módon	fordítódik	le	a	DNS	nukleotid-sorrendjében	
tárolt	információ	a	fehérjék	aminosavsorrendjére,	szintén	egységes	az	egész	élővilágban.	A	leg-
különbözőbb	élőlényekben	is	lényegében	ugyanazok	az	anyagcsere-folyamatok	játszódnak	le.	
Ezen	jellegek	egyöntetűsége	mind	azt	mutatja,	hogy	minden	mai	élőlény	egyetlen	közös	őstől	
származik.	

A	különböző	fajok	DNS-szekvenciáinak	összehasonlításával	feltérképezhető	a	köztük	lévő	
evolúciós	kapcsolat.	A	DNS	bázissorrendje	és	a	fehérjék	aminosavsorrendje	a	közeli	fajok	esetén	
nagyon	hasonló.	Minél	 távolabbi	 rokona	egymásnak	a	két	 faj,	 annál	 eltérőbb	 fehérjéik	 szek-
venciája.	A	különbségek	könnyen	számszerűsíthetők,	meghatározható	a	fajok	távolsága	közös	
ősüktől,	s	végső	soron	rekonstruálható	az	evolúció	egész	története.	Az	információs	makromo-
lekulák	szerkezete	alapján	megalkotott	törzsfák	nagyjából	megegyeznek	a	fosszilis	leletek	és	az	
anatómiai	hasonlóságok	alapján	kapott	eredményekkel.	A	molekuláris	módszerek	alkalmazása	
különösen	ott	fontos,	ahol	az	egyéb	adatok	hiányosak.	
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AZ evolúciÓ biZonyítékAi

Központi fogalom

evolúció: lat	1.	fejlődés	2.	fil	a	természet	és	a	társadalom	egyik	mozgási	formája:	szüntelen,	fo-
kozatos,	ugrás	nélküli	mennyiségi	változás	3.	biol	a	magasabb	rendű	szervezeteknek		az	alacso-
nyabbakből	való	kifejlődése,	fokozatos	átalakulása
evolucionalista: lat el	I.	az	evolucionizmus	híve,	követője	II.	az	evolucionizmussal	kapcsolatos,	
rá	jellemző
evolucionizmus:	lat el	az	ugrások	nélküli,	folyamatos,	megszakítatlan	fejlődést	valló	elmélet

Írd be a táblázatba és/vagy a táblára, hogy mi jut eszedbe a központi fogalom kapcsán! Fo-
galmazz meg állításokat és kérdéseket! 
Most is, mint mindig, ha valamit nem értesz pontosan, használd az Értelmező kéziszótárt, az Idegen szavak 
szótárát, a Biológia lexikont és egyéb rendelkézesedre álló segédanyagokat, forrásokat!

EVOLÚCIÓ

Mielőtt a szöveg feldolgozásához hozzákezdesz, ismerkedj meg egy hasznos módszerrel!
A	szöveg	feldolgozásához	most	a	szakértői mozaik	módszert	ajánljuk.	
Ez	egy	olyan	módszer,	amely	kooperatív	csoportmunkában	többelemű	szöveg	feldolgozására	
használható.

1.	lépés:	a	teljes	szöveg	áttekintése,	elolvasása,

2.	lépés:	a	kijelölt	szövegrész	önálló	feldolgozása,

3.	lépés:	az	azonos	szövegrészek	tartalmának	közös,	csoportközi	feldolgozása	és	megbeszélése,

4.	lépés:	a	szövegrészek	tartalmának	megismertetése	a	saját	csoporttal,	a	lényeg	megtanítása,

5.	lépés:	az	elsajátított	ismeret	ellenőrzése	a	szöveg	alapján.
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1. Tekintsd át a teljes szöveget, majd csoporttársaiddal beszéld meg a látottakat a megadott 
szempontok figyelembevételével:

–	a	szöveg	terjedeleme,	tagolása,
–	az	ábrák	és	a	szöveg	aránya,	kapcsolata,
–	a	cím	szerkezete,	értelmezése,
–		a	cím	és	a	fejezetcímek	(vagy	hiányuk:	a	bevezetésnek	nincs	címe)	jelentése,	kapcsolata,	
összefüggései,

–	egyéb	benyomások

2. még az olvasás előtt fogalmazz meg a témával kapcsolatban előfeltevést vagy egy feltáró 
kérdést!

Előfeltevésem:	 

Feltáró	kérdésem:	 

3. olvasd el a teljes szöveget! (első lépés)

Olvasás	közben	húzd	alá	a	leglényegesebb	megállapításokat	hordozó	szavakat,	mondatokat!	
Figyeld	meg,	hogy	milyen	kapcsolat	és	összefüggés	van	a	fejezetek	között!

4. Tanulmányozd a szöveg tagolását bemutató szövegtérképet! (második lépés)

Húzd	alá	a	saját	témád!

Az evolúció bizonyítékai
1.	Bevezetés
2.	A	kövületek
3.	Az	élőlények	anatómiai	sajátosságai
4.	Az	élőlények	embrionális	fejlődésének	hasonlóságai
5.	Növényföldrajzi	és	állatföldrajzi	bizonyítékok
6.	Az	evolóció	molekuláris	bizonyítékai

5. készíts jegyzetet/vázlatot saját témádhoz, amelyben szerepelnek

–	a	legfontosabb	fogalmak,	magyarázatokkal,
–	a	legfontosabb	megállapítások,	saját	szavaiddal	megfogalmazva,
–	témád	és	a	központi	fogalom	(evolúció)	közötti	kapcsolat	jellemzése,
–	kérdéseid	a	témával	kapcsolatban.	

