
MUTAGENEZIS, 
CARCINOGENEZIS



Genetikai változatosság: mutációk 
és rekombináció

• Genetikai változatosság: mutációk és rekombináció
– A mutációk szolgáltatják a nyersanyagot az evolúcióhoz.

– A rekombináció lehetővé teszi, hogy a különböző gének alléljei 
új kombinációkban jelenjenek meg.

• A mutációk öröklődő változások. 
– vad típus 

– mutáns allél, mutáns fehérje, mutáns sejt, mutáns egyed



Mutációk csoportosítása

1. A mutáció által érintett régió nagysága szerint:
– Pontmutációk

– Kromoszóma-mutációk

2. A mutáció által érintett szövettípus szerint
– szomatikus mutációk (mozaikosság)

– csíravonal mutációk

3. A mutáció által érintett fenotípus szerint
– Letális (halálos) mutációk

– Morfológiai (alaktani) mutációk

– Anyagcsere-mutációk (auxotróf mutánsok, fenilketonúria, 
galaktozémia)

– Viselkedési mutációk

– Kondicionális (feltételes) mutációk

• Csak bizonyos környezeti feltételek, restriktív, azaz korlátozó 
körülmények között eredményez mutáns fenotípust (hőérzékeny mutánsok)



Mutációk csoportosítása

4. A változás iránya szerint a mutáció kétféle lehet:
– Előremutató (forward)

– Visszamutató (reverse vagy back) mutáció

• pontos reverzió (visszaáll az eredeti genotípus)

• egyenértékű reverzió

– génen belüli szupresszor mutáció UCC (Ser)UGC (Cys)AGC (Ser)

– génen kívüli szupresszor mutáció

5. A génműködés megváltozása szerint a mutációk lehetnek:
– Funkcióvesztéses mutációk (loss of function, LoF)

• a génműködés teljesen kiesik („nulla allél”) ált. recesszív

• haplo-elégtelenség (haplo insufficiency) domináns fenotípust okoz

• valamennyi megmarad - leaky (magyarul sántának nevezett) fenotípus

• domináns negatív mutációk funkcióvesztett géntermék gátolja az ép 
géntermék működését.

– Funkciónyeréses mutációk (gain of function, GoF)

• általában domináns fenotípust okoz



Szomatikus mutáció példa
• Golden retriever sárga-fekete mozaikosság

• A sárga labradorokra jellemző ee allélpár B– genotípus 
mellett gátolja a fekete pigment termelődését.

• Ee (BB) × ee (BB)

• fekete szülő x sárga szülő

• utódok:

• Ee (BB) feketék

• ee (BB) sárgák

• A foltos különc örökölt genotípusa ee (BB), a fekete 
szektorok szomatikus mutáció miatt alakultak ki a testen. 
(e → E, ez back mutáció)

• A csíravonalat nem érinti mutáció, az ivarsejtek genotípusa 
e(B), a foltos egyed az utódaira csak e allélt örökít át.



Szomatikus mutáció



Szomatikus vs. csíravonal mutáció



Pontmutációk
• Szubsztitúció, Inszerció, Deléció

• Kódoló régiót érintő pontmutációk
– Szinoním vagy csendes mutációk „samesense”

• ha az eredeti kodon egy szinoním (ugyanazt az aminosavat kódoló) 
kodonra változik

– Misszensz (missense, megváltozott értelmű) mutációk

• a kódolt aminosav minősége megváltozik

• konzervatív, ha az eredeti aminosav hasonló kémiai struktúrájú 
aminosavra cserélődik („neutral” – halk mutáció)

– Nonszensz (nonsense, értelmetlen) mutációk

• egy aminosavat kódoló kodon a transzlációt termináló, úgynevezett 
STOP kodonra változik,

– Frameshift (kereteltolódási) mutációk

• az inszercióban, illetve a delécióban résztvevő bázisok száma 
hárommal nem osztható



Pontmutációk

• Nem kódoló régiókat érintő pontmutációk
– Az itt bekövetkező mutációk hatása nehezebben jósolható meg.

