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- Az elmúlt harminc esztendőben a biológiai kutatások váratlanul felgyorsultak. A
bámulatos eredmények és a jeltárulkorú lehetőségek láttán a tudományos közvélemény is
megoszlott: csodálatosnak látszó eredményeinkkel nem sodorjuk-e veszélybe a Földet,
amely otthont ad számunkra? Az embergyógyászatban és az emberekkel folytatott kísérle
tekben meddig van joga elmereszkedni az orvostudománynak és a biológiának? A bioló
gia új eredményeinek következtében 1970 óta új tudományág alakult: a bioetika, azzal a
céllal, hogy megpróbálja kijelölni a helyes emberi cselekvés mértékét a biológiai kutatás
ban.

A biológiában egészen kűlon helyet foglal el a génkutatás s az ennek nyomán létrejött
génsebészet vagy génmanipuláció. Vida Gábor akadémikust, az ELTE Természettudomá
nyi Karán a Genetikai Tanszék proiesszorát kértük meg arra, hogy foglalja össze szá
munkra a géntechnika jelenlegi állását és a jövő lehetőségeit.

- Az ötvenes évek eleje óta, a DNS szerkezetének felfedezésével indult robbanás
szerű fejlődésnek az egész molekuláris biológia. Ezóta van fogalmunk arról, hogy tu
lajdonképpen mi a gén. (Annak ellenére, hogya gén fogalmát már használta - bár
nem génnek nevezte - Mendel is.) Ezek a gének olyasfélék, mint a vegyészek számára
az atomok, tehát olyan elemi egységek, amelyek valami tulajdonság kialakításáért fe
lelősek. Persze, az atomhoz hasonlóan a génről is kiderült, hogy tulajdonképpen to
vább osztható. Eleinte a gént úgy tekintettük, mint egy hosszú, fonalszerű molekulá
nak egy meghatározott szakaszát. Ez a felfogás ma is érvényes a bakteriális geneti
kában.

Miután a magasabb rendű növényi, állati és emberi géneket is izolálni tudták, ez a
fogalom úgy módosul, hogy többnyire egy meghatározott szakaszról van szó, de a sza
kaszon belül vannak fontosabb és kevésbé fontos helyek. Úgy képzelhetjük el a gént,
mint egy szövegrészben egy mondatot, amelyben egyes toldalékok, sőt akár kiegészí
tő mellékmondatok is elhagyhatók, de a tömondat értelme még megmarad; ez a tő

mondat az, ami kifejeződik mint megnyilvánuló gén (protein, azaz fehérje terméké
vel), ez lesz felelős valamilyen tulajdonságnak az irányításáért. Eléggé összetett a
rendszer. Van egy igen hosszú genetikai anyag, kémiai nyelven DNS (dezoxiribonuk
leinsav), melynek egyes részei jelentik a géneket. A hosszúság azért helyes kifejezés,
mert például az ember minden egyes sejtjében, a sejtmagon belül kb. kétméternyi
DNS molekula található. A sejt maga mikrométerekben (a méter milliomodrésze)
mérhetö: nagyon pici, szabad szemmel láthatatlan valami, de benne található még
egy sejtmag, egy görnbszerü képzödrnény, amibe ez a méteres nagyságrendű DNS
molekula valami csodálatos módon be van csomagolva. valahogy úgy, ahogy az izzó
ban az izzószál. Egymásra épülő spirál szerkezeteken keresztül próbálja egyre kisebb
méretüre összezsugorítani ezt a genetikai anyagot.

Ha tovább bontjuk a gént kémiai egységekké, akkor eljutunk a DNS építőkő molc
kuláihoz, kémiai nyelven a nukleotidokhoz. Az előbbi mondathasonlatot folytatva:
mint a mondatban a betük, olyanok a génen belül a nukleotidok. Ezek sorrendje adja
az értelmes mondatot a gén számára. A nukleotidok hordozzák a genetikai informá
ciót; egy baktériumban kevesebb, néhány millió, egy magasabb rendű növényi és ál
lati sejtben viszont ezermilliós nagyságrendben fordulnak elő ezek a "betűk". Az ern-
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beri genetikai anyagot nem tudjuk még végig leolvasni, mert a leolvasáshoz rengeteg
időre lenne szükség. De az elemzö módszerek odáig finornodtak, hogy tetszés szerinti
szakaszt már végig tudunk olvasni. Ahogy egy könyvtárba beszabadulva akármelyik
könyvet le tudjuk venni a polcról és olvasni tudunk belöle néhány oldalt; az egész
könyvtárt csak idö hiánya miatt nem tudjuk elolvasni. (Más kérdés, hogy mennyire
fogjuk fel, értjük meg az elolvasott anyagot.)

- Egy gén- egy ilyen mondat - tartalmazza az illető élőlény összes meghatározó ada
tait, tehát mondjuk úgy, a "nevét"?