Szövegrészed megértését és feldolgozását segíti, ha
–	pontosítod,	rendszerezed	a	kulcsfogalmakat,
–	a	fogalmak	magyarázatához	kártyákat	készítesz,
–	kigondolsz	egy	rövid	szóbeli	összefoglalót	a	témádról	(a	kulcsfogalmak	felhasználásával),
–		elemzed	a	szövegedben	található	ábrát	szóban	(kapcsolat	a	szöveggel,	többlet	jelentés,	képi	
nyelv	sajátosságai,	konkrét	és	elvont),

–		a	 jobb	 áttekinthetőség	 érdekében	 rövid	 fogalomtárat	 vagy	 címszójegyzéket	 készítesz	 a	
szövegrészedhez.
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TÉMÁM:

JEGYZETEIM:

FOGALOMKÁRTYÁK

BETŰ CÍMSZÓ

E
F

evolúció
fosszíliák

6. Vizsgáld meg alaposabban a szövegrészed mondatait!

a)	 	Milyen	logikai	kapcsolatokkal	találkozol	leggyakrabban	a	tagmondatokon	belül,	illetve	
a	mondatok	között?	Húzd	alá	a	jellemzőket!

	magyarázat,	következtetés,	ellentét,	kijelentés,	kérdés,	választás,	megállapítás,	részletezés,	
egyéb:	 

Mit	gondolsz,	miért?	 

b)	 Húzd	alá	azt	a	mondatot	a	szövegrészedből,	amelyiket	

–	a	legegyszerűbbnek	és	jól	értelmezhetőnek	(egyenes	vonallal),
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–	egyszerűnek	és	mégis	nehezen	értelmezhetőnek	(hullámos	vonallal),
–	a	legbonyolultabbnak,	de	mégis	jól	értelmezhetőnek	(szaggatott	vonallal),
–	a	legbonyolultabbnak	és	nehezen	értelmezhetőnek	(pontozott	vonallal)	tartasz.
A	csoportközi	megbeszélésen	hasonlítsátok	össze	és	beszéljétek	meg	a	tapasztalataitokat!

7. Írj két olyan tételmondatot a témádról, amiről vitatkozni lehet!

I  

II  

8. az önálló szövegfeldolgozást követően az azonos szövegrésszel foglalkozó többi csoport 
tagjával beszéld meg tapasztalataid! ( harmadik lépés)

	Állapodjatok	meg	arról,	hogy	visszatérve	a	csoportotokba	–	kb.	2	perc	időtartamban	–	mit	
mondtok	el	saját	témátokról!
Véleményablak-módszer	segítségével	gyűjtsétek	össze	a	jó	és	hatékony	vita	ismérveit!
–	Mindenki	írja	le,	hogy	ő	mit	tart	fontosnak	a	vitatkozásról,
–	beszéljétek	meg,
–	középre,	az	„ablakba”	írjátok	be	a	közösen	hozott	döntésetek!

VITATKOZZUNK,	DE	HOGYAN?

JÓ,	HA	A	VITA				 NEM	JÓ,	HA	A	VITA

Állapodjatok	meg	arról,	hogy	a	csoport	melyik	tételmondatot	javasolja	a	közös	vitához!

Javasolt tételmondatok:

1.	csoport:	 

2.	csoport:  

3.	csoport:	 

4.	csoport:	 

5.	csoport:	 
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9. Taníts! ( negyedik lépés)

	Visszatérve	az	eredeti	csoportodhoz,	tanítsd	meg	csoporttársaidnak	a	témád!	Válaszolj	kér-
déseikre!	Ha	szükséges,	menet	közben	–	cédulaküldéssel	–	konzultálj	a	többi	témaszakér-
tővel!

10. Vitatkozz! 

Válassz ki egy tételmondatot, és írj bizonyító érveket és cáfolatokat hozzá!

tételmondat:

BIZONYÍTÓ	ÉRVEK CÁFOLATOK

 
Párban	vitatkozzatok,	mindkét	(állító-tagadó)	szerepet	próbáld	ki!

11. Beszélgessünk, de a megadott témákról!

–	Milyen	kapcsolat	van	az	evolúció	és	a	revolúció	között?
–		Milyen	kapcsolat	van	a	fosszíliák	és	a	kormeghatározás	tudományos	terület	fejlődése	kö-

zött?

12. készíts rövid felelettervet a szöveg témájához, beszéld meg és egyeztesd csoporttársaid-
dal!

 Az adott témarész bemutatásakor ügyelj a tématartásra, a helyes és pontos szakszóhasz-
nálatra, idézz példákat, mutass rá az összefüggésekre, ha szükséges, érvelj, véleményed 
elmondásakor törekedj a nyelvi és nyelvhelyességi szempontból pontos megfogalmazás-
ra!
Feleletterv/vázlat
 

 

 

 

 

 

 



32    szövegértés – szövegalkotás  BIOLÓGIA	11–12.

13. készíts rövid esszét az evolúció bizonyítékai témában az alábbi kulcsfogalmak felhasz-
nálásával:

	az	élővilág	 története,	evolúciós	 fejlődés,	kutatások,	bizonyítékok:	 fosszíliák/kövületek,	az	
élőlények	anatómiai	hasonlóságai,	az	embrionális	fejlődés	hasonlóságai,	biogenetikai	alap-
törvény,	növényföldrajzi	és	állatföldrajzi	bizonyítékok,	molekuláris	bizonyítékok	(maximum	
8	mondat	terjedelemben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. időutazás

Tudósíts	az	evolúciós	elmélet	megjelenéséről	rövid	újsághír	formájában!
	Fejezd	ki	egyetértésed	vagy	nemtetszésed	a	korabeli	emberek	számára	érthető	és	megszo-
kott	formában!
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15. Összegzés

Tekintsd	át	a	munkalapodban	és	a	táblán	szereplő	anyagot,	kérdéseket!
Gondold	át,	hogy	mennyivel	tudsz	többet	a	témáról	most,	mint	az	óra	elején!

16. értékeld a saját és csoportod órai munkáját!

Saját	munkád
0                                                                         5                                                                         10

Csoportod	munkája
0                                                                         5                                                                         10



AZ evolúciÓs gondolkodás története és 
dArwin tAnAi

Az	evolúció	a	biológiában	az	élőlények	génszekvenciájában	az	idő	múlásával	bekövetkező	válto-
zásokat	jelenti.	Magyarázza	az	élővilág	diverzitását,	a	fajok	eredetét	és	egymással	való	rokonsá-
gukat,	a	fajok	közti	hasonlóságokat	és	különbségeket,	valamint	a	környezethez	való	alkalmaz-
kodás	folyamatát.

Az előzmények

Az	evolúció,	vagyis	az	élővilág	fejlődésének	a	gondolata	már	az	ókorban	is	felmerült;	elsőként	
Anaximandrosz	görög	filozófusnál	 a	 i.	 e.	 6.	 században.	Később	 ezek	 az	 elképzelések	hosszú	
időre	feledésbe	merültek.	Az	életről	uralkodó	középkori	elképzelés,	„a	létezők	nagy	láncolata”	
gondolat	szintén	egy	ókori	tudóstól,	Arisztotelésztől	származik.	A	nagy	láncolat	az	élőlényeket	
–	a	 leszármazás	gondolatát	tagadva	–	egy	emelkedő	létrán	helyezte	el.	A	létra	tetején,	mint	a	
legfejlettebb	élőlény,	az	ember	állt.	E	szerint	az	elképzelés	szerint	a	fajok	nem	változnak,	nincs	
kihalás	vagy	fajkeletkezés.

