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esszék esetében azonban ezzel majdnem le-
hetetlen feladat elé állítjuk a tanárt. A hason-
ló/azonos feladat kiadása viszont erős kísértés 
a hallgató számára, ami ismét erkölcsileg 
aggályos.

Szerzők: szembe kell néznünk azzal, hogy 
ma már sok helyen segédprogramok futnak. 
Mindenki legyen tisztában azzal, hogy a 
legtisztább szándékok esetén is
• sose használjon azonos címet két külön-

böző cikknél (átdolgozás esetén se);
• a kivonatok (absztraktok) és összefoglalá-

sok legyenek, amennyire lehet, eltérően 
megfogalmazva (ha más a cikk mondani-
valója, akkor ez megoldható);

• ábrákat korábbi saját cikkeiből se vegyen 
át, ha a copyright nem sajátja. Ha szüksé-
gesek, tervezze át őket saját céljaira, és 
rajzolja meg újra ennek megfelelően. Ez 
nemcsak szerzői jog kérdése, hanem a 
bíráló „ezt már láttam valahol” érzése is 
előkerülhet;

• mondatok, bekezdések átvétele sokszor 
bajt okoz, mindenesetre, ha szükség van 

rá, gondosan el kell látni idézőjellel, for-
rásmegadással;

• bizonytalan esetben jobb elkerülni az át-
vett részeket (magunktól is), az utólagos 
védekezés ártatlanság esetén is késő.

Következtetések

A plágium ténye egy-egy konkrét esetben 
eléggé világos, azonban még messze nincsen 
ténylegesen érdemben ellenőrző, megbízha-
tó program. Egyre jobb figyelmeztető prog-
ramok azonban vannak, és arra lehet számí-
tani, hogy a szerkesztők egyre jobban támasz-
kodni fognak rájuk. Jobb elkerülni a gyanút 
is… Ugyanakkor oktatóként/szerkesztőként 
nézzünk szembe a ténnyel, hogy segédprog-
ramok nélkül a házilagos ellenőrzés szinte 
reménytelen. A hatékony számítógép-hasz-
nálat és a jó program drága. A végén pedig az 
intelligens emberi döntés megkerülhetetlen. 
Az ember kell, hogy kimondja az utolsó szót.

Kulcsszavak: plágium, szerzőség, publikáció, 
eredetiség, hivatkozás
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zések eredményeinek értelmezésében. To-
vábbmenve: az emberi genom állandósága 
alapvető feltételezés a klinikai genetikában is. 
Minden mutáció, azaz érdemi eltérés a felté-
telezett „normális” genomikai struktúrától 
következményekkel jár a fenotípusban. A 
csírasejt genomjának stabilitása tehát a men-
deli genetika alapját jelenti – legalábbis a 
genetika transzgenerációs értelmezésében. 

Egy közelmúltban megjelent munkában 
felvetettük (Kosztolányi – Cassiman, 2010), 
hogy a klinikai genetika fogalmának értelme-
zésében több szempontból jelentős előnnyel 
jár, ha a genetikai betegségekhez fejlődéstani 
nézőpontból közelítünk. Szemben a transzge-
nerációs szemponttól, fejlődéstani aspektus-
ban a genetika azokat a folyamatokat foglalja 
magába, amelyek során a szülői ivarsejtek 
egyesülésével az új egyed első sejtjébe, a zigó-
tába került genetikai állomány programja 
kibontakozik, megvalósul a magzati fejlődés-
től kezdve a születést követő teljes életcikluson 
át az öregedésig. Attól függően, hogy transz-
generációs vagy fejlődéstani aspektusból ér-
telmezzük, a genetika fogalma alá tartozó 
ismereteink több lényeges vonásban különbö-
zőképp értelmezendők. 

* A dolgozat a közelmúltban megjelent angol nyelvű 
cikk (Kosztolányi G.: It Is Time to Take Timing 
Seriously in Clinical Genetics. European Journal of 
Human Genetics. 24 December 2014. DOI:10.1038/
ejhg.2014.271) átszerkesztett, magyar nyelvű változata.