- Nem. Az élö organizmus, legyen az ember, macska vagy kukorica, így génekre fel
bontva többnyire elveszíti faji jellegét. Vannak olyan génféleségek, amelyek az evolú
ció során alig változtak, és ennek megfelelöen például a borsónak. az embernek meg
a szarvasmarhának ez a bizonyos génje gyakorlatilag azonos. Más gének viszont olya
nok, hogy minden egyes emberben mások, tehát egy fajon belül minden egyedben el
térők lehetnek. Vannak variábilis gének, és vannak sokkal konstansabb gének.

- A génekkel kapcsolatban a laikusokat manapság a génmanipuláció vagy a génsebé
szet érdekli leginkább.

- Ez a kb. 15 éve divatos kifejezés azzal a kisérletsorozattal kezdődött, amelynek
során a kutatóknak sikerült egyik szervezetböl egy DNS darabot kivágni és egy másik
szervezet genetikai anyagába beilleszteni. Úgy tudták kivonni és manipulálni ezt az
örökitö anyagot, hogy nem törték össze-vissza a molekulát. Meghatározott helyen el
tudták vágni a DNS-t, és új kombinációban illesztették össze. Erre egy speciális en
zim fölfedezése vezetett el. A felfedezésért három tudós Nobel-díjat kapott. Ők tették
lehetövé azt, hogya DNS-ekböl kivágott darabokat újra össze is tudjuk illeszteni meg
felelö enzimatikus kezelés után, és vizsgálni tudjuk azt, hogy vajon ezek a gének más
szervezetekbe építve működnek-e,és ha igen, akkor hogyan.

- Hogyan mükodnek azok a speciális enzimek, amelyekkel a DNS-t hasitani, alakítani
lehet?

- A DNS kémiai szempontból hasonló minden egyes élö szervezetben. Ha például
összehasonlítunk egy magyar és egy angol nyelvű könyvet, ugyanazokat a betűformá

kat találjuk egy-két betútól eltekintve. Ilyen értelemben azonosak a baktériumnak
vagy az embernek, vagy az élesztőnek a genetikai anyagai is. Mégis a baktériumok
meg tudják jelölni a saját DNS-üket, fölcicomázzák bizonyos helyeken, úgy ahogy pél
dául a magyarban is használunk "ö" betűt, ami az angolban nincs meg. Azáltal, hogy
két pontot ráteszünk némelyik o-ra, bizonyos szempontból módosítjuk az értelmét,
leszűkítjük az értök körét. Nos, ilyen értelemben a baktériumok is képesek módosí
tani az építökoveiket. betuiket. feltesznek rájuk mindenféle kémiai jelet, amivel meg
jelölik azokat mint sajátjukat. A baktériumok esetében gyakori az a veszély, hogy ki
vülröl vírusok fertözik meg öket. A fertözés abban áll, hogyabaktériumvírus vagy tu
dományos nevén bakteriofág, bebocsátja az örökitö anyagát a sejtbe, ez ott elkezd
szaporodni, és végül mintegy fölrobbantja a baktériumsejtet; megöli és kiszabadul
belöle több száz vírusrészecske. Ez ellen a parazita ellen védekezik a baktérium úgy,
hogy megjelöli saját DNS-ét, és ha kívülről bejön egy olyan vírus DNS-e, amin nincse
nek rajta a jelölések. akkor azt enzimekkel ősszevágja. tönkreteszi. Így alakult ki ez a
speciális enzim, amit a génmérnökösködés során is felhasználnak.

- Hogyan manipulálják a baktériumokat a génsebészek?
- Ha sikerült kivágni egy gént, akkor azt hozzá tudják építeni olyan DNS-darabok-

hoz, amelyek már bejuttathatók egy baktériumba, és abban a baktériumban tovább
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szaporodnak. Így el lehet érni azt, hogy a baktériumok tenyészetével fölszaporítjuk,
"klónozzuk" az idegen DNS darabkát vagy génféleséget. Ennek az a célja, hogy vi
szonylag tiszta formában nagy mennyiségben előállítsunk egy bizonyos gént. Ha si
került, ezzel próbálnak további kísérleteket végezni. Egyrészt tisztázzák az új gén
kémiai szerkezetét, másrészt megpróbálnak vele más élőlényeket átalakítani. har
madrészt olyan változtatásokat, mutációkat hoznak létre ezen a génen, hogy az ere
deti organizmusba visszajuttatva azt megváltoztassa.