A	18.	és	a	19.	században	a	természettudományok	az	egyre	újabb	felfedezéseknek	köszön-
hetően	hatalmas	fejlődésnek	indultak.	A	geológia	eredményei	és	a	Föld	élővilágának	alaposabb	
megismerése	számos	kérdést	vetett	fel.	Ekkor	kaptak	újra	teret	azok	a	nézetek,	miszerint	a	fajok	
módosulásokon	mennek	keresztül,	és	hogy	a	mai	élőlények	a	korábbiaknak	szaporodással	lét-
rejött	leszármazottai.

Az	 elképzelést	 tudományos	 igénnyel	 elsőként	Georges	 Louis	 Leclerc	 Buffon	 (1707–1788)	
francia	 természettudós	 fogalmazta	meg.	Az	ő	elgondolásai	nagy	hatással	voltak	a	következő	
két	generáció	 természettudósaira	–	 így	Lamarckra	és	Darwinra	 is.	Buffon	észrevette,	hogy	a	
hasonló	környezeti	 feltételek	ellenére	a	különböző	 területeken	más-más	élőlények	 fordulnak	
elő.	Ebből	azt	a	következtetést	vonta	le,	hogy	a	fajok	egy	központból	való	szétterjedés	után	meg-
változtak,	és	ez	eredményezi	a	tapasztalható	sokféleséget.	Azt	is	feltételezte,	hogy	az	éghajlati	
változások	elősegítették	a	fajok	szétterjedését	az	eredeti	központokból.

Lord	Monboddo	és	Erasmus	Darwin	brit	természettudósok	szintén	felvetették	a	fajok	evolú-
ciójának	és	a	közös	őstől	való	leszármazásnak	a	gondolatát,	sőt	a	természetes	szelekció	ötlete	is	
szerepelt	írásaikban.	(Erasmus	Darwin	Charles	Darwin	nagyapja	volt,	így	feltételezhető,	hogy	
Charlesra	jelentős	mértékben	hatottak	az	ő	írásai.)

Jean	Baptiste	Lamarck	(1744–1829)	francia	természettudós	1809-ben	kiadott	művében,	a	Phi-
losophie Zoologique-ben	(Állattani	filozófia)	a	fajok	időbeli	változásának	folyamatára	próbált	vá-
laszt	adni.	Elmélete	szerint	az	egyed	élete	során	szerzett	tulajdonságait	az	utódjai	öröklik.	Az	új	
struktúrák	kialakulását	egy	élőlényben	a	szervezet	belső	igényeivel,	szükségleteivel	magyaráz-
ta.	Két	törvényt	dolgozott	ki	az	evolúció	magyarázatára.	Az	első	–	a	használat	és	nem	használat	
törvénye	–	azt	mondta	ki,	hogy	minden	állatban,	amely	nem	érte	el	a	fejlődésének	végső	korlá-
tait,	az	adott	szerv	intenzív	használata	azt	fokozatosan	megerősíti,	fejleszti	és	megnagyobbítja.	
Míg	azok	a	 szervek,	 amelyek	 folyamatosan	használaton	kívül	vannak,	 elgyengülnek,	 lerom-
lanak,	végül	teljesen	eltűnnek.	A	második	törvény	–	a	szerzett	tulajdonságok	örökölhetősége	
–	 szerint	minden	megszerzett	 tulajdonság,	 illetve	 a	 szervek	 elvesztése,	 amelyet	 a	 környezeti	
hatások	eredményeznek,	a	szaporodás	során	átadódik	a	következő	generációnak.

Bár	az	elmélet	alátámasztására	meglehetősen	szerény	bizonyítékokat	tudott	csak	felmutat-
ni,	elképzelése	mégis	közel	50	éven	keresztül	meghatározta	a	biológiai	gondolkodást.
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A fajok eredete

Az	első	meggyőző	magyarázatot	az	evolúció	mechanizmusára	Charles	Darwin	(1809–1882)	brit	
természettudós	adta.	Darwin	Föld	körüli	utazása	során	azt	tapasztalta,	hogy	az	élőlények	és	a	
fosszíliák	nem	egyenletesen	oszlanak	el	a	Földön.	Ez	az	egyenlőtlenség	felkeltette	a	figyelmét,	
és	hazatérve	vizsgálni	kezdte	a	fajok	átalakulásának	folyamatát.	Megfigyelésein	kívül	nagy	ha-
tással	volt	rá	Thomas	Malthus	népesedési	elmélete	is.	Malthus	szerint	a	népesség	növekedése	
exponenciális	 jellegű,	a	megtermelt	élelmiszerek	mennyisége	viszont	 legfeljebb	 számtani	 sor	
szerint	tud	növekedni.	Ennek	megfelelően	egységnyi	élelmiszerre	egyre	több	ember	jut.	A	for-
rások	véges	mennyisége	a	létért	folytatott	küzdelemhez	vezet,	amely	a	legrátermettebb	túlélését	
eredményezi.

Darwin	1842	és	1844	között	körvonalazta	az	elméletét	a	természetes	szelekció	által	hajtott	evo-
lúcióról.	A	természetes	szelekciót	úgy	definiálta,	mint	azt	az	alapelvet,	amely	segítségével	egy-
egy	jellegnek	az	élőlény	szempontjából	hasznos	változatai	megőrződnek.	Ezzel	magyarázta	a	
különböző	 fajoknak	 az	 eltérő	 környezethez	való	 alkalmazkodását,	 valamint	 a	 fajkeletkezést.	
Félve	a	tudományos	világ	reakciójától,	csak	a	legjobb	barátaival	osztotta	meg	kutatásainak	ered-
ményét.

