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A hibridek életképessége 

Ki ne tapasztalta volna kertjében, hogy vetés után a kikelt növények közül 
némelyek erőteljesebben, mások gyengébben növekednek, noha egyazon tiszta f a j -
tához tartoznak, látható öröklődő tulajdonságaik azonosak, és a termőtala j is 
egyenletes alat tuk? Növendék állatokon is lehet hasonló jelenséget tapasztalni. 

Mivel a táplálkozás vagy más környezeti hatás nem lehet az ok, arra kell 
gondolnunk, hogy a növekedésbeli különbségeket olyan öröklődő tulajdonságok idé-
zik elő, amelyek csak az életképességet határozzák meg. 

Egy másik jelenség is itt említendő. Ha két különböző fa j t á t keresztezünk, 
legyen szó növényről vagy állatról, akkor az első (hibrid) nemzedék egyedei sok 
esetben erőteljesebben növekednek, életképesebbek, mint a keresztezéshez használt 
tiszta f a j t ák egyedei. 

Növénynemesítési céllal végzett keresztezéseknél már a múlt században fel-
figyeltek a hibrid növények erőteljes növekedésére, fokozott életképességére. A je-
lenséget „hibrid vigour"-nak nevezték akkoriban. Darwin felismerte a jelenség 
általános biológiai jelentőségét, és külön művet szentelt a kérdésnek (Ch. Darwin: 
The effects of cross- and selffertilization in the vegetable kingdom. J. Murray. Lon-
don. 1878), amelyben számos szakirodalmi adat mellett saját kísérleteiről is beszá-
molt. Azt tapasztalta, hogy az öntermékenyülésből származó nemzedék életképessége 
csökkent, ezzel szemben az idegen termékenyülésböl származó nemzedék életké-
pessége sok esetben túlszárnyalta a szülőkét. 

Darwin ezekből a kísérletekből azt az általános következtetést vonta le, hogy 
az idegen termékenyülés biológiailag hasznos, az öntermékenyülés pedig káros. 
Azonban, amint az alábbiakból kiderül, a kérdés nem ilyen egyszerű. 

Pár évvel az említett mű megjelenése után már megkísérelték kukorica fa j t a -
hibridekkel gazdaságilag értékesíteni a hibridfölény (heterózis) jelenségét, de a hib-
rid vetőmag használata nem ter jedt el. A sikertelenség fő oka az volt, hogy a ke-
resztezett kukoricafaj ták nem voltak homozigóták*, és ezért a különböző években 
előállított hibridek termése véletlenszerűen ingadozott. Egy sor elméleti kérdést 
kellett volna tisztázni ahhoz, hogy a gyakorlat továbbléphessen — de erre csak 
a Mendel-féle szabályok újrafelfedezése után került sor. Shull és East 1908-ban 
közölt kutatásai utat nyitottak a gazdaságilag nagy hasznot hajító beltenyésztéses 
kukoricahibridek előállításához. 

Azóta több más növényfajra is ki ter jedt a módszer. A legújabb kutatások a 
hibridfölény jelenségének molekuláris alapjait igyekeznek felderíteni; úgy tűnik, 
a gyakorlat enélkül nem tud továbblépni a jelenlegi helyzetből. 

Beltenyésztés 

Allogám (természeténél fogva idegen termékenyülő) növényfajoknál — például 
a kukoricánál — több növényről származó virágporral történik a megtermékenyü-
lés. Ennek nyomán a magnemzedékek életképessége nem változik, megmarad az 
illető f a j t a át lagának szintjén. Ha viszont egy növényt mesterségesen önterméke-
nyítünk (bibéit saját pollenjével porozzuk be), akkor az ebből származó nemzedék 
életképessége csökkentebb lesz a f a j t a átlagánál. Több nemzedéken ált folytatva 
a növények öntermékenyítését, ún. beltenyésztést végzünk. Ennek két feltűnő kö-
vetkezménye lesz. 