- Azt meg tudják határozni, hogy melyik génhez mely tulajdonságok tartoznak?
- Sajnos, ez az egyik kritikus lépés az egész genetikai manipulációban. Nagyon rit-

kán tudjuk biztosan, hogy egy gén milyen tulajdonságot határoz meg. Hozzávetőleges

becslések szerint a magasabb rendű szervezeteknek - így az embernek is - néhány
tízezer génfélesége vam. A gén és a tulajdonság között azonban az összefüggés nem
olyan egyszerű, mint Mendel híres borsókísérletében volt. Tulajdonságon mi nem
egy fehérje szerkezetét értjük, hanem olyasmit, mint a kukorica terméshozama vagy
a szarvasmarha tejelőképessége.vagy akár az ember esetében az intelligencia mér
téke. Ezek mind olyan bonyolult tulajdonságok. amelyeket nem egy gén határoz meg,
hanem a gének különbözö számú együtthatása, amit sokszor még a környezet is erő

sen módosít. Az még a közeljövőben sem várható, hogy ilyen tulajdonságok manipu
lálhatók legyenek, mert nem ismerjük elég pontosan a genetikai háttereket. E rnód
szerekkel egyelőre csak azt a tulajdonságot tudjuk manipulálni, amit egy vagy legfel
jebb egy-két gén határoz meg.

- Vezetett-e konkrétan hasznosítható eredményekhez a gének manipulálása?
- Az inzulin előállításábanmár felhasználták. Több országban kereskedelmi forga-

lomban is kapható ez a genetikailag manipulált termék. Az inzulin természetes körül
mények között a hasnyálmirigyben termelődő hormonféleség, amelyik a vércukor
szint szabályozását végzi el. Cukorbetegeknek kívülről, injekciós úton kell ezt az inzu
lint állandóan bejuttatni. Mive! sok ember szorul inzulinos kezelésre. felvetődött az a
gondolat, hogy az inzulint próbáljuk tisztán emberi génből előállítani. Az az inzulin
ugyanis, amit a mai gyógyászatban használnak, többnyire sertés vagy szarvasmarha
hasnyálmirigyébőlizolált, tisztított termék, mely nem teljesen azonos az emberével.
Ha az emberi inzulin-gént izolálják, majd ezt a gént egy baktériumba bejuttatják. ott
elszaporítható és utána az így elszaporított gén múködésre is bírható; azaz termeli
az inzulint. Az így produkált terméket tisztítás után mint gyógyszert használhatjuk
fel. Ez így végigmondva is elég bonyolult, de a gyakorlati megvalósítása jóval össze
tettebb. Mégis megcsinálták, és mint említettem, kereskedelmi forgalomban a ter
mék már kapható, de hozzá kell tenni azt is, hogy egyelőre a cégek számára még nem
kifizetődő, tehát a befektetés még nagyobb. mint a nyereség. Valószínű azonban,
hogy néhány éven belül már gazdaságos lesz a humán eredetű inzulin előállítása.

- Sor került-e meuigazdasági felhasználásra is?
- Igen. De azért azt kell mondanom, hogy az egész biotechnológiai ipar fellendü-

lése és az ezzel kapcsolatos fantáziálás kicsit túllőtt a célon, és olyasmiket emleget
nek, amik a realitástól még igen messze vannak. Az egyik ilyen - jelenleg még
utópisztikusnak vagy fantasztikusnak tűnő - elképzelés az lenne, hogya növényeket
próbáljuk ellátni a nitrogénkötés képességével. A magasabb rendű növények nitro
génforrásai manapság a talajban levő szerves vagy szervetlen eredetű nitrogénvegyü
letek, melyeket szerves vagy mütrágyázással kell a talajba visszajuttatni. Bizonyos
élőlények viszont megőrizték a nitrogénkötés képességét, azaz a levegő nitrogénjét
ammóniává tudják alakítani. A biológusok egyik nagy lehetősége lenne. hogy ezeket a
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géneket megismerve, majd izolálva a ma élő virágos növényekbe: kukoricába, gab0

nába juttassák be. Így a nitrogént a levegőből is megkaphatná a növény, és nem szo
rulna mütrágyázásra, nem lenne szükség a talajok lerontására; tehát számos környe
zetkárosítási tünet kiküszöbölhetőlenne.

Ezeket a géneket ma már ismerjük, be is lehet juttatni őket a növénybe, csakhogy
megfelelő működésbe is kell őket hozni. Attól, hogy egy gén ott van a növény gene
tikai állományában. nem biztos, hogy működni is fog, és főleg nem biztos, hogy ott
fog müködni, ahol kell. Gondoljunk csak a saját példánkra, az emberre. Rengeteg
génünk van, amelyik csak egy bizonyos sejtféleségben müködik. Például az inzulin
génje nem müködik az idegsejtünkben vagy a vérsejtjeinkben, hanem csak a hasnyál
mirigy egy meghatározott területén. egyes sejtekben termelődik, annak ellenére,
hogy az a gén benne van a többi sejtjeinkben is. A nitrogénkötés kapcsán az a fő di
lemma, hogy vajon milyen szövetben vagy 'sejtféleségben fog müködni. Itt még
messze vagyunk a gyakorlati megvalósítástól. de elméletileg nem lehetetlen.