1858-ban	Alfred	Russell	Wallace,	egy	fiatal	természettudós	egy	esszét	küldött	neki,	mely-
ben	hasonló	elméletet	fogalmazott	meg.	Wallace	levelét	és	kéziratát	elolvasva	Darwin	barátai	
tanácsára	gyorsan	kivonatolta	saját	kéziratát.	Ennek	részleteit	Wallace-éval	együtt	felolvasták	a	
Linné-társaság	ülésén.	Majd	kevesebb,	mint	egy	év	alatt	megírta	A fajok eredetét,	melyben	elmé-
letét	részletesen	kifejtette	megfelelő	érvekkel	támasztva	alá	állításait.	(A	mű	teljes	címe:	A	fajok	
természetes	kiválasztással	való	eredete,	avagy	a	sikeres	fajok	fennmaradása	a	létért	folyó	küzde-
lemben)	A	könyv	1859-ben	jelent	meg;	az	1.	kiadás	1250	példánya	az	első	napon	elfogyott.

1. ábra: A Beagle fedélzetén tett Föld körüli hajóút útvonala
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„Bár sok részlet még homályos, és sokáig az is marad, a tőlem telhető legmegfontoltabb tanulmányozás és 
legszenvedélymentesebb mérlegelés után cseppet sem kételkedem abban, hogy az a nézet, amelyet a legtöbb 
természetkutató vall, és korábban magam is vallottam – vagyis, hogy a fajokat egymástól függetlenül terem-
tették – téves. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a fajok nem változhatatlanok; és hogy azok a fajok, 
amelyek egyazon úgynevezett genuszhoz vagy nemzetséghez tartoznak, az egyenes leszármazottai valami-
lyen más, általában kipusztult fajnak, ugyanúgy, ahogyan a fajok ismert változatai is az ő leszármazottaik. 
Meg vagyok győződve továbbá arról, hogy a természetes kiválasztás volt a módosulás legfontosabb, ha nem 
is kizárólagos eszköze.”

Darwin: A fajok eredete (részlet)

Az evolúciós elmélet

Darwin	határozottan	különválasztotta	teóriájának	két	elemét:	igyekezett	alátámasztani	a	bio-
lógiai	evolúció	tényét,	valamint	bemutatni	a	természetes	szelekció	elvét,	amely	magyarázza	az	
előbbit.	Elmélete	megfigyeléseken	és	a	belőlük	levont	következtetéseken	alapul.	Lényege	dió-
héjban	a	következő:

A	fajok	többségének	nagy	a	termékenysége.	Ezért	több	utódot	hoznak	létre,	mint	ameny- •
nyit	fel	tudnak	nevelni.	A	populációméret	viszont	csak	bizonyos	határok	között	változik.	
A	táplálékforrások	korlátozottak,	de	az	időben	csak	kevéssé	változnak.	Mindezekből	az	
következik,	hogy	a	túlélésért	(táplálékért)	harc	alakul	ki	az	egyedek	között.
Az	ivarosan	szaporodó	fajoknál	gyakorlatilag	nincs	két	azonos	egyed.	A	változatok	kö- •
zül	egyesek	közvetlenül	hatnak	az	adott	környezetben	az	egyed	túlélési	képességére.	
Ezen	változatok	többsége	öröklődik.
Azok	az	egyedek,	melyek	a	legjobban	alkalmazkodtak	a	környezetükhöz,	nagyobb	való- •
színűséggel	érik	el	az	ivarérettséget	és	szaporodnak.	Valamint	nagyobb	eséllyel	hagyják	
az	örökletes	jegyeiket	a	következő	generációkra.	Amennyiben	egy	tulajdonságra	nézve	
több	változat	is	létezik,	a	szelekció	azokat	az	egyedeket	fogja	előnyben	részesíteni,	ame-
lyek	a	legjobb	változatokkal	rendelkeznek.
Ez	a	folyamat	eredményezi,	hogy	megfelelően	hosszú	idő	elteltével	a	populációk	alkal- •
mazkodnak	a	környezetükhöz,	és	sok	generáció	múlva	új	tulajdonságok,	illetve	új	fajok	
alakulnak	ki.

Darwin	elméletének	lényege	tehát	az,	hogy	a	populációk	időben	nem	állandók.	A	változás	me-
chanizmusa	a	természetes	szelekció.	Folyamatát	ahhoz	hasonlította,	ahogyan	a	gazdák	kiválaszt-
ják	a	legelőnyösebb	tulajdonsággal	rendelkező	növényeket	vagy	a	jószágot	a	további	tenyésztés	
céljából	(mesterséges	szelekció).	Feltevése	szerint	a	táplálékért,	az	élőhelyért,	a	búvóhelyért	és	az	
ivari	partner	megszerzéséért	folytatott	versengés	az	egyéni	változatokon	és	a	megnövekedett	
szaporodóképességen	át	a	környezethez	kevésbé	alkalmazkodottak	eltűnését	és	a	jobban	alkal-
mazkodottak	fennmaradását	eredményezi.
Darwin	tisztában	volt	vele,	hogy	a	természetes	szelekció	nem	az	egyetlen	hajtóereje	az	evolúci-
ónak,	de	szerepét	elsődlegesnek	tekintette.	Az	evolúció	egyéb	mechanizmusait	akkor	még	nem	
fogalmazták	meg	egyértelműen	(pl.	a	genetikai	sodródást	sem).

Az elmélet továbbélése

A	fajok	eredetének	megjelenése	óta	(1859)	az	evolúció	csaknem	folyamatosan	viták	középpont-
jában	áll.	Maga	az	evolúció	ténye	elég	hamar,	már	a	könyv	megjelenését	követő	10	évben	ál-
talánosan	elfogadottá	vált	 tudományos	körökben.	Azt	viszont	nagyon	sokan	vitatták,	hogy	a	
természetes	szelekció	lett	volna	ennek	a	fő	hajtóereje.	Sokan	megkérdőjelezték,	hogy	ez	a	me-
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chanizmus	elég	hatásos	lenne	ahhoz,	hogy	új	fajokat	hozzon	
létre.	Támadták	még	azért	is,	mert	a	szelekció	folyamata	so-
kak	szerint	nem	képes	előremutató	változásokat	létrehozni.	
Bár	Darwin	 elmélete	magyarázatot	 adott	 egy	 sor	 biológiai	
megfigyelésre,	 az	öröklődés	mechanizmusát	nem	tudta	ki-
elégítően	magyarázni.

Mendel	munkássága	a	borsónövények	bizonyos	jellege-
inek	öröklődéséről	megalapozta	a	genetika	 tudományágát.	
Az	1930-as	években	az	evolúciós	elmélet	és	Mendel	öröklő-
dési	törvényeinek	komplex	statisztikai	értékelésének	egyesí-
tése	révén	született	meg	a	modern	evolúciós	szintézis	vagy	
neodarwinizmus.	A	természetes	szelekció	gondolata	a	kuta-
tók	nagyobb	részénél	csak	ekkor	vált	elfogadottá.

