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AKÁCKÖRÚTON 

A genetikai kutatások gödöllői fellegvára

A GENETIKA CSÍRÁI
A „genetika” szót az öröklődés vizsgála-
tára először Festetics Imre (1764–1847) 
használta A természet genetikai törvényei 
(Die genetische Gesätze der Natur) című, 
1819-ben megjelent munkájában – jóval 
William Bateson előtt, akihez ezt a mo-
mentumot általában kötni szokták.

Festetics Imre, a keszthelyi Georgikon 
alapítójának (gróf Festetics György) öccse 
juhtenyésztéssel foglalkozott; és a világ első 
állattenyésztő társaságának, a Schafzüch-
tervereinigungnak a tagja volt. Mendellel 
együtt a brünni Természettudományi Tár-
saság is felvette sorai közé. Utóbbi élénken 
bekapcsolódott a tudományos közéletbe, s 
nem korának kolostorban dolgozó magá-
nyos géniusza volt. Festetics Imre egy évvel 
Mendel belépése után hunyt el. 

Ebben az időben még bizonyítottnak 
vélték, hogy az utódokban egy tulajdon-

ság megjelenését vagy eltűnését illetően a 
környezeti tényezők a döntők, nem pedig 
a belső, genetikai tényezők. Festetics Imre 
azonban egyértelműen az utóbbiak mellett 
foglalt állást korának több szakemberével 
(például báró Ehrenfelsszel) szemben.
Fent említett művében négy törvényt is 
megfogalmazott:
1. Az egészséges és robusztus állatok több-

nyire továbbadják (örökítik) egyedi, 
jellegzetes sajátosságaikat.

2. A nagyszülők azon tulajdonságai, ame-
lyek eltérnek a közvetlen utódokéitól, 
újra felbukkanhatnak a későbbi nem-
zedékekben.

3. A kívánatos tulajdonságokkal rendel-
kező, ezeket több generáción át örö-
kítő állatoknak néha elütő tulajdon-
ságú utódaik születhetnek. Az ilyen 
leszármazottak a természet variációi 
vagy játékai, és alkalmatlanok a to-

A következőkben arra szeretnénk rávilágítani, hogy a más mezőgazdasági ágazatokban 
elért eredményekhez képest mit tárt fel a tudomány a mézelő méh genetikai anyagából. 
Milyen megoldásokra kínálhat választ ez a tudományág, és melyek azok a lehetőségek, 
amelyeket ezekkel a módszerekkel meg lehet valósítani?

Molekuláris genetika 
a méhészetben
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vábbszaporításra, amennyiben a cél 
a specifikus tulajdonságok örökítése.

4. A beltenyésztés sikeres alkalmazásának 
előfeltétele a tenyészállatok aprólékos 
szelekciója.

Ezek közül a második törvényt írta le Men-
del is (hasadás és szegregáció), matemati-
kai szemszögből kiegészítve. A harmadik 
törvényben pedig Festetics Imre tulajdon-
képpen a recesszív allélek létét vetíti előre.

Noha a házi méh háziasítása ötezer éves 
történet, a méhgenetika kezdete a XIX. 
századra tehető.

A fenti tulajdonságok szétválásának 
szabályát a szintén Brünnben tevékenyke-
dő Johann  Dzierżoń (ejtsd: Dzserzsony), 
számszerűsítette méheken, aki leírta, hogy 
a megtermékenyítetlen német és olasz hib-
rid méhanya 1:1 arányban ad életet német 
és olasz hereméheknek. Örök érdeme, hogy 
rájött: a herék megtermékenyítetlen, a dol-
gozók és a méhanya pedig megterméke-
nyített petékből fejlődnek. 

A MOLEKULÁRIS GENETIKA
Sokan tudják, hogy a genetika az öröklődés 
szabályszerűségeivel foglalkozik, azonban 
a „molekuláris” jelző már valami ismeret-
len, titokzatos világot sejtet. Pedig a cél 
itt sem más: az élőlények generációkon 
keresztül továbbadott tulajdonságainak át-
öröklési szabályait megismerni. Arról van 
szó csupán, hogy az alkalmazott módszer 
közvetlenül az örökítő anyagot, a DNS-t 
vizsgálja, ami történetesen egy molekula.

Ez is csak egy kémiai vegyület a sejtben 
megtalálható sok közül, amit megfelelő el-

járással vegytisztán ki lehet vonni egy élő-
lényből, és meg lehet vizsgálni. Annyiban 
különleges azonban, hogy az élővilág ezt az 
anyagot az „élet programjának” tárolására 
használja. Ez az a kód, amelyből egy élő-
lénynek elméletileg minden tulajdonsága 
kiolvasható, mivel minden életfolyamat 
szabályozásának közvetlen forrása.

