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„Ha a halmazat (aggregátum) vagy élő vagy holt 
lehet: Mikor és miért lesz élő? Mikor és miért lesz 
holt?”

„Akár élő, akár holt legyen, valamely alakban létezik. 
Bármilyen alakban létezzék is, mi annak princípi
uma?”

(Diderot)
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A tudományoknak is van gyermek-, kamasz-, felnőtt- és öregkora. 
Más tudomány mellében fogannak, egy ideig méhen belüli életet él
nek. Egyszer aztán szűkké válik az addigi keret: önálló létezőként 
lépnek a világra, s mint az újszülötteken általában, egyesek moso
lyognak rajtuk, mondván: ebből a vakarcsból sem lesz semmi. Má
sok csodálják: mily érdekes, szép újszülött. De szülei szentül hiszik 
és vallják: megszületett a Messiás. És történelmi hivatásuk tudatá
ban mindent megtesznek, hogy fejlődését biztosítsák, útját egyen
gessék.

Az újszülött így rohamos fejlődésnek indul, s rövidesen önmagá
val és környezetével egyensúlyban levő, magában nagy ígéreteket 
hordozó ifjú lesz belőle. Ám lassan-lassan gyűlnek a tapasztalatai, 
s a tapasztalatok között egyre több az ellentmondás. Maga az ifjú is 
mintha deformálódna: hosszú lesz a keze-lába, aránytalanok az ará
nyai, kiszámíthatatlanok a reakciói. Követeli helyét a tudomány
ágak társadalmában, de „felnőtt” kollégái nem tudják, hová tegyék. 
És bár ezért méltatlankodik, méltatlankodása jogtalan: maga sem 
ismeri önmagát.

Valahol itt tart ma a biológia. Elképesztő fejlődés van a háta 
megett, fényes jövő előtte. Érzi, tudja elhivatottságát, igényekkel 
lép fel. Megkaphatná illő helyét, ha tudná, hol van az. Igénye napról 
napra változik, maga sem tudja, mit kíván. Hol a morfológia, hol a 
kémia vindikálja magának a jogot az élet „titkának” megoldására, 
de már a kvantummechanika is fellépett ilyen igénnyel. Majd meg 
saját magáról jelenti ki, hogy magasabb rendű, „közönséges” tudo
mányos módon megoldani nem lehet.
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A rövid, de intenzív kamaszkornak lassan véget kell érnie. A bio
lógiának rá kell döbbennie: hasonló idősebb testvéreihez, a kémiá
hoz, a fizikához, a geológiához. Egyikkel sem azonos, de mindegyik
kel rokonságban van. A származás jogán egyenlő velük, a fejlettség 
jogán még nem, s hogy a tehetség jogán mire viszi, lehet-e jósolni ?

Először meg kell ismernie saját tárgyát: az élet lényegét és törvé
nyeit.



ELSŐ RÉSZ

Az élet mibenlétének problémája

.....hogy milyen keveset foglalkozunk a biológia logi
kájával, azt láttuk az élet keletkezéséről tartott tanács
kozáson. Teljes zavartság keletkezett, amikor az élet 
kritériumairól volt szó. Néhány előadó azt fejtegette, 
hogy most már nem olyan lényeges, hogy mit nevezünk 
élőnek és mit élettelennek. Stanley véleménye szerint 
ízlés dolga, hogy élőnek vagy élettelennek tartjuk-e a 
vírust. Mi ez, ha nem a modern biológia logikai appa
rátusának teljes csődje?”

( Rizskov )





I. Élő vagy élettelen

A többség álláspontja

Még három évszázaddal ezelőtt is csak azt tekintették élőnek, ami 
mozgott. Diderot az élőről így ír: „Amit élő anyagnak nevezünk, 
nem csak olyan anyag-e, mely magától mozogni képes? És amit 
holt anyagnak nevezünk, nem olyan anyag-e, melyet más anyag 
hozhat csak mozgásba?” így rögtön kételyét is kifejezi: „Ha az élő 
anyag olyan anyag, mely magától mozog, hogyan lehetséges, hogy 
megszűnjék mozogni anélkül, hogy meghaljon?”