A	 40-es	 évekre	 azonosították	 a	 géneket	mint	 az	 élőlé-
nyek	öröklődésének	elemi	egységeit,	amelyeket	a	valameny-
nyi	élőlény	által	hordozott	DNS	kódol.	Azóta	a	genetika	sze-
repe	az	evolúcióbiológiában	központivá	vált.	A	molekuláris	
genetikában	folytatott	kutatások	tovább	formálták	az	evolú-
cióelméletet.

Az elmélet hatásai a társadalomra 

A	tudományos	világban	ma	már	az	evolúció	ténye	maga	teljes	körű	elfogadottságnak	örvend,	az	
elmélet	részleteivel	kapcsolatban	viszont	továbbra	is	viták	zajlanak	(pl.	arról,	hogy	mi	a	szelek-
ció	alapegysége).	Az	evolúció	elméletét	azonban	a	mai	napig	sokan	támadják.	A	viták	a	filozófi-
ai,	társadalmi	és	vallási	következtetésekben	összpontosulnak.

Nagyon	sokan	mind	a	mai	napig	nem	fogadják	el	azt	a	feltételezést,	hogy	az	élővilág	sok-
félesége	 természetfeletti	 közbeavatkozás	 nélkül,	 természetes	 folyamatok	 eredményeként	 jött	
létre.	Bár	sok	vallás,	 így	a	katolikus	 is,	összeegyeztette	a	nézeteit	az	evolúcióelmélettel,	bizo-
nyos	körök,	például	a	kreácionisták	az	evolúció	ellen	érvelnek	az	alapján,	hogy	az		megcáfolja	
a	teremtésmítoszt.	Egyes	országokban	(USA)	a	feszültségek	annyira	megnövekedtek	a	vallásos	
és	a	tudományos	tanítások	hívei	között,	hogy	vitáik	következményei	már	a	közoktatást	is	érin-
tették.

Az	elmélet	érvényességét	egyesek	kiterjesztették	az	emberi	társadalomra	is,	ebből	született	
a	szociáldarwinizmus.	E	szerint	az	emberi	társadalmak	és	kultúrák	a	fajok	evolúciójához	ha-
sonlóan	fejlődnek.	A	legrátermettebb	túlélését	hirdette,	igazolást	nyújtva	ezzel	a	rasszizmus,	az	
imperializmus	és	a	társadalmi	egyenlőtlenségek	fenntartásának	létjogosultságára.

Újabban	az	evolúciós	szemléletet	más	tudományterületeken	is	próbálták	alkalmazni,	töb-
bek	között	a	pszichológiában	vagy	a	gazdaságtudományokban.

2. ábra: Korabeli karikatúra, 
mely Darwint egy majom 

testével ábrázolja. Célzás a 
közös eredet elképzelésére
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munkAlAP

AZ evolúciÓs gondolkodás története és dArwin tAnAi

A	szöveg	 feldolgozása	közben	használd	 folyamatosan	az	Értelmező kéziszótárt,	az	 Idegen szavak 
szótárát,	a	Biológia lexikont	és	egyéb	rendelkézesedre	álló	segédanyagokat,	forrásokat!

EVOLÚCIÓ

Tudománytörténet

1. értelmezd a címet, majd a szöveg alapján próbálj válaszolni!

Mi	a	a	tudománytörténet	tárgya	(itt	a	szövegben,	konkrétan	és	általánosságban)?
Mi	a	tudománytörténet	feladata?
	Miért	mondhatjuk,	hogy	a	tudománytörténet	sajátos	helyet	foglal	el	a	tudományos	és	a	tör-
ténelemi	kutatások	körében?
Írj	három	tudománytörténeti	témájú	írást	vagy	könyvcímet!

1.	 

2.  

3.  

2.

MEGADOTT	SZEMPONTOK	A	SZÖVEG	FEL-
DOLGOZÁSÁHOZ

SAJÁT	SZEMPONTJAIM	A	SZÖVEG	FELDOL-
GOZÁSÁHOZ

–	tartalmi	elemek,	kulcskifejezések
–	 cím	 és	 téma	 viszonya,	 szövegegységek	 és	
téma	viszonya
–	tagolás
–	új	és	már	ismert	tudástartalom	aránya
–	evolúciós	elméletek
–	 Darwin	 kutatási	 eredményének	 helye,	 je-
lentősége,	továbbélése
–	ábrák–szöveg	viszonya
–	lényegkiemelés
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3. a szöveg feldolgozásához a .................................................. módszert választottam.

4. magyarázd az első bekezdés kulcsfogalmait, és tegyél fel kérdéseket a témával kapcsolatban!

evolúció
 

 

 

kulcsfogalmak: evolúció,	génszekvencia,	diverzitás,	eredet,	rokonság,	alkalmazkodás

 

 

 

kérdések

 

 

5. a figyelem középpontjában az arányok

	Készíts	kördiagramot	három	szövegbeli	arány	(pl.	szöveg–ábra,	betűvastagság,	tudomány–
tudománytörténet)	bemutatására!

A) B) C)
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6. mely történelmi korban és milyen fontos megállapításokat tettek az élővilág fejlődésével 
kapcsolatban a szövegben szereplő személyek?

GONDOLKODÓ KOR GONDOLAT,	ÁLLÍTÁS KULCSFOGALMAK

ANAXIMANDROSZ

ARISZTOTELÉSZ

GEORGES	L.	L.	
BUFFON

LORD	MONBODDO

ERASMUS	DARWIN

JEAN	BAPTISTE	
LAMARCK

 
Miben	hasonlítanak	ezek	a	megállapítások,	és	miben	különböznek?	

Hasonlóságok:	 

Különbségek:	 

7. górcső alatt a szöveg kifejezései

 magyarázd meg szóban, hogy mit jelentenek az alábbi kifejezések, szókapcsolatok,  majd 
írd le röviden!

Górcső	alatt	van	 

Feledésbe	merül	 

Uralkodó	elképzelés	 

Kérdést	vet	fel	 

Tudományos	igénnyel	 

Bizonyítékot	mutat	fel	 

Körvonalazta	elméletét	 

Osztotta	meg	véleményét	 
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Tőle	telhető	 

Tisztában	van	vele	 

Megkérdőjelez	 

Elfogadottságnak	örvend	 

8. Vizsgáld  meg a szöveg kulcskifejezései közötti viszonyokat, összefüggéseket! (alá-fölé, 
mellé; fontos, kevésbé fontos; szoros kapcsolat, laza kapcsolat stb.)