Leegyszerűsítve, az olyan szakaszt a 
DNS-en, amely valamilyen tulajdonságot 
közvetve vagy közvetetten kódol, génnek 
nevezzük.

A hagyományos kutatás lehetőségei 
véget érnek ott, ahol a külsőleg mérhető 
adatok (fenotípus) elfogynak. Ezért kell 
a fenotípus meghatározóját, a genotípust 
górcső alá venni.

Ez a forráskód írja le, miért lesz az ember 
ember, a méh pedig méh. Miért különbözik 
a mézelő méh a többi méhfajtól, például 
miért raktároz, és hogy építi fel ösztönösen 
hatszögletes életterét? Pontosan leírja, mi-
től más egy olasz és egy krajnai fajta, azon 
belül miben különböznek az egyes változa-
tok, mitől lesz egy fajta vagy változat szelíd 
és vad, jó vagy rossz méz-viasz-propolisz 
termelő, és még hosszan sorolhatnánk a 
betegségekkel szembeni ellenálló képes-
ségen át a várható élettartamig.

Felmerülhet a kérdés: ha ez így van, és 
valóban minden tulajdonság kiolvasható 
a biológia nyelvén írt örökítő anyagból, 
a DNS-ből, akkor a számunkra kedvező 
tulajdonságok kiválogatásával méhgene-
rációk alatt szelektálhatunk-e egy kiváló 
termelő, minden méhbetegséggel szemben 
ellenálló, szelíd, nem rajzó, szép méhfajtát? 

Egyébiránt a természet magától is megten-
né ugyanezt, hiszen az adott környezeti 
tényezőkhöz a legjobban alkalmazkodni 
képes egyedek választódnak ki. A különb-
ség többnyire az, hogy a mesterséges sze-
lekcióban megjelenik az ember szempontja 
is a képletben.

Miért nincs akkor még ilyen „szuper-
méh”? Mert a cél elérése megvalósítható, 
azonban a valóság mindig bonyolult. Egyre 
többet tudunk ugyan a DNS-ben kódolt 
információkról, de nem eleget. 

Több gén egy tulajdonságért, egy gén 
több tulajdonságért is felelhet. Szerencsés 
esetben pedig: egy génhez egy tulajdon-
ság köthető. Kiszámíthatatlan, hogy adott 
vizsgálatnál mit találunk.

Például csak most kezdik feltárni azo-
kat a DNS-szakaszokat, amelyek megkü-
lönböztetik azt a méhet, amelyik időben 
eltávolítja a beteg fiasítást, és amelyik nem. 
Amelyik leszedi a méhtársáról az atkát, 
és amelyik nem: ez a szociális tisztogató 
viselkedés. Itt a bonyolultságot az adja, 
hogy nem egyetlen működő DNS-szakasz 
(ezt nevezzük génnek), hanem valószínű-
síthetően több gén és eltérő mértékben 
felel egy tulajdonságért. A jó hír, hogy ez 
elméletileg lehetséges.

Istent játszhat az ember? Nem. Nagyon 
is emberi szerep ez: megismerni, megérteni 
a világot, aminek része vagyunk mi ma-
gunk is. Talán pont ez az embernek szánt 
szerep az evolúció hosszú útján. Amit fel-
fedez az ember, azt természetesen egyúttal 
igyekszik a maga javára fordítani, mint 
annyi más kutatás esetében.

A KUTATÁS ÚJ TÁVLATAI

A keszthelyi biotechnológiai csoporttal közösen folyik a méhgenetikai kutatás

A genetikai kutatások gödöllői fellegvára
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A KUTATÁS ÚJ TÁVLATAI

MÉHGENETIKA GYEREKCIPŐBEN
A kérdés tehát összetett, ráadásul a be-
tegségnek is két oldala van: az egyik a 
méh, a másik a parazitája. Mindkettő 
alapvető célja az élővilágban azonos: élni, 
túlélni és szaporodni. Az atka ösztöne, 
vagy ha úgy tetszik, az „atkaprogram” is 
ezt diktálja: alkalmazkodni igyekszik a 
változó környezethez. 