Amikor a mozdulatlan növényvilág is teljes jogú tagja lett az élők 
birodalmának, a szerves jelleg volt a megkülönböztető jegy az élő és 
élettelen között. A szerves világhoz tartoztak az élők és a holtak, és 
minden egyéb a szervetlenhez. A XVIII. század végén azután bebi
zonyosodott, hogy a „szerves” (organikus) anyagok a szén vegyüle- 
tei, amelyeket in vitro, laboratóriumban is elő lehet állítani; a szer
ves fogalomkör kibővült, nemcsak az élőket és holtakat jelentette 
többé. Új kritériumokra volt szükség, amelyek segítségével az élőket 
a halottól és az élettelentől el lehet választani. A XIX. század sok
sok megfigyelése, kutatása, tapasztalata alapján általánosan elfoga
dott, új szemlélet alakult ki, amelyet Huzella Tivadar szavaival 
tolmácsolhatunk:

„Az élet fogalma szabatosan nem határozható meg, csak 
az élőlények élet jelenségeinek összességéből fogható fel 
és különböztethető meg az élettelen anyagtól és a halott 
természettől...
Az élet fogalmához tartoznak az általános életjelenségek, 
amelyek által az élet az élőlényekben megnyilvánul. Ilye
nek a mozgás, a táplálkozás, a növekedés, a szaporodás 
és az ingerlékenység.”

Élőnek tehát az tekinthető, ami a klasszikus biológia által megha
tározott öt életjelenséget együttesen mutatja. Bár ez az álláspont
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teljesen általánosan elfogadott volt, keletkezése idején sem lehetett 
tökéletesnek tekinteni. A klasszikus biológia is számos kivételt is
mert. A mozgás (hely- vagy helyzetváltoztató mozgás) a növények 
körében igen ritka jelenség, s az ingerlékenység (legalábbis a klasszi
kus biológia értelmezésében) úgyszintén nem egyértelmű a növény
világban. Nagyobb nehézségbe ütközünk, ha az élőt a halottól akar
juk ezen az alapon elkülöníteni.

Ha egy öreg állatot altatóval elaltatunk, ingerlékenysége megszű
nik, nem táplálkozik, nem szaporodik, s minthogy öreg, nem is növe
kedik. Az öt életjelenség közül négyet nem mutat, és mégis él! Erről 
könnyen meggyőződhetünk, mert a szíve dobog, s a mozgás ez eset
ben életet jelent. Ha viszont nagyobb adag altatót adunk be, vagy 
az állat érzékeny az altatóra, könnyen előfordulhat, hogy szívverése 
is megáll. Ezzel megszűnt az utolsó életjelenség is, az állat elpusztult. 
Ám, ha elég ügyesek vagyunk, és hamar közbe tudunk avatkozni, 
különböző behatásokkal, masszázzsal, elektromos stimulátorral, in
jekciókkal ismét megindíthatjuk a szívműködést. Az állat ismét él.

Az előző bekezdésben ismertetett állapotra van egy nagyon régi 
szavunk: tetszhalál. Újabban egy műkifejezést használunk helyette: 
klinikai halál állapota. Csakhogy azzal, hogy nevet adunk neki, a 
kérdés lényegét még nem válaszoltuk meg: a kritikus időszakban ál
latunk élő volt-e ? S bár a kifejezés klinikai halálról beszél, szemléle
tünk, érzéseink élő állapotnak mondják, annak ellenére, hogy sem
miféle „életjelenség” nem tapasztalható. Tiltakozunk ellene, hogy 
halott lenne, mégis azt mondjuk, hogy a klinikai halálból visszatért 
az életbe! Nyelvünk halottnak mondja, kritériumaink szerint halott
nak kellene lennie, de szemléletünk és érzéseink nem hiszik, hogy a 
halálból vissza lehetne jönni!

A holtat és élőt, más, ennél sokkal hétköznapibb esetekben sem 
lehet egyértelműen elválasztani egymástól. Télen (—10 — — 20°C 
hőmérséklet esetén) a fáról látszatra nem lehet eldönteni, hogy él-e. 
Az előbbi kritériumok szerint nem él, hiszen nem mutatja az életje
lenségek összességét, ennek ellenére tavasszal mégis kihajthat. Ha
sonlóképpen látszatra nem tudjuk megállapítani egy magról, hogy 
él-e. És vajon milyen élet jelenséget mutatnak az út száraz porában 
beszáradt férgek, ázalékállatok, egysejtűek, baktériumok milliárd- 
jai, vagy a tavak jegébe befagyott halak ?