• Az mRNS érését befolyásoló mutációk
– Az intron határait jellegzetes szekvenciák jelzik

– az intronok hibásan vágódnak ki

• A promótert és a szabályozó régiókat érintő mutációk
– drasztikusan változhat a gén transzkripciójának mértéke

• Riboszóma kötőhely mutációk



Intragénikus szuppresszió

A 2. mutáció ugyanabban a génben

Tyr – Gly kapcsolat stabilizálja a 
fehérjét.

Aktív enzim

Az 1. mutáció (Gly Arg) elrontja a 
fehérje szerkezetét

Inaktív enzim

A 2. mutációt (Tyr Cys) követően a 
Cys – Arg kapcsolat visszaállítja a 
fehérje eredeti szerkezetét.

Aktív enzim

Vad típus:

Mutáns:

Kettős mutáns 

(vad 

fenotípusú):



Extragénikus szuppresszió
A 2. mutáció egy másik génben

Egy tRNS gén mutációja 
extragénikusan szuppresszálhat
egy „értelmetlen” (korai STOP) 
mutációt.

1. mutáció:

a mRNS kodonban

UACUAG

Tyr helyett korai STOP jel.

2. mutáció:

a tirozin tRNS antikodonban

AUGAUC

a STOP jel Tyr-ként azonosul

mRNS

fehérje



Teljes funkcióvesztéses mutáció
(loss-of-function) – genetikai null

Vad típus Vad típus/mutáns mutáns

homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns

fehérje

gén

Fenotípus:

Genotípus:

Általában recesszív, néha domináns; ilyenkor haploelégtelen

(haploinsufficient)



küszöbérték

A vad fenotípus

a mutáns fenotípus

aa Aa AA

enzim koncentráció

e
n

z
im

 te
rm

é
k

100%

50%

0%

Haplo-dominancia (haploinsufficiency)

• heterozigótákban fele annyi fehérje képződik mint a homozigótákban

• a reakció termék mennyisége arányos az enzim koncentrációjával

• a fenotípus csak egy adott küszöbérték fölött jelenik meg 

• -amennyiben ez a küszöbérték fölötte van annak, amit 50%-nyi enzim 
koncentráció képes előállítani, akkor a heterozigóták a homozigóta recesszív 
fenotípust mutatják, és a funkcióvesztéses mutáció dominánsként viselkedik



Részleges funkcióvesztés 
(reduction-of-function)

Vad típus Vad típus mutáns

homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns

fehérje

gén

Fenotípus:

Genotípus:

Weak vagy leaky allél. A legtöbb báziscsere (szubsztitúció) ezt okozza.



Domináns negatív mutáció!

Az antimorf allél terméke interferál a vad típusú fehérjével (pl. 

dimerizálódnak és a vad termék kititrálódik).

Heterozigóta állapotban is megnyilvánul a mutáns fenotípus.

Vad típus mutáns mutáns

homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns

gén

Fenotípus:

Genotípus:

normális 

fehérje

mutáns 

fehérje



Funkciónyeréses mutációk
(gain-of-function)

Vad típus mutáns mutáns

homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns

fehérje

gén

Fenotípus:

Genotípus:



Funkciónyeréses mutációk
(gain-of-function)

Vad típus Vad típus/mutáns mutáns

homozigóta vad heterozigóta homozigóta mutáns

fehérje

gén

Fenotípus:

Genotípus:

A neomorf allélek új funkciót adnak a fehérjének.



Funkciónyeréses Funkcióvesztéses

hipermorf hipomorf amorfVad típus

white+/+ white-/- white-/-

white gf/gf vagy 

gf/+



Mutációs ráta és gyakoriság
• Mutációs ráta:

– időegység alatt bekövetkező mutációk száma

– Biológiai időegység pl. a sejtosztódások száma

• Mutációs gyakoriság:
– az az arány, amivel egy bizonyos mutáció a sejtek vagy egyedek 

egy vizsgált populációjában előfordul.

– A nagyobb mutációs ráta  nagyobb mutációs gyakoriság.

– A genom egyes régióinak „mutációs hajlama” nem egyforma.

– A spontán mutációs ráta lókuszonként eltérő, 10-5–10-10

nagyságrendben mozoghat.

• mutációs ráta 1/7 (egy mutáció 
keletkezett hét sejtosztódás alatt).

• a mutációs gyakoriság az utolsó 
sejtgenerációban 2/8 = 0,25.