A természetben pedig mindenre van 
példa. A gyermekbénulás kórokozója 
csaknem kipusztult a Föld színéről – 
nem tudott alkalmazkodni a változó 
körülményekhez, esetében a védőoltás-
sal ellenállóvá vált gazdaszervezethez. 
Az influenza kórokozója nem ez az eset, 
gyorsan változik, és elkerüli az ellene 
kidolgozott védelmi mechanizmusokat. 

A méh és adott kórokozó viszonyai 
még nem ilyen ismert történetek; ezekről 
csupán most kezdünk ismereteket sze-
rezni. Nem tudjuk, mire számíthatunk 
adott kórokozó részéről, és mivel tudjuk 
kihozni a legtöbbet a mézelő méhből, 
ezen belül a Magyarországon élő kraj-
naiból.

Amennyiben ez ilyen bonyolult, és 
nem tudjuk, mennyi munka árán érhe-
tünk célt, érdemes-e ezen a hosszú és 
bonyolultnak tűnő úton elindulni? 

Ha nem így lenne, senki nem foglal-
kozna a világban méhgenetikával, sem 
más háziállatok genetikájával, amiben 
– a mézelő méhvel szemben – komoly 
eredmények születtek. A tejelő szarvas-
marhák tenyészértékbecslését már gene-
tikai alapon végzik. A genom több tízezer 
pontjának mintázatából valószínűsítik, 

A méh genetikai információjának tárolása
Az élő szervezet minden egyes sejtjében, a sejtmagban kromoszómákban tárolódik minden 
genetikai információ, amely az élethez szükséges. 

A házi méhnek 16 kromoszómája van, egy kromoszóma egyetlen DNS-kettős spirál. Ha a 
kromoszómát könyvként képzeljük el, akkor a méh genetikai információját egy 16 kötetes könyv 
írja le.

Ez a könyv 236 millió betűből áll; a biológiai ábécé pedig négy betűből: A, T, C, G (ezek az 
ún. bázisok). A könyvben vannak azok az utasítások, melyek leírják a méhek megjelenését, 
viselkedését, öröklődő tulajdonságait. 

Ebben a kódsorrendben találhatóak a gazdaságilag fontos tulajdonságokat leíró informáci-
ók is. Az egyedek közötti különbségeket a kód eltérése okozza, ami egészen nagy is lehet: a 
könyvből egész fejezetek hiányoznak, illetve új fejezetek kerülnek be, vagy át vannak írva. Sok 
esetben lehet, hogy csak egyetlen betű változik meg a több millióból, amely egy fontos tulajdon-
ságért is felelhet. A genetika eszköztárával ezeket fel tudjuk tárni, még ha kicsit hasonlatos is 
ahhoz, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. Az elmúlt évtizedben megjelent új genomszek-
venáló berendezések segítségével lehetőségünk van teljes genetikai állományok meghatározá-
sára, amelyeket a későbbiekben össze tudunk hasonlítani informatikai eszközökkel. 

A különbségeket genetikai markerekkel tudjuk kimutatni, és így kiválogathatjuk a számunkra 
értékes egyedeket. Ilyen fontos tulajdonság például a szelídség, a testméret, az, hogy mikor 
lépnek a dolgozók gyűjtőkorba – ezeket a közelmúltban azonosították. Ha úgy tetszik, meg-
találták a könyv idevonatkozó oldalait, két könyvjelzővel megjelölve. Ilyen molekuláris könyv-
jelzőket írtak le a közelmúltban az atkatoleráns méhek esetében is. Ezek már valamennyire 
felhasználhatók a méhtenyésztésben, -nemesítésben. Egy könyvjelzőnél azonban pontosabb a 
szavak közti különbség. Így, ha a kódsorrendben betűre ismerjük a különbségeket, egzaktabb 
következtetéseket tudunk levonni az adott méhcsaládokról. Ez a méh genetikai kódjának betű-
ről betűre történő elemzésével lehetséges.

Sejtek

Sejtmag

Kromoszómák

DNS-spirál

Bázisok

Bázisok



2015. október    21

milyen termelési paraméterekkel ren-
delkezik majd az egyed. A szarvasmarha 
tejtermelése az elmúlt században csak-
nem nyolcszorosára nőtt. A növényne-
mesítés révén a répacukorból nyerhető 
szacharóz mennyisége négyszeresére 
növekedett. A burgonyanemesítésben 
a vírusokkal szembeni ellenállóságot is 
DNS-markerek segítségével detektálják, 
és szelektálják a keresztezett vonalakat. 
Mindeközben a mézelő méh esetében alig 
történt a nemesítésben előrelépés mole-
kuláris vonalon. A DNS-marker-alapú 
technikák kifejlesztésének csupán az ele-
jén vagyunk. Ennek egyik fontos oka, 
hogy a méhészet a fejlett országokban 
nem stratégiai ágazat, sok esetben csak a 
beporzó tevékenységen keresztül csapó-
dik le a méhek meghatározó szerepe a 
mezőgazdaságon belül. 