A  felsorolt életjelenségek összessége nem fogadható el az élet kritéri
umaként! Az élő szervezetek nagy része már eleve csak bizonyos 
élet jelenségeket mutat, más része csak időszakosan mutatja az ösz- 
szes életjelenségeket, ismét más része időszakosan semmiféle életje
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lenséget nem mutat, mindennapi szemléletünk mégis azt mondja, 
hogy ezek a szervezetek élnek. A klasszikus biológia életjelenségei
nek összessége alapján nem lehet elválasztani az életet a haláltól, az 
élőt a holttól.

Az sem segít, ha nem a felsorolt élet jelenségek összességét tekint
jük az élet kritériumának, hanem az élő rendszer potenciális képessé
gét arra, hogy az adott körülmények között az élet jelenségeket mu
tassa, Mondhatnánk azt a fáról, hogy tavasszal majd táplálkozni, 
szaporodni, növekedni fog, és ennek a képessége télen is megvan 
benne, akkor, amikor csupasz ágaival semmiféle élet jelenséget nem 
mutat. De az öreg állat potenciálisan is elvesztette növekedési és 
szaporodási képességét, mégis él, a kiöregedett növény esetleg már 
csak a táplálkozás potenciális képességével rendelkezik, és mégis élő
nek tekintjük. Ezen életjelenségek összességének potenciális képessé
ge sem elegendő az élő és holt egymástól való elválasztására. Meg 
kell tehát néznünk, nincs-e olyan az életjelenségek között, amely ön
magában is elegendő lenne arra, hogy az élet kritériumának tekint
sük, meg kell néznünk, hogy nincs-e olyan életjelenség az öt klasszi
kus életjelenség között, amely egyedül is képviselheti az életet.

Mozgáson a klasszikus biológiában hely- vagy helyzetváltoztató 
mozgást értünk. Mint már láttuk, nem általános az élővilágban, így 
ezzel tovább nem kell foglalkoznunk.

Növekedésen azt értjük, hogy az élő szervezetek képesek saját test
anyaguk gyarapítása révén testük méreteit növelni. A növekedés 
potenciális képességét az élővilágban általánosan meglevőnek 
szokták tekinteni. De ez vitatható, mert pl. a baktériumok, továbbá 
bizonyos egysejtűek esetében növekedés csak a sejtosztódással ösz- 
szekötve fordul elő, s valójában nem növekedési, hanem szaporodási 
folyamat. Önmagában az élet kritériumának nem fogadható el, nem
csak azért, mert az elöregedett élőlények növekedési képességüket 
potenciálisan is elvesztették, de azért sem, mert a növekedés egy
magában nem kizárólagosan az élőlények sajátossága. A telített ol
datba helyezett kristályok is növekednek, sőt, ha az oldat és a kris
tály összetételét úgy választjuk meg, hogy a kristály felületén „oz
motikus hártya” képződhessen, ebből az oldatban percek alatt,,fák” , 
„moszatok” és „gombák” nőhetnek.

Szaporodáson azt értjük, ha a szervezet önmagához hasonló új 
szervezetet, vagy annak fejlődőképes kezdeményét hozza létre. A 
szaporodás, helyesebben annak potenciális képessége, az élővilág 
szempontjából a legfontosabb életjelenség ugyan, de az egyedi életre
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egyáltalán nem jellemző. A mesterségesen ivartalanított állatok 
a szaporodás képességét potenciálisan is elvesztették, a hibridek 
nagy része eleve szaporodásképtelen, mégis élnek. Pedig a szaporo
dás képességét sokan az egyik legfontosabb életkritériumnak tekin
tik.

,,Ha az élőlények meghatározásában megelégszünk a szaporodó- 
képesség hangsúlyozásával, akkor a monomolekuláris vírusokat is 
élőlényeknek kell minősítenünk, s ez esetben az élet legegyszerűbb 
formájával állunk szemben” (Manninger). De a kémiában ismerete
sek olyan molekulák, amelyek megfelelő reakcióelegyben saját ma
guk képződését képesek irányítani (autokatalizátorok, templát mo
lekulák), s ezekről senkinek sem jut eszébe azt mondani, hogy élnek. 
Elvileg olyan automata gép konstruálásának sincsen akadálya, 
amelybe feladatként azt programozzák, hogy önmagával azonos 
gépet állítson elő (önreprodukáló automaták). Az ilyen gép „szapo
rodóképes” lesz, de vajon élő-e? A szaporodás az élőlények egyik 
legfontosabb képessége ugyan, de nem az élet lényege. Önmagában 
■a szaporodóképesség sem lehet az élet kritériuma!