9.  az evolúciós elmélet megszületése: charles darwin: A fajok eredete

a)	 	Elemezd	az	elmélet	és	a	tapasztalás	(gyakorlat)	szerepét	és	viszonyát	az	evolúciós	elmé-
let	kidolgozásában!

Első	lépés:	 

Második	lépés:	 

 

 

b)	 Keress	a	kapcsolatot	az	1.	ábra	és	az	evolúciós	elmélet	között!

c)	 Keresd	az	összefüggést	az	alábbi	fogalmak	között:

	exponenciális	jellegű	népességnövekedés,	számtani	sor	szerinti	élelmiszer-növekedés,	túl-
népesedés,	éhezés,	legrátermettebb	megmaradása,	gyenge	pusztulása

d)	 Készíts	táblázatot,	ábrát,	grafikont	stb.	a	malthusi	elmélet	magyarázatára!

10. az evolúciós elmélet

 a szöveg tüzetes áttanulmányozása után érvelj az evolúciós elmélet mellett, vagy cáfold, 
ha tudod! 
készíts vitatervet mindkét szerephez!
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BIZONYÍTÁS CÁFOLAT

Bevezető	gondolat

Érv,	bizonyíték	1.

Érv,	bizonyíték	2.

Érv,	bizonyíték	3.

Bevezető	gondolat

Cáfolat	1.

Cáfolat	2.

Cáfolat	3.

11. mi kapcsolja össze charles darwin, alfred russell Wallace és mendel tudományos mun-
kásságát? Több egyszerű mondattal válaszolj!

 

 

 

12. mire következtetsz az alábbi mondatból?

	A	könyv	(A	fajok	eredete)	1859-ben	jelent	meg,	az	1.	kiadás	1250	példánya	az	első	napon	
elfogyott.

Feltevésem:	 

Indoklásom:	 

13. a darwini evolúciós elmélet támogatói vagy ellenzői közé tartozhatott-e az, aki a 2. ábrán 
látható karikatúrát készítette? indokold véleményed!

Az	ellenzői	közé	tartozott,	(mert,	de....)	 

A	támogatói	közé	tartozott	(mert,	de....)	 
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14. adj új címet a szövegnek!

 

Változtasd	meg	a	fejezetcímeket!

 

Lehetnének-e más sorrendben a szövegben a fejezetek? Válaszod indokold! 

Igen:	 

Nem: 

15. milyen kérdéseket tennél fel tudománytörténészként az evolúció témáról a szövegben 
szereplőknek?

SZEMÉLY KÉRDÉS

16. megszokott fordulatok

Gondold	át	egy	tudományos	feltevés	útját	a	gondolattól	az	elismerésig	és	elfogadásig!
Írd	le	a	folyamat	jellemző	igéit	időrendben!
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17. hihető vagy hihetetlen?

Darwin	élete	és	munkássága
	Találj	ki	egy	izgalmas,	tanulságos,	megható	stb.	történetet	Darwin	életéről	(kapcsolata	nagy-
apjával,	kalandok	az	utazásai	során,	az	igazság	diadala	stb).	Meséld	el	érdekes	fordulatok-
kal,	átéléssel!

ráadás

–	Készíts	címszójegyzéket	ábécérendbe	szedve	a	szöveghez!

	–		Gondold	át	a	biológiai	evolúció	mintájára,	és	készíts	rövid	feljegyzést	arról,	hogy	mit	je-
lenthet	az	evolúció	fogalma	a	társadalomtudományban,	a	szociológiában,	a	gazdaságtu-
dományokban.	Melyik	tudományt	lehetne	kapcsolatba	hozni	még	az	evolúcióval?

	–		Tedd	próbára	a	magad	és	társaid	tudását!	Írj	komoly	és	kevésbé	komoly	kvízkérdéseket,	
igaz-hamis	állításokat	(megoldásokkal)	az	evolúció	témájához!

 



termésZetvédelem és környeZetvédelem 
diÓhéjbAn

Az	emberi	társadalom	a	bioszféra	része,	attól	elválasztva	életképtelen,	ezért	épségének	megőr-
zése	egyetemes	emberi	feladat.	A	bioszféra	globális	folyamatai	biztosítják	a	Föld	éghajlatának	
szabályozását,	a	légkör	oxigéntartalmának	állandóságát	(és	ezzel	összefüggésben	az	ózonpajzs	
meglétét).	A	bioszféra	 szolgáltatja	ezenkívül	az	 ivóvizet,	 a	mezőgazdasági	 termelést	 lehetővé	
tevő	talajfolyamatokat,	biztosítja	a	mérgező	hatású	anyagcseretermékeink	ártalmatlanítását,	a	
vizek	öntisztulását	és	a	táplálékként	használt	számtalan	élőlény-populációt	is.	Ezen	szolgálta-
tások	hatékonyságát	és	a	rendszerek	működésének	megbízhatóságát	a	biológiai	sokféleség	biz-
tosítja.	

Nemzeti	park	neve Alapítás	éve Területe	(km2)

Hortobágyi	Nemzeti	Park 1972 805,49

Kiskunsági	Nemzeti	Park 1975 567,61

Bükki	Nemzeti	Park 1976 402,63

Aggteleki	Nemzeti	Park 1985 198,92

Fertő-Hanság	Nemzeti	Park 1991 235,88

Duna-Dráva	Nemzeti	Park 1996 494,79

Körös-Maros	Nemzeti	Park 1997 501,34

Balatoni	Nemzeti	Park 1997 569,98

Duna-Ipoly	Nemzeti	Park 1997 603,14

Őrségi	Nemzeti	Park 2002 kb.	440

1.	táblázat:	Magyarország	nemzeti	parkjai

Fontosabb fogalmak

A	természetvédelem	célja	a	bioszféra	állapotának,	
működőképességének,	a	biológiai	sokféleség,	va-
lamint	ezzel	összefüggésben	az	élőhelyeknek	és	
a	természeti	tájnak	a	megőrzése,	károsodásainak	
megelőzése,	 mérséklése	 vagy	 elhárítása.	 A	 ter-
mészetvédelmi	 tevékenység	 középpontjában	 a	
bioszféra	áll,	ma	elsősorban	a	 természeti	 terüle-
tekre	és	a	vadon	élő	fajokra	koncentrál.	A	véden-
dő	természeti	értékek	palettája	pedig	igen	széles,	
nemcsak	az	állatok	és	növények,	hanem	mikroor-
ganizmusok,	gombák,	ásványok,	források,	ősma- 1. ábra: Jellegzetes táj a Hortobágyi Nemzeti Parkban
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radványok	és	barlangok	is	ide	tartoznak.	Továbbá	természetvédelmi	oltalom	alatt	áll	jó	néhány	
ember	alkotta	objektum	is,	például	parkok	vagy	arborétumok.	A	védett	területek	nagyságuk,	
jelentőségük	és	jogi	besorolásuk	alapján	Magyarországon	a	következők	lehetnek:	nemzeti	par-
kok,	tájvédelmi	körzetek,	természetvédelmi	területek.