Mutagének történések, 
mutagén hatások

• A spontán mutációk okai
• Tautomerizáció

• A bázisok egyéb szerkezeti változásai

• A replikáció során a szálak elcsúszása: inszerciók és deléciók

• Indukált mutációk okai
• Ionizáló sugárzás

• Alkiláló, deamináló szerek, oxidáló anyagok stb.

• Interkaláló szerek



Tautomerizáció

• Hibás párosodások:
– Az adenin ritka 

iminoformája citozinnal,

– A citozin ritka 
iminoformája adeninnel,

– A guanin ritka enol
formája timinnel,

– A timin ritka enol
formája guaninnal



A bázisok egyéb szerkezeti 
változásai

• A glikozidos kötés hasadása
– bázismentes (apurin vagy apirimidin) hely kialakulásához vezet. 

• Deamináció
– a citozin uracillá alakul (uracil-DNS-glikoziláz)

– az 5-metilcitozin deaminálása timint eredményez



Replikációs elcsúszás –
„Slipped strand mispairing”

• Avagy polimeráz-elcsúszás

• Ismétlődő DNS-szekvenciáknál gyakoribb.

• Inszerciók és deléciók

Szabályos replikáció Előrecsúszásdeléció

Visszacsúszásinzerció



Három nukleotid ismétlődésekkel 
kapcsolatos betegségek

• Emberben több öröklődő betegség molekuláris 
hátterében három nukleotid ismétlődés kiterjedése áll. 

• A törékeny (fragilis) X kromoszóma szindróma
– az egyik leggyakoribb öröklődő szellemi visszamaradottság.

– FMR-1 (fragile X mental retardation 1) gén normálisan 60-nál 
kevesebb egymást követő CGG-ismétlődést tartalmaz 

– súlyos esetekben az ismétlődések száma a betegben több ezer 
is lehet

• A Huntington-kórban számfeletti CAG ismétlődés 
jellemző a Huntingtin gén kódoló régiójában.



Ionizáló sugárzás

• A molekulák ionizált és 
gerjesztett állapotba 
kerülnek.
– Felbonthatja az N-glikozidos

kötést, mely apurinált, illetve 
apirimidinált helyet 
eredményez.

– Kétszálú törések is 
létrejöhetnek.

– Timin dimerek
keletkezhetnek.

– A két DNS lánc kovelens
kapcsolódása, vagy épp a 
hidrogénkötés felbomlása,

– Báziscsere stb.



Bázisanalógok
• Bizonyos vegyszerek reakcióba lépnek a bázisokkal.

• A keletkezett termék – bázisanalóg - párosodási 
tulajdonságai eltérőek az eredeti bázisétól.

• DNS-polimeráz a bázisanalógokat beépíti.

• Brómozószerek:
– Az 5-brómuracil (5BU) timin analóg, mely adeninnel és guaninnal is 

képes párosodni,

• Alkilálószerek: pl. etil-metánszulfonát (EMS) 
– A 6-etilguanin (Ge) timinnel párosodik 

– A 4-etil-timin (Te) guaninnal párosodik

• Deamináló szerek (salétromossav)
– a citozin uracillá, az adenin hipoxantinná (A=O) alakul

• Hidroxilálószerek (hidroxilamin, NH2OH)
– hidroxilálják a citozin C4 pozícióban levő amino-nitrogénjét





Interkaláló szerek

• A bázisok közé ékelődnek
– A beépülés a kettős spirál alakját torzítja, ami a replikáció 

során egy nukleotid kiesését vagy beépülését okozza. Az 
interkaláló vegyületek ezért frameshift mutációt okoznak. 

– Előfordul, hogy keresztkötik a DNS két szálát, ezáltal 
megakadályozzák a replikációt. 

• Pl: proflavin, akridin sárga, etídium-bromid, 
aktinomicin-D, dioxin-származékok



Direkt hibajavító (repair) 
mechanizmusok

• A DNS-polimeráz proof-reading

• Fotoreaktivációs repair
– Az UV fény által létrehozott 

timidin fotodimert a kék–zöld 
tartományban működő 
fotoreaktiváló enzim (fotoliáz) 
széthasítja az eredeti bázisokra 
(fényt igénylő repair). 