- Létrehozhatók-e új tulajdonságok a gének bejuttatásával más szervezetbe?
- Amennyiben viszonylag egyszerű tulajdonságról van szó, amelynek egy vagy két

gén áll a hátterében, ez elképzelhető. Erre az egyik legszemléletesebb példa - amit
már a népszerűsítő lapok is közöltek - az úgynevezett szuperegér előállítása. Először

a patkányból, de későbbi kísérletben az emberből származó egyik növekedési hor
mon felszaporított génjét bejuttatták az egér megtermékenyített petesejtjébe. Az így
kifejlödö egerek némelyikében működésbe is lépett ez a gén és produkálta a növeke
dési hormont. Ebben nem az az érdekes, hogy ez a növekedési hormon a patkányé
vagy az emberé, inkább az, hogya hormon szabályozása, tehát az, hogy mikor és
mennyit termeljen, ezzel a kívülről bevitt génnel felborult. A hormonnal kezelt ege
rekben - nem mindegyikben, némelyikben - állandóan termelődött a hormon, és az
állatok az eredetinek kétszeresére, két és félszeresére növekedtek. Ez persze látvá
nyos dolog, és a gazdasági szakemberek rögtön foglalkozni is kezdtek a kérdéssel,
hogy vajon nem lehet-e ugyanezt megtenni a sertéssel, a szarvasmarhával is.

Egyeseknek még az ember is eszébe jutott. Óriásokat lehetne így produkálni. Hoz
zá kell tennem, hogy emberi vonatkozások szóba sem jöhettek, hiszen külön rend
szabályok tiltják az ilyen jellegű kísérleteket, csak fantáziamozgató gondolatkísérle
tek voltak ezek. Az ilyen manipulációknak eddig nem sikerült betörniük az állatte
nyésztésbe, bár e manipulációkat megcsinálták juhval, szarvasmarhával, birkával és
sertéssel is. Emberi eredetű növekedésihormon-géneket építettek be ezekbe a házi
állatokba, de nem vezetett az előbb említett intenzív növekedéshez. Lehet, hogy csak
az elvégzett kísérletek száma volt kevés, mert az egérkísérletben sem mindegyik nö
vekedett óriássá. Az is lehet, hogy a manipulációs lehetőségek voltak rosszabbak, az
is lehet, hogy ezeknél az állatoknál másféle szabályozási rendszerek működnek és
ezeket még nem tudjuk befolyásolni.

- Mi az a szervezetben, ami az egyes gének működését szabályozza?
- Ez a kérdés a legsötétebb területe jelen pillanatban a genetikának. Az tény, hogy

a teljes genetikai anyag ott van szinte minden sejtűnkben, ennek azonban csak kis
hányada müködik. Néhány esetben ismerjük a szabályozás mechanizmusát, de az
esetek zömében nem. Konkrétan az előbbi növekedési hormonok kapcsán a flzioló
gusok tudják, hogy itt egy hormonrendszer bonyolult és nagyon sok egységből álló
komplex összefüggéséről van szó, aminek az előbb említett hormon csak az egyik
láncszeme. Nagyon sokféle hormon müködik közre, és ahol egy kicsit is mélyebben
kezdenek ezekbe a kérdésekbe belernenni. ott mindig valami fantasztikus komplexi
tásba ütköznek.
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- A biotechnológiának nem csupán haszna lehet, hanem veszélyeket is rejthet magá
ban?

- Igen. 1972-ben Paul Berg, aki az Egyesült Államokban egy daganatkeltö vírussal
dolgozott, önként leállította saját laboratóriumának kísérleteit. Ugyanis egy ilyen
vírusba be lehetett építeni bizonyos genetikai információt, amit át tudtak például
vinni a colibaktériumba is. Ráadásul a colibaktérium minden egyes ember belében
ott éldegél, és fontos funkciókat lát el. Ez tehát nem kórokozó (patogén) baktérium
ebben a formában, de képes átvenni más baktériumoktól. sokszor patogén baktériu
moktói is genetikai információt. A baktériumok rendelkeznek ilyen genetikai átadási
mechanizmussal. Ennek egyik, a gyakorlatban látott - sajnos, nagyon kellemetlen 
példája az, hogy antibiotikumokkal szemben rezisztenssé válnak. Ha valaki például
nagy mennyiségben és rendszeresen szed antibiotikumot, akkor a bélcsatornájában
élő colibaktériumok közül a legtöbb elpusztul, de néhány, a rezisztensek megmarad
nak. Az antibiotikum nemcsak a patogén baktériumot pusztitja, hanem minden bak
tériumot. Ha a megmaradt ellenálló baktériumok más baktériumokkal alkalomadtán
érintkezésbe lépnek, akkor képesek átadni rezisztenciájukat ezeknek is. Így olyan
baktériumtörzsek alakulnak ki, amelyek sokszor 8-lO-féle antibiotikumra is rezi sz
tensek, és az orvostudomány tehetetlenné válik velük szemben.