Az első a beltenyésztéses leromlás. Ez abban áll, hogy az életképesség nem-
zedékről nemzedékre csökken, amit a növények szármagasságának és levélszéles-
ségének. valamint termékenységének csökkenése mutat. A hatodik-nyolcadik bel-
tenyésztett nemzedékben több származéksor teljesen sterillé válik, de a fennmara-
dók közül a legjobbak termékenysége is jóval a kiindulási fa j táé alatt marad. 
Mindez részben annak a következménye, hogy káros recesszív gének homozigóta 



állapotba kerülnek, részben pedig annak, hogy a táplálékfelvételben és asszimilá-
cióban részt vevő kiegyensúlyozott paligén-rendszerek génjei egymástól elszakadnak 
(K. Mather, 1941). 

A másik látható következmény a kezdeti morfológiai változékonyság (lénye-
gében véve hibrid hasadás) után az egyes beltenyésztett vonalak homozigótává 
válása. Kitűnik, hogy a f a j t a morfológiai egyöntetűsége alatt sok recesszív gén 
lappang heterozigóta* állapotban — a szabadon beporzódó f a j t a tehát populáció, 
a szó genetikai értelmében. Az így előltűnő recesszív-homozigóta egyedek többé-
kevésbé más külsejűek, mint a fa j t a típusa. A beltenyésztett vonal egy olyan egyed 
szaporulata, amely feltehetően minden génjére nézve homozigótává vált a belte-
nyésztés során. A kukoricánál úgy tapasztalták, hogy kb. a tizedik beltenyésztett 
nemzedék majdnem minden egyedéből vonalakat lehet szaporítani (a vonalakat 
ezentúl térbelileg elszigetelve, a vonal egyedei közti szabad beporzással szaporít-
ják). Értékük abban rejlik, hogy megfelelő vonalak keresztezésével életképesebb 
F1 hibrideket* lehet nyerni, mint a vonalak kiindulásául szolgáló eredeti f a j t ák 
keresztezésével. (Megjegyzendő, hogy az így előállított beltenyésztett vonalak közül 
igen kevés ad használható hibridet.) 

A beltenyésztés nyomán fellépő öröklődő hiánybetegségek a háziállatoknál és 
az embernél egyaránt régóta ismertek. Az ilyen betegséget valamely recesszív gén 
homozigóta állapota (-aa) határozza meg. Egy ilyen recesszív gén a vele allél* 
domináns gén mellett (vagyis heterozigóta állapotban = aA) nem károsí t ja a szer-
vezet anyagcseréjét, az egyed külsején nem látszik hatása, és ezért a populációban 
korlátlan számú nemzedéken át fennmaradhat . Beltenyésztéskor aztán előállnak a 
recesszív-homozigóta (-aa) beteg egyedek. Ilyen tapasztalaitok eredményei a rokon-
házasságot ti l tó törvények is, amelyek már az ókorból ismeretesek. (A kérdésről 
bővebben lásd: C. Maximilian—D. Duca Marinescu: Sfaturi genetice. Scrisul Româ-
nesc. Craiova, 1977.) 

A beltenyésztésből származó háziál latfaj táknak viszont mind nagyobb a gaz-
dasági jelentősége. Ilyen fa j t ák keresztezésével ál l í tanak elő például F1 hibrid 
csirkéit, amelynek táplálékértékesítő képessége fe lülmúlja a régi faj tákét . 

Autogám (öntermékenyülő) növényeknél — mint például a búza, az árpa, a 
rizs, a paradicsom stb. — nincs szükség mesterséges öntermékenyítésre ahhoz, hogy 
homozigóta vonalakat kapjunk, hiszen ezeknél a növényeknél egy virágon belül 
történik a megtermékenyülés. Öntermékenyülő növényeknél is keletkezhet azon-
ban heterozigóta (véletlen vagy éppen mesterséges idegenbeporzás, valamint gén-
mutáció által), de ennek utódai a hibridhasadás szabályai szerint normális szapo-
rodással előbb-utóbb homozigótáivá válnak. 