A	környezetvédelem	elsősorban	a	különböző	emberi	tevékenységek	által	okozott	károsodá-
sok	megelőzésére,	a	károk	mérséklésére	vagy	elhárítására	irányul,	tehát	főleg	a	mezőgazdaság-
ra,	az	iparra,	a	közlekedésre	és	a	településekre	koncentrál.	A	környezetvédelemi	tevékenység	
középpontjában	tehát	az	emberi	társadalom	érdekei	állnak.

A	környezetszennyezés	az	ember	környezetének	kedvezőtlen	irányú	megváltoztatása;	a	le-
vegő	a	víz	és	a	talaj	előnytelen	összetétel-változásával	és	minőségromlásával	járó	tevékenység,	
illetve	jelenség	vagy	maga	az	előnytelen	összetétel-változást	és	minőségromlást	okozó	anyag.	
Legáltalánosabb	típusai	a	káros	anyagok	kibocsátása:	a	légszennyezés,	a	vízszennyezés	és	a	ta-
lajszennyezés.	A	környezetszennyezés	lehet	fizikai	(zajszennyezés,	hőszennyezés,	fényszennye-
zés),	kémiai	(szennyvíz,	talajszennyezés,	túlzott	műtrágyázás,	növényvédő	szerek	alkalmazása)	
vagy	biológiai	természetű	(mesterségesen	átalakított	vagy	tájidegen	élőlények	alkalmazása).

irányelvek a természet- és környezetvédelemben

A	természetvédelem	és	a	környezetvédelem	érdekei	számos	területen	összefonódnak.	Köztük	
jelentős	átfedés	tapasztalható,	és	csak	egymást	kölcsönösen	kiegészítve	működhetnek	hatéko-
nyan.	

A	természet-	és	környezetvédelemben	néhány	alapelv	szerint	igyekeznek	kezelni	a	prob-
lémákat.	A	megelőzés	elve	szerint	a	 lehetséges	környezeti	 szennyező	hatásokat	a	szennyezés	
forrásánál	kell	megszüntetni.	A	megelőzés	általában	jóval	könnyebben	és	olcsóbban	megvaló-
sítható,	mint	a	már	meglevő	szennyezések	eltávolítása	a	környezetből.	A	„szennyező	fizet	elv”	
szerint	a	környezeti	kár	költségeit	a	kár	okozója	köteles	kifizetni.	Ez	magában	foglalja	egyrészt	
az	érvényben	levő	környezeti	normák	betartásának	költségeit,	másrészt	a	szennyezés	által	oko-
zott	károk	megtérítését.	

Fontos	hangsúlyozni,	 hogy	 egy	 adott	 élőlényközösség	 sérülésének	 vagy	megsemmisülé-
sének	hatása	az	emberi	társadalom	egészére	fejti	ki	hatását.	A	helyi	károsodás	és	annak	hatá-
sai,	egy	bonyolult	ökológiai	hatásláncon	keresztül	gyakran	csak	később	és	az	eredeti	károsodás	
helyszínétől	 távol	 jelentkeznek.	 Éppen	 ezért	 elengedhetetlenül	 fontos	 a	helyi	 tevékenységen	
kívül	a	nemzetközi	összefogás	a	károsodások	megelőzésére,	illetve	kezelésére.	Egyre	több	nem-
zetközi	egyezmény	születik,	melyek	a	károk	megelőzését	és	mérséklését	szolgálják.	

Fontosabb nemzetközi egyezmények

A	washingtoni	 egyezmény	 a	 világ	 legnagyobb	 természetvédelmi	megállapodása;	 teljes	 neve	
Egyezmény	a	Veszélyeztetett	Vadon	Élő	Állat-	 és	Növényfajok	Nemzetközi	Kereskedelméről	
(Convention	on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	and	Flora,	azaz	CI-
TES).	A	CITES	1973-ban	jött	létre,	ma	163	ország	tartozik	a	tagjai	közé.	Magyarország	1985-ben	
csatlakozott.	Az	egyezmény	azoknak	a	fajoknak	a	védelmét	tűzte	ki	céljául,	melyeket	a	nemzet-
közi	kereskedelem	súlyosan	veszélyeztet.	Alapvető	célja	az	egyes	fajok	természetben	élő	állo-
mányainak	megőrzése.	Mivel	a	nemzetközi	kereskedelemben	mind	az	élő	állatok	és	növények,	
mind	pedig	azok	részei,	származékai	(pl.	elefántcsont,	pézsmaszarvas	mirigyváladéka,	kaviár,	
hüllőbőrből	készült	táskák,	faanyag)	előfordulnak,	a	CITES	a	hatálya	alá	tartozó	fajok	minden	
felismerhető	 részére	 és	 származékára	 is	kiterjesztette	 a	védelmet.	Az	egyezmény	hatálya	alá	
jelenleg	közel	35	000	állat-	és	növényfaj	tartozik.
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Az	ENSZ	1992-ben	konferenciát	tartott	Rio	de	Janeiróban,	melynek	témája	a	környezet	ál-
lapota	 és	 a	 fenntartható	 fejlődés	 lehetőségei	 voltak.	A	 szervezet	 itt	 alapozta	meg	 környezet-
védelmi	programját.	Megnyitották	aláírásra	a	Biológiai	Sokféleségről	szóló	Egyezményt	és	az	
Éghajlatváltozási	Keretegyezményt,	melyeket	„Riói	egyezmények”-nek	is	neveznek.	