Ilyen lehetőségek ismeretében Paul Berg (aki később egyébként Nobel-díjat is
kapott) szükségesnek tartotta azt, hogy megálljon egy pillanatra ezzel a kísérletsoro
zattal, és végiggondolja, hogy mi minden veszély lehet, amit még nem tudunk egye
lőre fölmérni. Például olyan baktériumokat hozunk létre, amelyek egy tumorkeltő ví
rus néhány génjét hordozzák, és a laboratóriumból kiszabadulva esetleg képesek az
emberi populációt is megfertőzni. A kérdéseket alaposan végiggondolták. és külön
böző rendszabályokat vezettek be. Többek között olyanokat, hogy csak azokkal a
baktériumtörzsekkel szabad dolgozni, amelyek a laboratóriumon kívül életképtele
nek. Születtek rendszabályok minden országban és nemzetközi szinten is. Később

derült ki, hogy a veszélyek kisebbek, mint gondolták. Egészen másfajta génszerkezc
tük van a baktériumoknak és a magasabb rendű szervezeteknek, s a kettő nem vi
hető át egymásba müködöképes formában, csak nehéz és különleges manipulációk
után.

- Van-e arra remény, hogya biológusok becsületesebbek vagy humánusabbak lesznek,
mint a fizikusok voltak, tehát hogy az atomfegyverhez hasonló biológiai fegyvert nem fej
lesztenek ki?

- Nem hiszem, hogy ebben a tekintetben különbség van. Sajnos, a tudósoknak min
dig van egy bizonyos hányada, akik olyan cégek szolgálatában állhatnak, jól megfizet
ve természetesen, amelyek eredményeiket nem éppen a legnemesebb célok érdeké
ben használják fel. Ahogyan a hadiipar alkalmaz fizikusokat. ugyanúgy biológusokat
is.

- A kompexitásról volt az előbb szá. Várható-e az, hogya számítástechnika, mely sok
adatot gyorsan feldolgoz és tárol, föllendíti az evolúciós genetikát is?

- Máris jelentős mértékben alkalmazzák. De a komplex szervezetek számítógépes
elemzésében az a kritikus, hogy milyen adatokat tudunk betáplálni a számítógépbe; a
számítógép már adja a lehetőséget, de a seftware-rel még baj van. Én olyan szerveze
tek esetében tudok elképzelni ebben az évezredben megoldást, mint a vírusok gene
tikai programjának összehangolása és szabályozása, de ez nagyon messze van a maga
sabb rendű szervezetektől.Hogy visszatérjek a betűk példájához: a lambda vírusról.
amely egy baktériumon élősködik, most már tudjuk, hogy kb. ötvenezer bázispárból
áll a genetikai anyaga. Tehát a genetikai információ ötvenezer betűvel van beleírva.
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Az ember esetében az információk nagyságrendje nem 104, hanem 109 betűs. Ráadá
sul a komplexitás nem lineárisan növekszik, hanem legalább logaritmikusan. Biztos,
hogy a számítógépnek óriási perspektívája van, de már az is óriási eredmény lenne,
ha segítségükkel legalább egy vírusnak a müködését meg tudnánk érteni.

- Beszéltünk a tudósok által elfogadott etikai szabályozástol. De hogyan fogadta ezeket
a kisérleteket a nagyközönség?

- A növénytermesztéssel kapcsolatban semmiféle ellenvetés nem jelentkezett, az
állatokról viszont többféle pozícióból. többféle vélemény hangzik el. A különböző ál
latvédő ligák, szervezetek időnként tiltakoznak az állatkísérletek ellen. Én magam is
egyet tudok érteni érzelmi alapon sok ilyen tiltakozással, különösen akkor, amikor az
emberhez közelebb álló szervezetekkel folytatnak kísérleteket (majom, macska).
Ezeknek az állatoknak az érzelmi megnyilvánulásai kifejeződnekaz állat viselkedésé
ben: szenvednek, amikor a kísérletet rajtuk elvégzik. Természetesen bőven van mód
arra, hogy fájdalommentesen lehessen ezeket a kísérleteket elvégezni, de nincs meg
bízható visszajelzés az állat részéről, hogy tényleg nem fáj neki és tényleg teljesen
egyetért a kísérletekkel. Néha viszont véleményem szerint túlzásba viszik az állat
védő egyesületek ezt a tevékenységet. Egyszer Stockholmban a Wahlenberg laborató
riumban egy női küldöttség élénken tiltakozott az ellen, hogy a laboratóriumban
évente több millió Drosophilát ölnek meg a kísérletekben. Ez egy muslica, melyet az
ember gondolkodás nélkül agyoncsap, ha rászáll az orrára. A genetikusoknak viszont
ugyanez az állat nagyon sok előnyös tulajdonsága révén rengeteg olyan információt
szolgáltatott, ami a tudományt óriási lépésekkel vitte előre. Ha ugyanezeket a kísér
leteket - mondjuk - szarvasmarhán kellett volna elvégezni, akkor valamikor tízezer
év múlva jutnánk oda, ahol most vagyunk.

- Térjünk át a humángenetikára. Itt mik az esélyek, az eredmények, és hol vannak a
korlátok?