Öntermékenyülő növényfajoknál nem tapasztalható beltenyésztéses leromlás, 
mivel az esetleges mutációval fellépő káros hatású gének a természetes vagy mes-
terséges szelekcióban hamarosan kiselejteződnek. Így például a búza nemesített 
fa j tá inak genotípusa nem tartalmaz heterozigóta állapotban levő káros recesszív 
géneket. Az F1 életképességét búzánál a szülők életképességével való összehasonlí-
tás muta t ja meg. Kukoricánál viszont az F1-et nem a két szülő-vonallal, hanem 
azzal a két szabadon beporzódó fa j tával kell összehasonlítani, amelyekből a két 
szülő-vonalat kiválogatták. 

Heterózis 

Az elnevezést G. H. Shull 1914-ben vezette be: szerinte a heterózis a hetero-
zigóta (hibrid) szervezet fölénye a homozigóta szülőkkel szemben. Ez a fölény a 
szülők egy vagy több tulajdonsága tekintetében nyilvánulhat meg. Igen ri tka eset 
azonban, hogy egyetlen alléi génpár heterozigóta állapota okozzon heterózist; ilyen 
fordul elő például az oroszlánszáj klorofillhiányos mutánsainak a normál kiindulási 
fa j tával való keresztezéseinél (H. Stubbe, 1953). 

Az 1. ábrán valamely növényfaj egyetlen kvanti tat ív tulajdonságát, a növény 
magasságát vettük figyelembe, feltételezve, hogy az alacsony szárait egy recesszív 
gén homozigóta állapota határozza meg, a magas szárat pedig ennek domináns 
allélje. A példa elvont, csupán annak szemléltetésére való, hogy a heterózist meg-
különböztessük a heterozigóta állapot más megnyilvánulásaitól. Amint az ábrán 
láthat juk, az F1 hibridek szármagassága nem minden kombinációban mutat hete-
rózist. Van olyan kombináció (az aA hibrid), ahol az F1 hibrid csak köztes magas-
ságot ér el. Más kombinációban (a bB hibrid) az F1 hibrid magassága eléri a job-
bik szülőét. Heterózisról csak akkor beszélünk, amikor az F1 mindkét szülővel 
szemben fölényben van (a cC hibrid). 

A valóságban, amikor például gabonaneműek különböző fa j tá i t keresztezzük 
egymással, az F1 nagyszámú génre nézve lesz heterozigótává. A heterózis ilyen 



1. ábra 

esetben az F1 növények minden részén megmuta tkozha t ; gazdaságilag többnyire 
a magtermés fontos. 

A heterózis az F1 nemzedékben a legmagasabb, az F2, F3 stb. nemzedékekben 
fokozatosan csökken. Így gazdaságilag csak az F1 növényeket lehet kel lőképp ki-
használni. Eddigelé minden próbálkozás, amely a második, ha rmad ik és további 
nemzedékek heterózisát az F1 sz int jén igyekezett fenntar tan i , s ikertelen volt. Ez 
a tény gyakorlati jelentőségén kívül elméletileg is fontos, ugyanis meghatározza a 
heterózis magyarázatá t . 

Az eddigieknél bővebben termő, ú j kukor icahibr idek előállí tása egyre nagyobb 
munká t igényel a növénynemesítő állomásokon. A m u n k a volumenét az növeli, 
hogy az ér tékesebb vonalak felderí tése érdekében a meglevő, korlátozott számú 
f a j t á b ó l mind több vonalat kell kiválogatni, és a próbakeresztezésekkel előállított 
ú j h ibr idkombinációkat szántóföldi kísérletben kell kiértékelni. Ezt a munká t 
nagyban könnyítené, ha gyors laboratór iumi módszerekkel előre lehetne jelezni a 
vonalak kombinálódó (heterózist adó) képességét. De a sok kísérletezés ellenére 
m a még nem rendelkezünk olyan módszerekkel, amelyek a gyakorlati igényeket 
kielégítenék. 