I t t  azonban még egy kissé meg kell állnunk. A szaporodás és a 
növekedés sokszor nem választható el egymástól. A szaporodás fo
galmának felállítását általában az teszi lehetővé, hogy az élőlény 
individuum, önálló egység. Ezt mint az élőlények egyik jellegzetes 
sajátságát is szokták emlegetni. De az individuum határai néha el
mosódnak. Az indiai fügefa (Ficus bengalensis) ágairól léggyökereket 
ereszt, ezek a talajon keresztül új törzset fejlesztenek, így tulajdon
képpen egyetlenegy fából egész erdő fejlődik, amely egyetlen 300 — 
400 méter átmérőjű koronával rendelkező fának is tekinthető. 
Ugyanakkor mindegyik törzsnek saját gyökerei is vannak, s ha el
vágjuk a kapcsolatát az „anyafával” , önállóan is képes tovább élni. 
Nehéz eldönteni, hogy szaporodásról vagy növekedésről beszél
jünk-e. Ha egy földi gilisztát kettévágunk, mindkét fél „regeneráló
dik”, s két teljes giliszta lesz belőle. Ha az édesvízi hidrát több da
rabra szabdaljuk, mindegyik darabból teljes új hidra fejlődik ki. 
Szaporodás-e ez, vagy nem ? A biológusok ezt általában „csak” rege
nerálódásnak tekintik. De ha ugyanezt a növényvilágban végezzük, 
s a fáról, növényről levágott darabokat „eldugványózzuk”, és ismét 
csak új növény fejlődik ki belőle, akkor már nem regenerálódásról, 
hanem „vegetatív szaporodásról” beszélnek. Míg tehát az egyik 
oldalon azt állítjuk, hogy az élőlény egység, individuum, ugyanak
kor a példák sokaságát hozhatnánk fel, hogy van élő fél élőlény,
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negyed élőlény. A növekedés, a regenerálódás és a szaporodás nem 
kellően körülhatárolt, nem eléggé szétválasztott fogalom.

Az ingerlékenység fogalmának klasszikus meghatározása talán a 
legnehezebb az említett életjelenségek definiálása között.

Az állatvilág nagy részében az ingerlékenység egyértelműen bizo
nyos idegi reakciókat jelent, amelyre az állat rendszerint mozgással 
válaszol. Az ingerlékenységnek ez a legmagasabb rendű fajtája sem 
definiálható az élővilág kizárólagos sajátságaként, hiszen az elektro
nikában már nap mint nap találkozhatunk olyan konstrukciókkal, 
amelyek a legkülönbözőbb behatásokat észlelni, s azokra meghatáro
zott „feleletet” adni képesek. Még nagyobb a baj, ha a növényvilág 
„ingerlékenységét” tekintjük. I tt  már rendszerint nem is beszélhe
tünk ingerlékenységről, inkább csak érzékenységről. Példaként a 
különböző tropizmusokat szokták emlegetni. De a tropizmusokkal a 
szervetlen világban sokszor találkozhatunk. Az élővilág érzékeny
ségére, ingerlékenységére azt is szokták mondani, hogy az élőlény 
a külvilágból érkező ingerekre oly módon válaszol, hogy anyagcseré
jének irányításával a káros hatásokat igyekszik kiküszöbölni. De 
vajon mit csinál egy közönséges kémiai reakciórendszer? Erre a 
választ a Le Cháteher —Braun-elv adja meg, amely kimondja, hogy 
ha egyensúlyban levő összetett rendszer valamelyik intenzív para
méterét külső behatással megváltoztatjuk, az egyensúlyi összetétel 
olyan irányban tolódik el, amivel a rendszer a hatást mintegy tom
pítani igyekszik, vagyis a rendszer bizonyos fokig kitér a kényszer 
elől. Minden élőlény egyensúlyban levő kémiai reakciórendszer is 
egyben, s így nem különleges, nem az életre jellemző tulajdonság az, 
hogy a külső hatásokra úgy próbál válaszolni, hogy a rendszer 
továbbra is egyensúlyi állapotban maradjon.