- A humángenetika legnagyobb dilemmája az, hogy hogyan tudjuk megismerni az
emberi genetikaianyagot müködésében és összefüggésében olyan szinten, mint aho
gyan megismertük a borsónál vagy a kukoricánál, vagy a muslicánál. Hiszen ezeket a
növényi és állati eredményeket kísérletek sorozataival nyerték. A megtervezett ke
resztezések, utódvizsgálatok, beavatkozások, kromoszóma-elemzések az ember eseté
ben nem vihetők végbe. A humángenetika ezt régebben úgy próbálta megkerülni,
hogy családfák elemzésére szorítkozott, tehát kereste azt, hogy hol vannak megbíz
ható információk egy-egy tulajdonság öröklödéséröl. Ujabban úgy nyertek informá
ciókat, hogy az 1960-as években lehetövé vált emberi sejtek tenyésztése, és ezekben a
sejttenyészetekben próbáltak rákérdezni biokémiai tulajdonságokra. Egy sejtben
azonban nem jelentkezhetnek olyan tulajdonságok, amelyek az egész emberre jellem
zők (tehát például a szellemi tevékenységével-kapcsolatosak), de biokémiai szinten
kapnak bizonyos információkal. Egyes enzimek jelenléte vagy hiánya egy sejtben is
kimutatható, nem kell ahhoz az egész embert vizsgálni. Sejtfúziós kísérletek segítsé
gével eddig csaknem kétezer emberi gént sikerült egyes kromoszómákhoz rendelni:
megtudtuk tehát, hogy melyik kromoszómában melyik gén van.

- A génmanipuláció kapcsán a laikusokat az érdekli inkább, hogya vele született rend
ellenességek megszüruethetok-e? De akadnak olyanok is, akik az emberi jellem irányított
megváltoztatásáról [antáriálnak:

- A genetikai rendellenességeket csak úgy tudnánk gyógyítani, ha legkorábban, a
kezdet kezdetétől, a fogamzás pillanatától ismernénk a génállományt; mire a csecse
mő megszűletik, akkor már sokszor késő a beavatkozás. Ezért fejlesztik ki az orvosi
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gyógyászatban az úgynevezett prenatális diagnosztikát, tehát a megszületés előtti

tesztelést arra, hogy egy bizonyos defekt megvan-e vagy nincs. Egyre több ilyen de
fektre lehet teszteIni. Általában a magzatvízből vesznek mintát, mivel az tartalmazza
az embrióra jellemző, azzal azonos genetikai alkatú sejteket, és ezeknek a vizsgálata
ad felvilágosítást arra, hogy az embrióban milyen sejtek vannak. De ez manipulálási,
tehát változtatási lehetőséget nem ad, legfeljebb olyan döntést, hogy művi abortusz
legyen belőle vagy pedig nem. Ez azonban megint újabb etikai problémákat vet föl.

- A nagyobb defektusok kiküszöbölésére tehát gyakorlatilag nincs lehetőség?

- Ember esetében jelenleg még nincs. Állatkísérletekben vannak már pozitív pél-
dák, de itt is csak speciális esetekben: többnyire a csontvelőben termelődő sejteknek
a korrekciójáról van szó. Itt olyan koncentráltan találjuk az osztódó sejtek tömegét,
hogy elég nagy esély van a kívülről bevitt genetikai információ hatékony beépülé
sére. Egyéb területen nagyon kicsi az esély.

- A csontvelőtermelés hiányosságait tehát talán idővel meg lehet szüntetni?
- Elvileg elképzelhető, hogy igen. Ilyen manipulációkat valahogy úgy képzelnek el,

hogy - egérkísérleten már megvalósították - az érintett szervezet csontvelőjéből ki
vesznek egy szövetmintát. Azt lombikban kezelik, azaz a bevitt génnel átalakítják. Mi
után meggyőződtekróla, hogy müködöképes, visszaviszik a szervezetbe, közben a sa
ját eredeti csontvelő sejtjeit valamilyen módon, például besugárzással pusztítják. Ez
zel lehetővé teszik, hogy a bevitt, eredetileg saját sejttömeg elszaporodjon, és a kor
rigált formát produkálja már a vérsejtek termelése során.

- Már az állatokkal kapcsolatban fölvethettük volna a nemek megállapításának, illetve
befolyásolásának kérdését.

- A magasabb rendű állatokban zömmel egyivarú egyedek léteznek, tehát külön
egyed a nőstény és a hím - és ez érvényes az emberre is. Ennek a genetikai hátterét
már a század eleje óta tudjuk. Elvileg megvan a lehetősége annak, hogy mesterséges
inszemináció esetén biztosítani tudjuk a születendő utódok nemét, szétválasztva a
spermiumokat, melyek minősége (X vagy Y kromoszómás volta) felelős az utód ne
méért. Állatkísérletekben ezzel már élnek is, tehát bizonyos, nemre földúsított sper
miummal mesterséges megtermékenyítés esetén az ivararányt el tudják tolni a hoz
závetőlegesen l: l aránytól akár 9: l-ig. Az állattenyésztésben sor kerül már iparsze
rűen is ilyen ivareltolásra.