A hibr idkukor ica u tán fontosságban a h ibr idbúza következnék, sajnos azon-
ban az F1 búza-vetőmag nagybani e lőál l í tásának nehézségeit még nem sikerült 
leküzdeni. Több más növényfa jná l viszont a kérdést megoldatták, és ma sok or-
szágban használnak a kukor icán k ívül cukorrépa, kender , lucerna, szudáni fű, 
cirok, paradicsom, paprika, hagyma, sárgadinnye, görögdinnye hibr id-vetőmagot . 

A heterózis magyarázata 

A heterózis magyaráza tára kidolgozott fel tevések közül a legvalószínűbbnek 
nemrégen még az ún. dominancia hipotézist ta r to t ták , de ú j abban a szuperdomi-
nancia hipotézis olyan bizonyítékokat nyert, amelyek lehetővé te t ték a heterózis 
molekuláris szinten való értelmezését is. Meg kell jegyeznünk, hogy a heterózis 
lé trejöt téhez mind a ké t hipotézisben vázolt mechanizmus együttesen is hozzá-
járulhat , mer t egymást nem z á r j á k ki. 

A dominancia hipotézis (D. F. Jones, 1917) szerint az életképességet több gén 
határozza meg, amelyek az ásványi tápanyag felvételét és hasznosítását, a víz-
hasznosítást, a légzésit és fotoszintézist, a szerves anyagok elraktározását , más szó-
val a metabol izmus enzimjei t ellenőrzik. A heterózis model l je a következő: 

1. ezeknek a géneknek domináns alléljei (A B C) erősen fokozzák a fent em-
lített élettevékenységeket, a megfelelő recesszív allélek (a b c) viszont gyengén 
ha tnak ; 

2. a szülőként használ t beltenyésztett vonalakban e gének közül egyeseknek 
domináns, másoknak recesszív al lél je egymáshoz szorosan kapcsolódva egy k ro -
moszómapárban helyezkedik el (például az egyik szülőben így: AAbbCC, a m á -
s ikban így: aaBBcc; hasonló a helyzet más génekkel a többi kromoszómapárban is); 

3. az F< hibr idben tehá t minden domináns alléi jelen lesz (a példa szerint 
így = AaBbCc), ami heterózisban nyilvánul meg. 



Ez a modell megmagyarázza azt is, miért nem lehet az F1 heterózisát a to-
vábbi nemzedékekben fenntartani . A 2. pontban említett génkapcsolódás miat t a 
recesszív és domináns gének között nem léphet fel szabad rekombináció. Ehelyett 
az történik, hogy az egymást követő magnemzedékekben mind több egyedben áll 
helyre a szülők egyikére vagy másikára jellemző genotípus, és emiatt csökken a 
heterózis, csökken a termés. 

Röviden: a dominancia hipotézis különböző gének (pontosabban különböző 
lokuszokban levő gének) kölcsönhatásában látja a heterózis okát; egy jó heterózist 
mutató hibridben a különböző domináns gének egymás hatását kisegítik. 

A szuperdominancia hipotézis (F. H. Hull, 1946) szerint a heterózisnak az 
az oka, hogy egyes gének recesszív és domináns allélje egymás hatását kiegészíti 
(például a az A allélét, b a B-ét, c a C-ét stb.). Ez tulajdonképpen egyezik Shull 
eredeti nézetével, mely szerint a hibrid életképességének oka a heterozigóta állapot 
maga. (Az előző hipotézissel szemben tehát a heterózist egyazon gén-lokusz két 
alléljének kölcsönhatása idézi elő; ez természetesen sok génre vonatkozik.) 

Az enzimkutatás haladásával és az enzim-bioszintézis molekuláris mechaniz-
musának felderítésével lehetővé vált a heterózis mélyebb megismerése is. 