Faludi szerint „Az ingerlékenység az élőlény azon sajátsága, 
amellyel a kevésbé rendezett — változékony elemeinek gyors átren
deződése útján — rendezettebb elemeinek viszonylagos változatlan
ságát megőrzi.” Ez a definíció az első pillanatra jónak tetszik. De ha 
utánagondolunk, minden automata biztosítóberendezésre áll, mert 
pl. a gőzgép biztosítószelepe (változékony elem) túlnyomás esetén 
gyorsan átrendeződik, s ezáltal a kazán (rendezettebb elem) viszony
lagos változatlanságát megőrzi. Ugyanez mondható el a mechanikus, 
elektromos, elektropneurnatikus, pneumatikus stb. biztosítórend
szerekről is.

Az ingerlékenységet azonban mégsem fogjuk ilyen könnyen fel
adni, mert érezzük, hogy ha a különböző definíciók más, nem élő 
rendszerekre ráhúzhatok is, azért az élő rendszerek érzékenysége vala
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miben elvileg különbözik a többi érzékenységtől. Ezt az elvi különbséget 
pedig meg kell keresni, mert ez az élő és élettelen közötti különbség egyik 
sarkpontja.

A klasszikus élet jelenségek között szándékosan hagytuk utolsó
nak az anyagcsere tárgyalását. Ezt szokás alap-életjelenségnek tekin
teni, s így ezzel kell foglalkoznunk a legtöbbet. Eddig a Huzella- 
idézet alapján táplálkozásról beszéltünk, mostantól kezdve ezt a 
fogalmat az anyagcsere sokkal általánosabb és sokkal jellemzőbb 
fogalmával cseréljük fel. A Természettudományi Lexikon szerint az 
anyagcsere lényege, „hogy az élő a környezet anyagait felveszi, azo
kat átalakítja szervezetének felépítéséhez és életfolyamatához, majd 
a  felesleges anyagokat kiválasztja” . Ugyanezen könyv szerint az élő 
anyagot az anyagcsere különbözteti meg az élettelentől.

A szaporodás tárgyalásakor említettük már az önreprodukáló 
automatákat. Neumann János, a kiváló magyar származású mate
matikus, életének utolsó szakaszában bebizonyította, hogy elvileg 
semmi akadálya nincs olyan automaták tervezésének, amelyek 
ugyanolyan, sőt maguknál tökéletesebb önreprodukáló automatákat 
állítanak elő. Annak sincs akadálya, hogy ezek az automaták a saját 
magukban keletkezett hibákat is megkeressék és kijavítsák. Már
most, ha ilyen automaták lehetségesek, akkor azok a működésükhöz 
és önreprodukciójukhoz szükséges anyagokat és energiát a külső 
környezetből veszik fel, s azokat úgy alakítják át, hogy saját, illetve 
utódaik testéhe építhessék be, s minthogy a felesleges anyagokat el 
is távolítják majd a szervezetükből, a fenti definíciónak mindenben 
megfelelő anyagcserét folytatnak. Vajon ez az anyagcsere azonos 
lesz az élő szervezetben lefolyó anyagcserével ? Aligha. A definíció
ban van a baj, a két folyamat közé nem tehető egyenlőségjel. Az élő
lény anyagcseréjét nem szabad ilyen általánosan megfogalmazni. 
Elsősorban le kell szűkíteni a kémiai folyamatokra, mert az élőlény 
anyagcseréje zömmel enzimek által katalizált kémiai folyamatokon 
keresztül valósul meg. Azután valamit az anyagcserefolyamatok 
irányáról is kellene szólni, hiszen az anyagcsere az élő szervezetekben 
nagy szervezettséggel, meghatározott rend szerint megy végbe.

Engels az anyagcserét a „fehérjetestek” létezési módjaként jelle
mezte. Manapság gyakran vitatják Engels e megállapítását, különö
sen, hogy az élet lényegét a „fehérjetestekhez” kötötte. Az elmúlt 
másfél évtizedben ugyanis kiderült, hogy a nukleinsavaknak speciá
lisabb szerepük van azélet tulajdonságainak a hordozásában, mint 
a fehérjéknek. Ha azonban megfontoljuk, hogy Engels korában a 
különböző fajtájú nukleinsavak ismeretlenek voltak, s „fehérjetes-
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ten” a meghatározott tulajdonságú makromolekulákat értették, be 
kell vallani, hogy Engels meghatározásai ma is a legtökéletesebbek 
közé tartoznak. De vajon teljesen tökéletesek-e?