A cím sugallata meglepő. A mendeli geneti-
kában az általánosan elfogadott értelmezés 
szerint a csírasejt-stabilitás dogmája uralkodik 
az öröklődés, az életfolyamatok genetikai 
kontrollja, a fenotípus–genotípus összefüggés 
értelmezésében. A genetika, az öröklődés 
tudománya arra a szilárd meggyőződésre épül, 
hogy az ember életre szóló genetikai stabilitás-
sal rendelkezik. A genetikai meghatározottság, 
amit szüleinktől kapunk és utódainknak 
adunk át, egyedi identitást jelent minden 
ember számára. A molekuláris genetikai mód-
szerekkel megismertük, hogy a veleszületett 
genetikai meghatározottság alapját az örökí-
tő anyag bázissorrendje jelenti, ami a csíra-
(vagy ivar)sejtekkel adódik át egyik generáció-
ból a másikba. A genom bázissorrendjének 
állandósága alapvető feltételezés a mendeli 
öröklődés szabályainak megértésében, és szá-
mos alkalmazott genetikai kutatás, így példá-
ul a populációs genetika, evo lúciós genetika, 
etnikai, származástani, igazságügyi stb. elem-
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E munkában a genetikai stabilitás eltérő 
értelmezésére egy eddig elhanyagolt tényező, 
az idő fontosságának bemutatásán keresztül 
szeretném felhívni a figyelmet. Arra, hogy a 
genom struktúrájáról, bázissorrendjé ről eddig 
szerzett ismereteink mellett a teljes életciklust 
átfogó fejlődésre és a betegségek kialakulásá-
ra vonatkozó következtetéseink megfogalma-
zásában nélkülözhetetlen tényező kell legyen 
az időnek, a genetikai determináció negyedik 
dimenziójának figyelembevétele. 

Az időnek a genetikai stabilitásban és a 
klinikai genetikában játszott szerepét a szoma-
tikus mozaikosság és a génkifejeződés dina-
mikáján keresztül fogom tárgyalni. 

Testi (szomatikus) mozaikosság 

Általános gyakorlat, hogy a genetikai vizsgálat-
ra vett humán biológiai minta (vér vagy bár-
milyen szövetféleség) sejtjeit úgy értelmezzük, 
hogy azok az egyén egész szervezetét reprezen-
tálják: minden egyes sejt ugyanazt a genomot 
tartalmazza. Ha azonban a genetikát fejlődés-
tani szempontból értelmezzük, akkor nem 
hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a 
szervezet minden sejtje, a magzati fejlődéstől 
kezdve a teljes életcikluson át, az állandóan 
változó környezet folyamatos mutagén hatá-
sainak van kitéve. Kezdetben kromoszóma-
vizsgálatok igazolták, hogy a magzati élet 
korai időszakában, a zigótából induló osztó-
dások során bekövetkező mutáció nem jár 
feltétlenül a sejt pusztulásával, hanem a mu-
táns sejt tovább élhet, osztódhat. Ennek kö-
vetkeztében a szervezetben két vagy akár több 
sejtvonal is létezhet párhuzamosan. A csíra-
sejt-vonal és mutáns sejtvonal(ak) szervezeten 
belüli együttlétét a mozaikosság fogalmával 
jelöljük. A mozaikos egyénben a mutációt 
hordozó sejtvonal aránya attól függ, hogy a 
magzati fejlődés mely időpontjában követ-

kezett be a mutáció: minél korábban, annál 
nagyobb a kóros sejtvonal aránya. Előfordul-
hat az is, hogy egy már diferenciálódott szerv 
sejtjében történik mutáció, ilyenkor szervre 
lokalizált lesz a mozaikosság. Ez azt is jelenti, 
hogy a klinikai genetikában csaknem kizáróla-
gos vizsgálati mintaként szolgáló vérben talált 
vizsgálati lelet alapján nem zárható ki az egyén 
mozaikossága. Ismert, hogy a mozai kos sejt-
vonal az élet során eltűnhet, de az is, hogy új 
sejtvonal indulhat a születést követő en, bár-
melyik életkorban. Általánosan elfo gadott, 
hogy mutációk vezetnek a daganatok kiala-
kulásához; genetikai értelemben voltaképp 
minden daganat szomatikus mozaikosság. 