- A humángenetikára visszatérve: a közvéleményben elég sok szo esik - főleg külföl
dön, de lassan nálunk is - a béranyaságrál.

- A béranya alkalmazására állatkísérletekben gyakran kerül sor. Így sikerült pél
dául egy kecskének és egy birkának az embriósejtjeiből olyan "mozaik-állatot" pro
dukálni, amelynek a feje kecske volt, testének többi része zömmel birka, s a farkán
ismét a kecskére jellemzőmorfológiai jegyeket ismertek föl.

A béranya-kérdés egészen másként vetődik fel az ember esetében. Itt olyan esetek
ről hallani, amikor egy anyának a szervezete képtelen arra, hogy kihordjon egy mag
zatot, de életképes petét képes produkálni. A férj spermiumával "in vitro" megtermé
kenyítés után a megtermékenyített petesejtet egy másik nő szervezetébe ültetik be, s
ő hozza világra a gyermeket. Ebben az esetben genetikai értelemben az újszülött tel
jesen a petesejtet és a spermiumot adó szülök gyermekének tekinthető. Fiziológiás
értelemben már nem annyira egyértelmű a dolog, pszichés, etikai és jogi szempont
ból pedig számos súlyos probléma vetődhet fel.
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- Beszélgetésünk egyre inkább meggyőz arról, hogy ezeken a területeken a fantázia
messze túlszaladt a tényleges lehetőségeken.

- Azt hiszem, hogy ez egyértelműen így van. Nagyon sok sikeres állatkísérletnek
kell még addig lezajlania, amíg a humán-manipulációra sor kerülhet. Ráadásul mind
eddig csak a defektusokat korrigáló beavatkozások lehetöségét említettük. Az emberi
tulajdonságok kedvezőnek vélt irányba történő megváltoztatását a komoly genetiku
sok nem tartják elérhetönek, még akkor sem, ha esetleg valaki ezt tudatosan meg
akarná csinálni. Nem mondható meg, hogy melyik az a genetikai alkat, ami ideális
lenne, mert az emberiség eleve polimorf, tehát sokalakú. genetikailag sokféle alkatú
egyedekből áll. Ha például Einsteinbőllenneegymillió, akkor az biztosan több kon
fliktushoz vezetne, mint előnyhöz. Soha nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az em
beri tulajdonságok csak bizonyos mértékig genetíkai tulajdonságok.

- Következő kérdésem Földünk jövőjére vonatkozik. Meddig fokozható a mezágazdasá
gi termelés, és ez milyen károkkal jár?

- A természettudományokat bizonyos oldalról úgy is szokták értékelni, hogy mit
hoznak a konyhára. Ez olykor kellemetlen értékelési rendszer, nem is lehet alkal
mazni egyformán minden tudományra. Ennek ellenére sokszor kérdezik, hogy rneny
nyi mezögazdasági többlettermeléssel tudjuk az élelmezési problémákat megoldani.
De a biológia nemcsak az élelmezéssel függ össze, hanem mindenféle más területtel
is, az iparban éppen úgy, mint az egészségügyben. Itt a kérdés nemcsak az, hogya
terméshozam fokozásának van-e határa, hanem az is, hogy ez milyen következmé
nyekkel jár. És a hátrányokat sokszor csak utólag tudjuk meg, amikor már a magas
szintű termelés üzemel. Hadd utaljak arra, hogy Magyarországon a kukorica és a
gabonafélék terméshozama ugrásszerűen növekedett az elmúlt években. Gabonafé
lékből például hektáronként 8-10 q volt a század eleji időszaknak az átlaga, s ez emel
kedett most már átlagosan 60 q körüli értékre, néhány kiemeIt mintagazdaságban
pedig a tOO q fölötti értékeket is elérik. E tendenciából arra következtethetnénk,
hogy néhány év múlva az országos átlag lesz a tOO q, ha azt a szükséges ideális felté
telrendszert biztosítjuk, ami most csupán akiemelt gazdaságokban van meg. Milyen
határig mehetünk el? Azt hiszem, hogy a növekvő károkra is figyelni kell, és itt saj
nos eléggé sötét és szomorú a kép. Tudjuk, hogy jelen pillanatban - annak ellenére,
hogya mezögazdaság világszerte óriási növekedésen ment keresztül - milliószám hal
nak éhen az emberek. A Földön az emberiség létszáma exponenciálisan növekszik,
elsősorban éppen az éhség sújtotta övezetekben. (A megfelelő magas civilizációval,
kultúrával és egészségügyi ellátással megáldott országokban, az északi féltekén ép
pen ellenkező a probléma. Magyarországon is megállt a népszaporulat, sőt a népes
ség fogyni kezdett.)