Feltételezték, hogy a hibridben valamely gén recesszív és domináns alléljének 
közös produktuma van. Ez a produktum, mely minden bizonnyal enzim termé-
szetű, bizonyos esetekben jobban működik, mint a homozigóta szülők megfelelő 
enzimjei (vagyis Aa enzim jobban működik, mint A A vagy aa enzim). Ez a gon-
dolatmenet vezetett el a hibrid-enzimek felfedezéséhez. 

A heterózis molekuláris alapjai 
Növényélettani vizsgálatok kimutatták, hogy az F1 hibrid növények anyag-

cserefolyamatai (az ásványi tápanyagok felvétele, a fiatalkori növekedes, a levelek 
fotokémiai aktivitása stb.) nagyobb intenzitással mennek végbe, mint a szülő vo-
nalaké. Az F1 hibridszervezet enzimjei tehát jobban működnek, mint a homozigóta 
szülőkéi. De ki lehet-e mutatni molekuláris szinten a különbséget a heterozigóta 
és a homozigóta szervezet enzimjei között? 

Kémiai szempontból sok enzim polimer protein, ami azt jelenti, hogy az en-
zimmolekula kisebb alegységekből, protomerekből áll. A protomer nem egyéb, 
mint egy polipeptidlánc, melynek szintézise egy gén ellenőrzése alatt történik. A 
kész polipeptidlánc összegombolyodik, s ebben a formában, mint alegység, más al-
egységekkel kapcsolódva dimer, trimer, te tramer stb. molekulákat alkot. 

Vannak olyan enzimek, amelyek aktív molekulája azonos alegységekből áll, 
például autodimer (aa), autotetramer (aaaa) enzimek; ezeknél az enzimmolekula 
minden alegysége egy gén azonos alléljeinek kontroll ja alatt keletkezett. 

Vannak azonban olyan enzimek is, amelyek különböző alegységekből állanak. 
A legegyszerűbb eset az, amikor egy gén két allélje (aA) külön képez egy-egy al-
egységet, amelyek egy allo-dimer enzimmolekulává egyesülnek; ezt nevezik hibrid-
enzimnek. 

A hibrid-enzim molekulák és a heterózis közötti kapcsolatot D. Schwartz és 
W. J. Laughner mutat ta ki 1969-ben. A kukorica alkohol-dehidrogenaze nevű en-
zimjének három változatát különítették el elektroforézissel. Az egyik szülő-vonal-
ból kivont enzim erős aktivitású, de instabil molekulaszerkezetű volt, a másik 
szülő enzimje gyenge aktivitású, de stabil. Az F1 hibridben kisebb mennyiségben 
meg lehetett találni mindkét enzimet, mellettük azonban nagyobb mennyiségű erős 
aktivitású és stabil hibrid-enzimet is kimutattak. (A 2. ábra az említett három 
enzim — az FF, a CC és a hibrid FC — elektroforézissel történő szétválasztását 
mutatja.) A hibrid-enzimek előnyös kombinációban mutatkozó tulajdonságai ért-
hetővé teszik a heterózist. 

Schwartz és Laughner feltételezi, hogy heterózis általában akkor jön létre, 
amikor a heterozigótában egy aktív, de viszonylag instabil enzimet ellenőrző alléi 
egy stabil, de inaktív enzim alléljával együtt képez egy enzimet, mely a két elő-
nyös tulajdonságot egyesíti. 

A hibrid szervezetben természetesen nemcsak egy, hanem többféle hibrid-
enzimnek kell keletkeznie. Ezért valószínű, hogy minél többféle enzim fordul elő 
hibrid alakzatban is, annál fokozottabb lesz a heterózis. 

A heterozigóták előnye a természetes szelekcióban 
Nem lenne teljes a kép, ha megmaradnánk a hibridek életképességének gaz-

dasági jelentőségénél, és nem térnénk ki röviden arra, hogy mi a heterozigóták 
sorsa a természetben. A kérdésnek olyan hatalmas irodalma van, hogy meg sem 
kíséreljük összefoglalót adni; az alábbiak csupán azt illusztrálják, miről is van 



2. ábra 

szó. Előfordulnak heterozigóta szervezetek, amelyeket a természetes szelekció nem 
selejtez ki, noha heterózist nem mutatnak, ugyanakkor megfelelő recesszív homo-
zigóta fo rmájuk anyagcserebetegségben szenved, sőt néha elpusztul, mielőtt még 
ivaréret té válna. 