Ennek megvizsgálására végezzük el gondolatban az alábbi kísér
letet. Egy dializáló csőbe, amely a kis molekulákat átengedi a falán, 
de a nagy molekulájú fehérjéket és nukleinsavakat nem, helyezzünk 
egy olyan enzimet tartalmazó oldatot, amely képes minta után ribo
nukleinsavat (RNS-t) szintetizálni. Ezt az enzimet RNS-repl ikáznak 
nevezik. Tegyünk ebbe az oldatba mintaként szolgáló ribonuklein
savat is. Helyezzük a megtöltött dializáló hártyát olyan edénybe, 
amely a ribonukleinsav-szintézis alapanyagait, a megfelelő nukleo- 
tid-trifoszfátok és a szintézishez szükséges sók oldatát tartalmazza. 
Mi történik ? A nukleotid trifoszfátok és a sók keresztüldiífundálnak 
a dializáló cső falán. A dializáló csőben levő RNS-replikáz a jelenlevő 
RNS mintájára új ribonukleinsavat kezd szintetizálni a bekerülő 
nukleotid trifoszfátokból, miközben minden egyes trifoszfátból két 
foszfort tartalmazó pirofoszfátion hasad le. A pirofoszfátionok kon
centrációja növekedtével ezek kifelé irányuló diffúziója indul meg. 
Ezzel a módszerrel sikerült Spiegelmann-nak in vitro fertőzőképes (!) 
vírus-ribonukleinsavat szintetizálnia. Hasonló módon szintetizált 
Kornberg vírus-dezoxiribonukleinsavat.

Ha most kissé általánosabb szemszögből vizsgáljuk meg a rend
szerben történteket, megállapíthatjuk, hogy 1. rendszerünkbe (a 
dializáló csőbe a bennelevő oldatokkal) kívülről tápanyagok (nukleo- 
tidtrifoszfátok és sók) jutottak; 2. a rendszer a bejött anyagokat 
átalakította saját anyagokká (ribonukleinsavvá); 3. a folyamat 
során keletkezett salakanyagok (pirofoszfát) a rendszerből a külső 
közegbe távoztak. íme tehát egy olyan rendszer, amely fehérjét, 
nukleinsavat tartalmaz, a külső közegből tápanyagokat vesz fel, 
ezeket saját „testanyagainak” a felépítésére használja fel, és közben 
a keletkezett salakanyagokat kiválasztja. Vagyis az idézett klasz- 
szikus meghatározásnak megfelelő anyagcserét folytat.

És mégsem mondhatjuk erre a rendszerre, hogy élő lenne. Vagy 
az anyagcsere nem elegendő egyedül az élet jellemzésére, vagy az 
anyagcserét kell másképpen, konkrétabban, pontosabban definiál
nunk. S hogy erre van lehetőség, azt majd a későbbiek folyamán be 
fogjuk bizonyítani.

Mindezek alapján ki kell jelentenünk, hogy a klasszikus biológia 
megfogalmazásaiban sem az egyes életjelenségek önmagukban, sem 
azok összessége nem jellemzik kizárólagosan és maradéktalanul az 
élőlényeket. Ezek alapján nem lehet egyértelműen elválasztani az
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élőt az élettelen és a holt rendszerektől. Ezek alapján nem dönthető 
el teljes egyértelműséggel, kivétel nélkül minden esetben, hogy vala
mely rendszer élő-e, vagy sem, hogy hol van az a határvonal, ame
lyet az élettelen rendszernek valamikor át kellett lépnie ahhoz, hogy 
belőle a legprimitívebb élő rendszer lehessen.

Mintegy fél évezrede folyik a vita az élet keletkezését illetően. 
Majdnem ilyen régen folyik a vita az élet lényegét illetően is. Néz
zük meg, hogy ha a „hivatalos” álláspont nem mutatja meg az élet 
titkát, vajon nem tapintott-e a lényegre valaki a sok különböző ku
tató közül?

Egyéni vélemények

Claude Bemard:
„Az élet legegyszerűbb fokán független minden sajátos 
formától. Egy összetétele, nem pedig alakja által meg
határozott szubsztanciában, a protoplazmában székel.”