A molekuláris genetikai módszerek fejlő-
désével kiderült, hogy a szervezetben a kro-
moszómamutációkon kívül génszintű mutá-
cióból induló járulékos sejtvonalak is jelen 
lehetnek. A génszintű szomatikus mozaikos-
ságot technikailag lényegesen nehezebb ki-
mutatni, de megalapozott következtetésként 
megfogalmazódott, hogy a monogénes be-
tegségek akár 6–20%-ában lehet a háttérben 
génszintű mozaikosság (Erickson, 2010). 
Van nak adatok arra vonatkozóan is, hogy a 
szervezetben a betegségokozó kromoszómális 
és génszintű mutációkon kívül mozaikos 
for mát ölthetnek olyan genomvariánsok, po-
limorfizmusok is, amelyek az ún. gyakori, 
multifaktoriális vagy genomiális betegségek-
kel szembeni hajlam meghatározásában ját-
szanak szerepet (Maiti et al., 2011). 

Mindenesetre egyre több a bizonyíték 
arra, hogy a legkülönbözőbb genomiális el-
térések mutathatnak mozaikos formát (Bie-
secker – Spinner, 2013; Lupsky, 2013). Noha 
a bonyolult technikákat feltételező genomel-
térések szöveti kimutathatósága a rutin klini-
kai diagnosztikában korlátozott – különösen 
akkor, ha a mozaikosság aránya alacsony –, 

az eddigi eredményekből kétségen kívül meg-
állapítható, hogy a mozaikosság lényegesen 
gyakoribb, mint eddig gondoltuk (Acuna-
Hidalgo et al. 2015). Ebből arra lehet követ-
keztetni, hogy egy egyén vizsgálatra került 
sejtjei (a klinikai gyakorlatban túlnyomó 
többségben vérsejtek) nem tekinthetők fel-
tétel nélkül a szervezet egésze reprezentánsa-
inak. Az élet során a genetikai állomány válto
zik, s egy felnőtt egyén mintájából származó 
genetikai vizsgálati adat nem feltétlenül ugyan
az, mint volt több évtizeddel korábban. 

Mindebből az következik, hogy a genom 
a szomatikus sejtekben lényegesen kevésbé 
stabil, mint az ivarsejtekben, továbbá, hogy 
a genom stabilitása fejlődéstani aspektusból, 
az egyén betegségekkel szembeni kockázatá-
nak szempontjából nem ugyanazt jelenti, 
mint transzgenerációs értelmezésben. 

Dinamizmus a génkifejeződésben 

A genetika fogalmának fejlődéstani értelme-
zésében fontos annak figyelembevétele, hogy 
a gének bázissorrendjét feltáró, eddig uralko-
dó módszerek nem adnak információt a 
gének működéséről, expressziójáról, holott az 
életfolyamatok genetikai vezérlése ezen ke-
resztül valósul meg. A magzati fejlődés korai 
fázisaiban a multipotens őssejtek diferenciált 
sejtekké és specifikus szövetekké köteleződ-
nek el. Egy felnőtt szervezet minden sejtje 
ugyanazt a (szülői ivarsejtek egyesülésével 
kialakult) génállományt tartalmazza, ezért az 
egyes szervek specifikus működése csak úgy 
alakulhat ki, ha bizonyos gének szervspecifikus 
kifejeződési mintázatot nyernek. A szöveti, 
sejtszintű diferenciálódás voltaképp gének 
kifejeződésének egy feszes időrend szerint 
zaj ló folyamata: a posztzigótikus osztódás 
során bizonyos gének inaktiválódnak, mások 
viszont aktiválódnak. 