Ilyen betegség például az ember sarlósejtes vérszegénysége. Ezt a betegséget 
egy recesszív gén homozigóta állapota hívja elő. Trópusi és szubtrópusi tájakon, 
ahol a malária elterjedt, a sarlósejtes vérszegénység is igen gyakori. A homozigóta 
vérszegény betegek nem hagyva utódot, nem örökíthetik á t a vérszegénységet, tehát 
ilyen beteg csak a heterozigóták (nem betegek!) házasságából születhet, Afr ika 
egyes tájain a 26%-ot is meghaladja a sarlósejtes vérszegénység génjét hordozó 
heterozigóták számaránya, ami csak azzal magyarázható, hogy abban a környe-
zetben a heterozigóták halandósága kisebb, mint a normál homozigótáké. Valóban, 
a heterozigóták legtöbbje immúnis a maláriával szemben, míg a normál homo-
zigóták nagy számban betegszenek meg maláriában — halandóságuk ezért maga-
sabb. Ebből a népességből három évszázaddal előbb ezreket hurcoltak Amerikába. 
A tőlük származó mai amerikai fekete népességben a sarlósejtes vérszegénység gén-
jét hordozók aránya már csak 9%, mivel ott nincs vagy ri tka a malária, s a 
kezelése is eredményesebb, a heterozigóták szelekciós előnye tehát már megszűnt. 

A növény- ós ál latfajok természetben élő populációiban, az eddigi tanulmá-
nyok szerint, a heterozigóta egyedek számaránya a homozigótákkal szemben jóval 
magasabb, mint az a megfelelő matematikai modell szerint várható volna. Egy 
példa erre: a Drosophila paulistorum muslicafaj t tanulmányozva P. C. Richmond 
és J. R. Powell kimutatta, hogy e muslicák vadon élő populációjában a tetra-
zolium-oxidaze enzimnek három változata található. A három enzimváltozat közül 
az egyiket a populáció egyedeinek kb. 18%-ában, a másodikat is ugyanennyiben 
találták meg, a muslicák 64%-ában viszont az előbbi két enzim mellett egy har-
madik, hibridenzim is volt, Az első két csoport genetikailag homozigótának, a 
64% pedig heterozigótának bizonyult. Ez jóval magasabb számarány, mint az el-
méletileg várható, ami ar ra enged következtetni, hogy a heterozigóták a termé-
szetes szelekcióban előnyben voltak a homozigótákkal szemben. 

A heterozigóták szelekciós előnye a fa jok evolúcióját nagymértékben befo-
lyásolhatja. Ez az előny azt eredményezi, hogy a mutációval fellépő ú j recesszív 
gének aránya megnövekszik a populáció géntartalékában, ami majd lehetővé teszi 

a populáció ú j homozigóta recesszív egyedeinek a fennmaradását is egy megfelelő 
ú j környezetben. 

Lazányi Endre 

A SZÖVEGBEN CSILLAGGAL JELÖLT KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE: 
alléi — egy génnek különböző molekuláris szerkezetű alakjai, alléljei lehetnek, ezek egy homológ 

kromoszómapár ugyanazon helyén (lokuszában) helyezkednek el; az egyik alléi mutációval keletkezik a 
másikból: A —> a, 

heterozigóta — megtermékenyített pete (vagy szervezet), melyben egy (vagy több) gén különböző 
alléljei találhatók (Aa) ; 

homozigóta szervezetek viszont azok, amelyekben azonos allélek vannak (AA vagy aa); 
F1 — két szülő(vonal) keresztezéséből Iétrejött első hibrid (heterozigóta) nemzedék; 
F2 — az F1-től származó, második nemzedék. 