Rudolf Höber:
„Az élet egy kémiai természetében determinált szubsz
tanciához kapcsolódik, ez pedig a protoplazma.”

Különösen a XIX. század kutatásai inspirálták arra a biológuso
kat, hogy a protoplazmát egységes valaminek, „élő anyagnak” fog
ják fel. Sokan vallották, hogy van speciális élő anyag, olyan, amely 
sajátos, speciális összetétele révén eleve rendelkezik az élet tulaj
donságával, amelyet laboratóriumban nem lehet előállítani, amelyet 
csak élő anyag szülhet, olyan, amely fizikai és kémiai természetében 
eleve különbözik minden élettelen anyagtól. Ám a kémia és a bio
kémia rohamos haladása bebizonyította, hogy az élő szervezetből 
minden anyag előbb-utóbb külön-külön kipreparálható lesz termé
szetes, működőképes, „natív” állapotban, s a márkipreparált anya
gok nem különböznek azoktól az anyagoktól, amelyek a protoplaz
mában vannak. Ha oda visszajuttatjuk őket, ismét képesek ellátni 
eredeti funkciójukat.

Igaz, hogy éppen a biokémia haladása révén az utóbbi másfél év
tizedben egészen speciális felépítésű, összetételű és szerkezetű anya
gokat sikerült találni a protoplazma anyagai között, olyanokat, 
amelyek valóban nélkülözhetetlenek az élet szempontjából. Ez egy

20



időre ismét az „élő anyag” létezésének a feltételezésére késztetett 
egyeseket, olyannyira, hogy tudományos folyóiratokban is lehetett 
találni ilyen és hasonló címeket, hogy „Elő molekulák” . De időköz
ben egyértelműen bebizonyosodott, hogy ezek az anyagok önmaguk
ban nem hordozzák az életet, s bármennyire is nélkülözhetetlenek 
az élet szempontjából, nem ezekhez van kötve az élet titka.

Ma már szintetikusan is állítanak elő különböző fehérjéket, meg
határozott szekvenciával és egyben meghatározott tulajdonságokkal 
is, és a szintetizált fehérje a szervezetben ugyanúgy képes ellátni a 
megfelelő funkciót, mintha élőlény szintetizálta volna. Pedig nem is 
olyan régen, mintegy harminc évvel ezelőtt még általános hiedelem 
volt, hogy ha sikerül fehérjét szintetizálni, akkor megoldódott az 
élet titka is. Kétségtelen, hogy a protoplazmában található anyagok 
nyerésével, vizsgálatával, in vitro szintézisével felbecsülhetetlenül 
értékes rész-információk tömegéhez jutottunk, de éppen az alapkér
déshez, az élet lényegének, alapelvének a feltárásához nem sikerült 
eljutni.

Űjabban ismét előtérbe került egy anyag, amelyről sokan állítják, 
hogy az élet lényegét alkotja. Már Weismann feltételezte, hogy min
den szervezetben van egy olyan anyag, amely az élet folyamán nem 
változik meg, és így az öröklődés anyagi hordozója lehet. Szerinte ez 
az anyag, az „idioplazma” , felel a szervezet tulajdonságaiért és az 
öröklődésért. A szervezet többi részét, a „szómát” élettelen táp- 
anyagraktárnak tekinti, amelynek csak az a feladata, hogy táplálja 
az életet magában összpontosító csíraanyagot. Lényegében hasonlók 
ehhez Fei’worn biogénjei, Wiesner plastémája, Haidenhain proto- 
mérje, Meyer vitulja, Lepeskin vitaidja, valamint Alexander és 
Bridges molekulabiontája.

E sok elnevezés után, amelyeknek végső fokon inkább spekulatív 
alapjai voltak, mint kísérletesek, lassan kezdett egy új fogalom tért 
hódítani, a Johanssen által bevezetett gén, amely körül évtizedeken 
keresztül oly éles harc folyt a különböző irányzatok között. A gén 
ugyan kezdetben még hipotetikus fogalom volt, de kísérletileg alá- 
támaszthatónak bizonyult. A biológiai kísérletek sokasága mutatta 
meg, hogy valóban vannak az öröklődő tulajdonságoknak az élő 
szervezetekben molekuláris méretű hordozói, valóban vannak gének.