A magzati fejlődés mellett a génaktivitás 
időszakos változása bizonyosan folyik a szü-
letést követő időszakban is, amikor a sejtek 

„kénytelenek” reagálni a változó környezetre. 
A génex presszió környezetfüggő módosulásai-
nak részleteire a közelmúlt epigenetikai ku-
tatásai vetnek fényt (Chechik – Koller, 2009). 
Az epigenetikai történések képesek biztosíta-
ni a génkifejeződés rugalmasságát, reverzibi-
litását. Az epigenetikai ismeretek bővülése az 
életfolyamatok genetikai vezérlésének gondo-
latrendszerében alapvető új szemléletet hozott 
(Kosztolányi, 2011; Oh et al., 2014).

Növényi sejteken tett megfigyelések iga-
zolták a gének kifejeződésének nagyfokú di-
namizmusát: fényre és hőmérsékletre jelentős 
átprogramozódás mutatható ki a génex presz-
szióban (Deal – Henikof, 2010). Emlőssej-
tekben lévő gének expressziójának időbelisé-
géről azonban még nagyon keveset tudunk. 
A tanulmányok a sejtek szabályozási folyama-
tairól csupán egy-egy idősíkban adnak képet, 
holott különböző időpontokban, eltérő kö-
rülmények közt mért sorozatadatokra lenne 
szükség, ami meglehetősen bonyolult. Azért 
a közelmúlt néhány megfigyelése már de-
monstrálta, hogy a környezeti hatásokra rea-
gáló sejtválaszban a génkifejeződés időbeli 
vál tozása fontos szerepet játszik (Featherstone 
et al., 2011). Kimutatható egyes gének má sod-
percnyi, többórás, diur nális pulzációja (Voss 

– Hager, 2013). Jelentős dinamikus változáso-
kat mutatott ki a gén aktivitásban az a vizsgá-
lat, amely komplex genomikai módszerekkel 
egy egyén 14 hónapos időperiódusában ele-
mezte a génaktivitást (Chen et al., 2012). 

Alapvető új információkhoz vezettek a 
közelmúlt epigenetikai vizsgálatai, amelyek 
a nők egyik X-kromoszómájának inaktivációs 
folyamát elemezték (Mengel-From et al., 
2012). Az adatok arra utalnak, hogy az X-kro-
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moszóma inaktivációja az eddig feltételezettől 
eltérően nem zárul le irreverzibilis állapottal 
a korai magzati életben, hanem  módosulhat 
a születést követően, felnőtt korban is. Ez 
szerepet játszhat bizonyos betegségek nemtől 
függő vagy egypetéjű női ikrek tagjai közti 
eltérő megnyilvánulásában. 

A genetika fogalmának fejlődéstani aspek-
tusa értelmében az életfolyamatokat vezérlő 
gének időben változó aktivitása, a génkifejező
dés dinamizmusa fontos szerepet játszik nemcsak 
az egyedfejlődésben, hanem minden bizonnyal 
betegségek kialakulásában is, különösen az 
úgynevezett multifaktoriális, gyakori beteg-
ségek előidézésében, amelyek hátterében ge-
netikai fogékonyság és környezeti ártalmak 
együtthatása áll, s az epigenetikai módosítá-
sokhoz vezető, provokáló ártalmak az időben 
állandóan változó környezetből jönnek.   