Én úgy vélem, hogya Föld népességét a mezögazdasági termelés nem tudja inten
zív környezetszennyezés nélkül ellátni. Ha a Magyarországon folyó élelemtermelést
globálisan alkalmaznánk, ez fantasztikus környezetszennyeződéshezvezetne. Gondol
junk arra, hogy Magyarországon is már a felszíni vízen alapuló kutak zöme oly
mértékben nitrát-tartalmú, hogy ivóvíznek alkalmatlan. Ezzel együtt jelentkeznek
olyan problémák is, mint a talajok fokozatos degradálódása. a vizek elszennyezö
dése. Ez utóbbi Magyarországon azért nem olyan akut probléma, mert hiszen ha
zánkban az egyetlen Balaton az, amelyik itt tartja a vizét (még azt is bizonyos fokig
cseréljük), a többi folyóvizünk pedig kifolyik az országból. De valahová ez összefolyik,
és a Föld zárt rendszer. Az anyag tehát a tengerekben halmozódik föl meg a belvizek
ben. Ez olyan kedvezőtlen hatásokhoz vezet globális szinten, amely most kezd jelent
kezni. Nemcsak a tenger, hanem a légkör elszennyezésére is gondolni kell, részben
füstszerü, szilárd szennyezödés, részben kémiai anyagok - szén-dioxid, kén-dioxid -
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révén. Ennek következménye a savas eső, ez viszont az erdők pusztulásához és a tala
jok elsavanyodásához vezet, ami idővel visszahat a mezögazdaságra. Hosszú ideig,
stabilan, ilyen magas szinten a mezögazdasági produkciót nem fogjuk tudni világmé
retekben fenntartani.

- Hogyan lehetne biztosítani a bioszféra stabilitását?
- Az élet kb. 3 milliárd évvel ezelőtt jelent meg a Földön, s történetét egy elenyésző

kis töredék kivételével ember nélküli időszaknak tekinthetjük. Ebben az időszakban

müködött egy igen hatékony önszabályozó rendszer, mely a létfeltételeket biztosí
totta egy meghatározott határon belü!. Biztos például, hogy a Föld története során
csak kismértékben ingadozott a hőmérséklet, még ha a jégkorszakokat is figye
lembe vesszük. Mindig volt egy jelentős zóna, ahol az élet a mostani hőmérsékleti

keretek között virágozhatott. Tehát az átlagos nulla fok és a +30 fok közötti hőmér
sékleten, ami az ember számára is többé-kevésbé biztosítja az életfeltételeket. Mióta
az ember közbelépett, ezt az önszabályozó rendszert nagymértékben roncsolta és
tönkretette. Az önszabályozási rendszer a természetes ökoszisztérnák elemein keresz
tül valósult meg: az erdők, a bennük levő növényi és állati fajok, a vizek, a légkör se
gítségéve!. Az ember volt az első olyan élőlény, amelyik ebbe meglehetősendraszti
kusan és kedvezőtlen irányban avatkozott bele. Most kezdünk rájönni arra, hogya
bioszférák pusztításával tulajdonképpen saját létfeltételeinket is pusztítjuk, és szó
szerint magunk alatt vágjuk a fát, amikor például a trópusi őserdők kiirtásával ezt a
rendszert megbolygatjuk. A Föld felszínének jelentős részén az ember egy másfajta
rendszert hozott létre: agrár ökoszisztémákat. Ezek még bizonyos fokig ellátják az
eredeti természetes ökoszisztémák funkciójának egy kis részét. Tehát valamennyire
még stabilizálnak, de egyre kisebb mértékben, és egyre nagyobb veszélye van annak,
hogy az egyik szélső pontról már nem lesz visszatérés.

- Itt Rousseau-nak van tehát igaza: "vissza a természethez"? Valaha büszkék voltunk
arra, hogy leigázzuk a természetet. Most ráeszmélünk, hogy sokkal jobban kellene tisztel
nünk a természetet a saját érdekünkben is.

- Persze visszatérni a természetbe már azért sem tudunk, mert szinte már nincs
hova visszatérni, meg az ember nem is volna már erre képes a maga civilizációs igé
nyeivel. Csak arról van szó, hogya természetes állapotok maradványait igyekezzünk
megőrizni, és ezeket alaposan megvizsgálva úgyalakítsuk a mezögazdaságot, hogy az
is ellásson egy ilyen környezetet stabilizáló, szabályozott rendszert. Meg kell tanul
nunk azt, hogy hogyan müködött ez a szabályozási rendszer még az ember előtt, és
ezt kell utánozni. A legnagyobb dilemma az, amiről sokat szoktak beszélni, de csele
kedni sokkal kevesebbet, hogy rövid távú érdekeink nem egyeztethetök össze a
hosszú távúakkal. A rövid távú érdekek szinte minden területen a termelés állandó
fokozását követelik, a hosszú távúak esetleg annak leállítását vagy legalábbis mérsék
lését. De kevesen vállalják a jelen hátrányait egy távolabbi jövő érdekében.

- Pedig a távolabbi jövőnket ezek stetint csak egy önként vállalt mértékletesség, a ter
mészet tiszteletben tartása mentheti meg.

Lukács László
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