Direkt hibajavító (repair) 
mechanizmusok

• Alkil-transzferáz



A bázis kivágáson alapuló 
(bázis excíziós repair, 

BER)

• DNS-glikozilázok hasítják a sérült nukleotid
bázis–cukor kötését, AP (apurin vagy apirimidin) 
helyet eredményezve. 

• Az AP-helyen a foszfodiészter kötést az AP-
endonukleáz elhasítja, 

• a dezoxiribofoszfodiészteráz enzim eltávolítja 
a cukorfoszfát lánc egy szakaszát. 

• A DNS-polimeráz ezután kipótolja a hiányt, 

• amit a ligáz azután beforraszt, és ezzel 
helyreáll az eredeti sorrend. 



Mismatch (hibás bázispárosodást 
javító) repair

• pro- és eukariótákban is előforduló 
konzervált mechanizmus.

• A MutL-MutS fehérjék felismerik a téves 
párosodást.

• A MutH exonukleáz a legközelebbi GATC 
helynél elvágja az új szálat. A javítandó új 
szálat úgy ismeri fel, hogy annak GATC helyein 
lévő adenin még nem metilált az adeninmetiláz
(Dam metiláz) lassúsága miatt.

• A helikáz szétválasztja a szálakat,

• exonukleázok visszabontják,

• egyesszálú DNS-kötő (SSB) fehérjék 
stabilizálják az egyszálú templátot, melyen 

• a polimeráz újra szintetizálja a kivágott 
darabot.



Nukleotid excíziós repair
(NER)

• A nagyméretű DNS-hibákat 
(fotodimereket, nagyméretű 
bázismódosításokat) javító 
repair mechanizmus. 

• Eukariótáknál 27–29 nukleotid
vágódik ki, és legalább 17 fehérje 
működik közre a javításban.



Hibajavítás rekombináció útján

• Ha a replikációs komplex működése 
fennakad egy hibán

• a komplex „átugorja” azt

• A rést a recA gén terméke a másik 
templát szálról pótolja,

• majd az ott keletkezett rést – a másik új 
szálat használva fel templátként – kitölti.



Mutátor gének

• Ha a hibajavító fehérjéket kódoló géneket mutátor
géneknek is nevezik.

• Ugyanis ha ezekben mutáció következik be, a DNS-
hibák javítása szenved kárt, így egyre több hiba 
halmozódik fel a DNS-ben.

• Ennek következménye egysejtűekben nagyságrendekkel 
magasabb mutációs ráta, többsejtűekben rákbetegség 
kialakulása. 



Genotoxicitás
• Mutagén hatást mérő rendszerek

• A halálozások oka a civilizált világban 40%-ban rákos 
daganat.

• Közel 90%-át a környezetünket szennyező mutagének
okozzák. 

• A mutagének és a karcinogének közötti szoros 
kapcsolat szükségessé teszi a környezetünkben lévő 
mutagén vegyületek kimutatását.

• Az egyik legegyszerűbben kivitelezhető az Ames-teszt
– Salmonella typhimurium apatogén, mutáns törzseinek használatán 

alapul. 

– A teszttörzsek mindegyike hisztidin auxotróf. 

– A teszt a potenciálisan mutagén vegyület hatására bekövetkező his- →
his+ reverzió gyakoriságát méri a spontán reverziós gyakorisághoz 
képest.



Ames-teszt



A DNS kettősszálú töréseinek 
javítása

• Nem homogén törött végek összeillesztésével (nem 
hibamentes)

• Rekombinációval a testvérkromatidáról hibamentesen



Nem homogén törött végek 
összeillesztése



Rekombinációs hibajavítás



Daganat

• Tumor: rendellenes sejtszaporulat, a sejtek elveszítve 
normális növekedési kontrollra adott 
válaszkészségüket, korlátlan osztódásra képesek.

• Benignus (jóindulatú)
– Korlátozott, lassú

– Körülhatárolt

• Malingus (rosszindulatú, rákos)
– Korlátlan, ált.. gyors

– Áttéteket képez

– Eltávolítás után kiújulhat

– Halálos kimenetelű lehet



Rák – szomatikus mutáció

• Több gén mutációjának következménye

• Több lépcsőben alakul ki

• Örökletes és környezeti tényezők 
kölcsönhatása



Mutagén-Karcinogén-Teratogén

• Mutagén: mutációt okoz

• Karcinogén: rákot okoz

• Teratogén: fejlődési rendellenességet okoz

Nem szinonímák, de összefüggenek.