Várható, hogy a gének aktivitásának vizs-
gálata a közeljövőben klinikai hasznosításra 
kerül, kiegészítve a jelenlegi, a gének bázisszek-
venciáján ala puló módszereket. A gének ex-
pressziójára irányuló vizsgálatok klinikai al-
kalmazása komoly kihívást jelent. Kérdés, 
hogy miként lehet vonatkoztatni egy egyén 
gén ex pressziós profiljából, egy-egy adott idő-
pont ban szerzett adatból az egyén egészségi 
ál lapotára, be tegségkockázatára. Vajon össze-
füg gésbe lehet-e majd hozni a génaktivitást a 
fenotípussal? Az ún. ENCODE-projekt, 
amely  nek fő célja a gének aktivitásá ra irányu-
ló kutatások eredményeinek adatbázisba 
gyűj tése és integrált elemzése, bizonyára fon-
tos megállapításokhoz fog vezetni a génsza-
bályozás dinamizmusáról (ENCODE, 2012). 

Az idő figyelembevétele 
az etikai alapelvek értelmezésében

A genom életciklus alatti dinamikus változá-
sának figyelembevétele nemcsak a kutatásban 

és a genetikai vizsgálatok klinikai alkalmazá-
sában jelentős. A genetikával kapcsolatos eti kai, 
jogi vezérfonalak, ajánlások, dokumentumok 
mindegyike arra az alapra épül, hogy a gene-
tikai adatok nem változnak az élet során. A 
gyarapodó molekuláris genomikai ismeretek 
a genom összetételéről, illetve a génaktivitás-
ról indokolttá teszik a kérdést: vajon ez az 
alap kellően szilárd-e? Nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy a genom teljes életciklus-
ra terjedő stabilitása viszonylagos, s fontos 
jellemzője egy bizonyos mértékű plaszticitás. 
Ez azt jelenti, hogy minden genetikai vizsgála-
ti eredmény, ami az egyén életének egy adott 
időpontjában egy bizonyos sejtmintából szár-
mazik, nem feltétlenül azonos egy más idő-
pontban más sejtmintájából készült ered-
ménnyel. Vannak már adatok arra, hogy a 
különböző életkorokban vett mintákból 
vég zett genomikai analíziseknek az egyén 
egészségére vonatkozó előrejelző értéke kor-
látozott, és csak individuális megközelítésben 
vehető figyelembe (Chen et al., 2012). Eline 
M. Bunnik és munkatársai (2013) egyenesen 
azt vetették fel, hogy a genetikai vizsgálatokat 
megelőzően az egyéntől kért tájékozott bele-
egyezést az eddigitől eltérő tartalommal kell 
alkalmazni (tieredlayeredstaged model), és a 
tájékoztatás során fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy a genetikai teszt eredménye idővel 
változhat. Ez azt is jelenti, hogy a jelenlegi 
etikai ajánlások, dokumentumok, vezérfona-
lak, a biobankban több éven át őrzött minták-
ra vonatkozó etikai normák, amelyek az 
egyén különleges személyes adataként kezelik 
a genetikai teszt eredményét, újraértelmezést 
igényelnek (Knoppers et al., 2012).  

Következtetések

Az emberi genom molekuláris technikákkal 
végzett vizsgálatai arra utalnak, hogy fejlődés-

tani aspektusból, azaz abban az értelemben, 
hogy a zigótában a megtermékenyüléskor 
kialakuló genetikai program miként mani-
fesztálódik az egyén élete során, a genom ki-
zárólagos stabilitása viszonylagos, és az idő 
függvényében változásokat mutat molekulá-
ris, sejtes és szervezeti szinten egyaránt. Az 
idő szerepének figyelembevétele legalább két 
szempontból fontos. Először: az egyedfejlő-
désnek az az időpontja, amikor egy betegség-
okozó mutáció mozaikosság kialakulását 
ered ményezi, jelentős mértékben meghatároz-
za az egyén fenotípusát, rendellenesség, beteg-
ség kialakulását. Másodszor: a gének kifeje-
ződése nem azonos az életciklus során, azaz 
a génaktivitás változik az idő függvényében, 
és függ az aktuális környezeti hatásoktól. 