EGY LÉPÉSSEL A KÓROKOZÓK ELŐTT
Magát a problémát is az ember teremtette, 
akár az atka, a nozéma vagy más behur-
colt ágens esetében. Nagyon rövid idő 
alatt olyan méhellenségeket szabadított a 
krajnai fajtára, amelyekkel ezelőtt sosem 
találkozhatott. Az ellenálló méhcsaládok 
nem tudtak még természetes módon ki-
szelektálódni. Nem kétséges, ez meg fog 
történni, emberi közreműködés nélkül is. 
Hogy a természetes szelekció mivel fog jár-
ni a méhész számára, az megjósolhatatlan. 

Jobb tehát, ha a lépéshátrányunkat 
megkíséreljük ledolgozni, és kitűzni a re-
ális célt: nem kipusztítani a kórokozókat 
(meglehet, ez már nem is lehetséges) – elég, 
ha egy lépéssel mindig előttük járunk.

MARKERALAPÚ SZELEKCIÓ
Minden esetben a nemesítés első lépése az 
információgyűjtés: a molekuláris genetikai 
ismeretek, a DNS-kód feltárása, a gének 
tulajdonságokkal való összekapcsolása, 
hozzárendelése. Ma már nem lehetetlen 
egy egyed teljes kódjának leolvasása sem. 
Ez jórészt kódfejtés a legújabb módszerek-
kel, és már jelentős informatikai háttérrel, 
amit új néven bioinformatikának hívunk. 
Az informatika ahhoz kell, hogy 236 millió 
adatot 236 millió adattal össze tudjunk ha-

sonlítani. Belátható, hogy kézzel, papíron 
ez nem lehetséges.

A cél ugyanaz: a legkedvezőbb terme-
lési tulajdonságokkal rendelkező egyedek 
kiválogatása és fenntartása.

Dr. Kolics Balázs,  
Georgikon Kar, Keszthely;  

Dr. Stéger Viktor,  
NAIK-MBK, Gödöllő

Markeralapú szelekció
Egy másik hasonlattal élve, képzeljük el, hogy a ge-
netikai kód négy betűje egy-egy kártyalap (A, T, C, 
G). Így a mézelő méhet jelentő kódsorrend egy 236 
millió lapból álló kártyapakli, sorrendben kirakva.

A szabály pedig az, hogy G-re C, A-ra T. Ezek 
egymással szemben, párban állnak – így épül fel a 
kettős szálú DNS.

G-re C, A-ra T – kódra kód: elég akár egy 20 betű-
ből álló sor, hogy 236 millióból csak egyetlen helyen 
találjon azonosságot. Ami a pókerben a Royal Flush, 
az a DNS-ben a telitalálatos kódsorrend. Ezt hívjuk 
markernek: nem más, mint egy tulajdonságot jelző 
DNS-címke (például felnyitja a sejtet) a méhről szóló 
könyvben. 
A molekuláris genetikában tehát ilyen markereket 
tervezünk és készítünk, amivel a DNS-ből elő tudjuk 
hívni az érdekes tulajdonságot kódoló régiókat. Ez a 
markeralapú szelekció, amelynek a segítségével fel 
tudjuk gyorsítani a méhtenyésztők munkáját.

A SZERZŐKRŐL 

Dr. Kolics Balázs
A Pannon Egyetem Geor
gikon Karának Bio tech noló
giai Csoportja (Keszt hely) 
DNSmarkerek fej lesz tésén 
dolgozik különféle szerve
ze teken, elsősorban a Bur
gonyakutatási Intézet növénynemesíté
si programját támogatva. A Festetics Imre 
Bio innovációs Központ a NyugatDunántúl 
egyik legjobban felszerelt eszközparkjával 
rendelkezik.

Dr. Stéger Viktor
Az Nemzeti Agrárkutatási 
és Innovációs Központ Me
zőgazdasági Biotechnoló
giai Kutatóintézete (Gödöl
lő) évtizedes tapasztalattal 
rendelkezik az állati szer
vezetek teljes genetikai ál
lományának (genom) összehasonlító vizs
gálatában. 

A KUTATÁS ÚJ TÁVLATAI

Méz-DNS-diagnosztika

Marker