EGYEZMÉNY	NEVE TÉMÁJA

Ramsari	egyezmény A	vizes	élőhelyek	védelme

Bonni	egyezmény A	vándorló	állatok	védelme

Római	egyezmény
Az	élelmezési	és	mezőgazdasági	célú	növényi	
génforrások

Bécsi	egyezmény Az	ózonréteg	védelme

Genfi	egyezmény A	levegőszennyezés

Cartagenai	jegyzőkönyv A	biológiai	biztonság

2.	táblázat:	Egyéb	fontos	nemzetközi	megállapodások

Az	 Éghajlatváltozási	 Keretegyezmény	 fontosságát	 indokolja,	 hogy	 az	 elmúlt	 100–150	 évben	
mintegy	25%-kal	nőtt	a	 légköri	 szén-dioxid	mennyisége.	A	megnövekedett	 szén-dioxid-szint	
az	üvegházhatás	fokozódását	eredményezte,	ez	pedig	növeli	az	éghajlat	megváltozásának	koc-
kázatát.	A	sürgős	beavatkozás	egy	lehetséges	eszközeként	született	meg	a	keretegyezményhez	
csatolt	Kiotói	Jegyzőkönyv,	amelyet	1997-ben	141	ország	írt	alá.	Viszonylag	sokára,	csak	2005.	
február	16-án	lépett	érvénybe	az	Amerikai	Egyesült	Államok	és	Ausztrália	támogatása	nélkül.	
Ebben	a	 fejlett	országok	vállalták,	hogy	a	2008	és	2012	közötti	 időszakra	az	1990-es	szinthez	
képest	 átlagosan	 5,2	 százalékkal	 csökkentik	 az	 üvegházhatás	 kialakulásában	 szerepet	 játszó	
gázok,	mindenekelőtt	a	szén-dioxid	kibocsátását.
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munkAlAP

termésZetvédelem és környeZetvédelem diÓhéjbAn

Használd	 folyamatosan	 az	Értelmező kéziszótárt,	 az	 Idegen szavak szótárát,	 a	Biológia lexikont	 és	
egyéb	rendelkézesedre	álló	segédanyagokat,	forrásokat!

Indítsatok asszociációs láncot! Írjátok a táblára a szavakat!
természetvédelem 
(természet)	 

 

környezetvédelem 
(környezet)	 

 

Még a szöveg elolvasása előtt fogalmazz meg a témával kapcsolatban egy feltáró kérdést! A 
kérdéseket a táblára is írjátok föl!
Feltáró	kérdésem:	 

A	táblán	szereplő	kérdések	közül	ezek	keltették	fel	a	figyelmem:	 

 

1. Tekintsd át, figyeld meg a szöveg szerkezetét, és írd le röviden: 

-a	tagolás	elve:
-a	szöveg	alapkérdései,	alapfogalmai:
-a	cím	és	a	szövegegységek	közötti	összefüggés:
-a	táblázatok	szerepe:	
-a	négy	szövegegység	egymáshoz	való	viszonya:

2. gyűjts példákat a technikai fejlődés környezettel összefüggő előnyeire és hátrányaira!

			ELŐNYÖK																																																																																						HÁTRÁNYOK
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3. Fogalmazz meg legalább három-három jellegzetes hasonlóságot és különbséget a környe-
zetvédelem és a környezetszennyezés között! 

KÖRNYEZETVÉDELEM KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

4. konkrétan hol olvasol a szövegben az 1. táblázatban megjelenő tartalomról? húzd alá a 
szöveg megfelelő részét!

5. adatvadászat

Az	1.	táblázat	tanulmányozása	után	válaszolj!
Melyik	a	legkorábban	megalapított	nemzeti	parkunk?
Melyik	a	legkisebb	területű?
Melyekről	tudjuk	biztosan,	hogy	víz	is	van	a	területükön?

6. Írj szinonimát, és készíts néhány szavas magyarázatot a szövegrészletek kiemelt szavai-
hoz, szókapcsolataihoz!

Természetvédelem	és	környezetvédelem	dióhéjban

 

	A	védendő	természeti	értékek	palettája	igen	széles,	nemcsak	az	állatok	és	növények,	hanem	
mikroorganizmusok,	gombák,	ásványok,	források,	ősmaradványok	és	barlangok	is	ide	tar-
toznak.

 

	Továbbá	természetvédelmi	oltalom	alatt	áll	 jó	néhány	ember	alkotta	objektum	is,	például	
parkok	vagy	arborétumok.
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7. Fogalmazd meg röviden a válaszod!

Miért	szükséges	a	környezet	védelme?
 

 

Kinek	a	feladata	a	környezetvédelem?

 

 

 

8. Írj esszét (kb. 6–8 mondat terjedelemben) a természetvédelem/környezetvédelem témáról 
az alábbi elemek figyelembevételével:

	emberi	társadalom,	fejlődés,	előrelátás,	veszélyek,	a	természeti	környezet	állapota,	változá-
sok	iránya,	megelőzés,	felelősség,	lehetőségek,	összefogás,	jövő

 

 

 

 

 

 

 

 

9. készíts előadástervet, és tarts rövid előadást a Föld napja alkalmából 12 éveseknek bioló-
giaórán a 2. táblázatban szereplő témák egyikéhez. az előadásterv kritériumai:

–	minden	lényeges	tartalmi	elem	szerepeljen	benne,
–	az	előadás	feleljen	meg	a	beszédszituációknak,	témának,	címnek,
–	legyen	logikus	a	felépítése	(a	haladás),
–	legyen	pontos	a	biológiai	fogalom-	és	szakszóhasználat,
–	szerepeljenek	az	előadásban	következtetések,	magyarázatok,	példák,
–	lehetőség	esetén	készüljön	ábra,	amely	segíti	a	téma	megértetését,
–	az	előadásmód	legyen	meggyőző,	figyelemfelkeltő,
–	az	előadás	megtartására	a	rendelkezésre	álló	idő	2–3	perc,
–	egyéb,	saját	elképzelések.
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Tartsd meg az előadást!

Értékelés

Értékeld	a	magad	és	a	csoporttársad	előadását!

+ –

Összegzés

Tekintsd	át	a	saját	munkalapodban	és	a	táblán	szereplő	kérdéseket	és	feladatokat!	Tudod-e	már	
a	választ	a	téged	leginkább	foglalkoztató	kérdésre?
Gondold	át,	most	mennyivel	tudsz	többet	a	témáról,	mint	az	óra	elején!
 