Az idő, amelynek függvényében szoma-
tikus mozaikosság és génaktivitás-változás jön 
létre, az életfolyamatok genetikai vezérlésének 
eddig elhanyagolt, fontos változója, amely nek 

a klinikai genetika, az egészség és betegség 
kockázatának meghatározása, a személyre 
szabott medicina értelmezésében minden 
bizonnyal alapvető jelentősége lesz a jövőben. 
Az élő szervezetek rendszerszintű jellemzői-
nek értelmezésében – a biológiai redukcioniz-
mus eddigi nézőpontjától eltérően – az eddi-
ginél nagyobb figyelmet kell fordítani az idő 
függvényében értelmezhető dinamizmusra a 
cirkadián biológiai órán túl is (Hogenesch – 
Ueda, 2011). Tekintetbe kell venni kutatási 
stratégiák, kísérleti tervek készítésekor, az 
eredmények interpretálásakor, a klinikai dia-
gnosztikus rutinvizsgálatok értelmezésében 
és az etikai megfontolásokban is, mivel a 
genetika életre szóló stabilitására vonatkozó 
eddigi nézeteink újraértékelendők. 

Kulcsszavak: genetika és idő, genetikai stabili
tás; szomatikus mozaikosság, a génexpresszió 
dinamizmusa
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solják a demográfiai folyamatok (Vukovich, 
2000). A csökkenő gyermeklétszám és az 
öregedő népesség már ma is nehezíti az okta-
tás, a szociális és egészségügyi ellátás fenntart-
hatóságát. A folyamatosan csökkenő születé-
si évjáratok jelentősen növelik a gazdaságilag 
aktív korúak terheit, és ezzel pár év múlva 
felboríthatják a generációk közötti szolidari-
tás és együttműködés kialakult normáit, 
aminek egy fokozódó kivándorlási hullám és 
más további, beláthatatlan terhek lehetnek a 
következményei.  

A népszaporulat tekintetében, 224 ország 
közül, világviszonylatban az utolsó 10%-ban 
(KSH, 2012, 20.), Európában évtizedek óta 
az utolsó helyeken állunk. A posztszocialista, 
visegrádi országokhoz hasonlítva magunkat 
azt látjuk, hogy az 1990-es évektől az ezredfor-
dulóig mind jelentős termékenységcsökke-
nést éltek át, amit emelkedés követett – Ma-
gyarországon ellenben folyamatosan csök-
kent a népesség. 

Eljött tehát az ideje annak, hogy állami 
és politikai szervezeteink, vállalkozásaink, te-
lepüléseink, kisebb és nagyobb közösségeink, 
családjaink, és személyesen is mindenki szem-
besüljön az élet egyik alaptörvényével. Ha 

1 Részlet a szerző hamarosan megjelenő, A szakadék 
szé lén című könyvéből

Összefoglaló

Magyarország népessége világviszonylatban 
a leggyorsabban fogyatkozók közé tartozik. 
Társadalmunk egy beláthatatlan krízis küszö-
bére érkezett. Ha nem tudjuk megállítani a 
tendenciát, felborul a társadalmi egyensúly, a 
szociális ellátórendszerek veszélybe kerülnek, 
tömeges iskolabezárás és elbocsátás fenyeget. 
A tendenciát eddig nem sikerült megállítani, 
ezért rávilágítunk a népességfogyás komplex 
jelenségkörének még kevéssé  feltárt szocializá-
ciós összetevőire, hozzájárulva egy komplex 
stratégia, megoldási alternatíva kidolgozásá-
hoz. 

Bevezető 

Ha az európai népek körében nemzetünk 
gazdasági potenciálját, nemzetközi súlyát, ér-
dekérvényesítési képességét tekintjük, alig fér 
kétség ahhoz, hogy a népességszám ebben 
meghatározó tényező. Nemzetközi mozgáste-
rünk mellett, intézményeink, kultúránk fej-
lődését, a belső jövedelemelosztást, a családok 
anyagi helyzetét döntő mértékben befolyá-
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