Karcinogének:

• Kémiai vegyületek: aflatoxin, azbeszt

• Vírusok, baktériumok (HPV, Helicobacter pylori)

• Sugárzás (UV, ionozáló)



International Organization on
Cancer (IARC)

• Ki határozza meg?

• International Organization on Cancer (IARC), a World 
Health Organization (WHO) része

• Több kategória
– Bizonyítottan

– Valószínűleg

– Okkal feltételezetten rákkeltő

• Példák: aflatoxin, alkohol, azbeszt, napsugárzás, 
dohányzás (passzív is), füst, röntgen és gammasugárzás, 







Familiáris daganatok

• Az első mutáció öröklött

• Általában fiatalabb korban alakul ki

• Több szervet érint



Daganatképződésben szereplő 
gének

• Onkogének

• Tumorszupresszor gének

I. Növekedési faktorok …

II. NF receptorok …

III. Jelátvivő fehérjék …

IV. Transzkripciós faktorok …

V. Apoptózis fehérjék …

VI. Sejtciklus szabályozásban 
részt vevő fehérjék …

VII. DNS javításban szereplő 
fehérjék …

…génjei



Onkogének
• Normál sejtekben protoonkogének

• Jelátviteli útvonalak fehérjéi.

• Sejtploriferációt (osztódást) segítik elő.

• Mutációjuk funkciónyeréses (gain of function) például 
fokozott génexpresszió vagy a receptor aktív a ligand
kötődése nélkül is.



Krónikus mieloid leukémia (CML)

A tirozin-kináz mindig aktív...



Tumor szupresszor gének

• Sejtproliferációt gátló fehérjék

• A sejtciklus ellenőrző pontjainál hatnak

• Mutációik recesszívek
– Kivéve a p53 gén domináns negatív mutációját

• Két találat elmélet - LOH Loss of 
heterozygosity: A rák keletkezéséhez 
több ritka eseménynek kell 
bekövetkeznie:

A recesszív mutáció létrejötte/öröklése

+

A heterozigótaság elvesztése





Tumor szupresszor gének

Lehetséges hatásmechanizmusok

• A sejtciklus génjeinek gátlása.

• A sejtciklus és a DNS javítómechanizmusok 
összekapcsolása. Amig sérült a DNS a sejtciklus leáll.

• Ha a DNS sérülése nem javítható, apoptózis indukálódik

• A sejtadhézió befolyásolása révén az áttétképződés 
akadályozása.

• Maguk a DNS javításában részvevő gének is 
tumorszupresszorok, mutációik növelhetik a rák 
esélyét.



Sejtciklus
• A sejt megduplázza az alkotóelemeit, majd kettéosztódik.

• Cél, hogy a DNS tökéletes kópiái adódjanak át az utódsejteknek és 
az egyéb alkotórészek is egyenletesen osztódjanak szét.

Fázis Jellemzés

Nyugalmi G0 A sejt kilép a sejtciklusból és nem osztódik többé.

Interfázis

G1

“Gap 1.” Metabolikusan aktív állapot. A sejt növekedik. Az 

ellenőrző folyamatok biztosítják, hogy a sejt készen áll a DNS 

replikációra.

S DNS replikáció.

G2

“Gap 2.” A sejt növekedik. Az ellenőrző folyamatok biztosítják, 

hogy a sejt készen áll a mitózisra.

mitózis M

A sejt növekedése leáll. A sejt energiatartalékai a 

sejtosztódásra koncentrálnak. Az ellenőrzőpont a mitózis 

közepén biztosítja, hogy a sejt készen áll a kelléosztódásra. 



Sejtciklus ellenőrzőpontok

• A szabályozás specifikus proteinkinázok (ciklin dependent kinases, 
CDKs) aktivitásának módosításán keresztül történik.

• Ezek specifikus regulátorproteinekhez (ciklinekhez) kötődnek.

• Egyfajta óra-mechanizmus

• Ha hibát észlel, a sejtciklus átmetetileg leáll

1. G1 ellenőrző pont  

(restriction/start/Major Checkpoint)

1. G2/M ellenőrző pont

2. Metaphase/spindle checkpoint
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