Az utolsó másfél évtized kutatásai derítették ki, hogy az öröklődő 
tulajdonságokat a sejtek magjában levő dezoxiribonukleinsav (DNS) 
azáltal hordozza, hogy hosszú polimer láncában a négyféle építőelem 
egymás utáni sorrendje morze-szövegszerűen információkat rögzít, 
s az elemek sorrendje által rögzített információ genetikus, tehát a
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sejtosztódás során változatlanul átmásolódik az új sejt DNS-ébe. 
Ugyanakkor azt is bizonyították, hogy a sejtnek van olyan leol
vasó apparátusa, amelynek segítségével a DNS által kódolt infor
mációkat, konkrét tulajdonsággá, illetve tulajdonságokká képes át
alakítani. Minden, amire a sejt aktuálisan vagy potenciálisan képes, 
eleve kódolt a dezoxiribonukleinsavában.

A dezoxiribonukleinsavnak egy-egy tulajdonságot kódoló szaka
sza és a megfelelő gének közötti azonosságot ma már senki sem ta
gadja, bár még egyetlen génhez tartozó bázissorrendet sem isme
rünk. De igen sok hasonlóság van a korábban feltételezett idioplaz- 
ma, biogén, plastéma, protomer, vitul, vitáid, molekulabionta és a 
DNS tulajdonságai között is. Lehetséges, hogy az életet a dezoxiri- 
bonukleinsav hordozná? A vírusok, amelyek a védő fehérjeburkon 
kívül csak nukleinsavat tartalmaznak, élőlények lennének ?

„Ezek a legegyszerűbb élő rendszerek. Önálló anyagcseréjük 
nincs, de tartalmazzák mindazt a genetikai információt, amely a 
fágutódok* létrehozásához és a folyamat szabályozásához szüksé
ges.” „Szaporodás közben a fágok öröklődési anyagai között ki cseré
lődés történhet, vagyis klasszikus genetikai értelemben keresztezési 
kísérleteket lehet megvalósítani. A keresztezésekből következtetni 
lehet a szülők kromoszóma szerkezetére, az egyes funkciókat létre
hozó egységek, a gének megváltozásaira, egymás melletti elhelyez
kedésére és kölcsönhatásaira. Mód van az egyszerű felépítésű fágok 
öröklődési anyagának elkülönítésére és kémiai vagy fizikai elemzé
sére is. A genetikai, kémiai és fizikai eredményekből ismeretes a 
gének, illetve az egész kromoszóma molekuláris felépítése és szerke
zete. A bakteriofágok genetikai anyagának szerkezetéből és funkció
jából összegeződik a genetikai finomszerkezet. Ennek ismerete alap
ján magyarázható molekuláris szinten az öröklődési anyag repliká- 
ciója, a kromoszóma részek közötti kicserélődés, a rekombináció, a 
gének megváltozása, a mutáció, kölcsönhatásaik, információjuk á t
adása a fehérjeszintézisre, a gének funkciójának ütemezett megnyil
vánulása, a reguláció, vagyis a teljes életműködés.” (Sik)

Vajon az élet azonos-e az élethez szükséges információkkal? 
Lehet-e élőnek nevezni a vírust, ha nem tartalmaz semmi mást, mint 
az élet működéséhez szükséges információkat ?

H a a vírus lényegét elektronikus analógiával próbálnánk érzékel
tetni, azt mondhatnánk, hogy a vírus nem más, mint egy speciális 
programozású lyukkártya. Önmaga még nem számítógép, nem képes

* A fágok a b a k té riu m o k  v írusa i
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számítási műveleteket végezni, nem számít ki semmit. De a számító
gépbe bejuttatva annak működését elindítja, a számítások menetét 
meghatározza. A vírus-lyukkártyára az van ráprogramozva, hogy a 
számológép a betáplálttal azonos lyukasztásé kártyákat csináljon. 
Tartalmazza az ehhez szükséges összes információt. Ezzel még a 
Ivukkártya nem vált számítógéppé, a vírus sem lett élőlény.

Kahane ezt így fejezte ki: „A vírus passzív élősdi: nem reprodu
kálódik, hanem reprodukálják, nem szaporodik, hanem szaporítják. 
A vírus anyagcseretermék, metabolit. Abnormális anyagcsereter
mék ugyan, de az, és semmi több. A vírus nem élőlény. Az élet a 
vírusnál sokkal bonyolultabb valami.”

Máshol így ír: „...nem fogadható el az a megoldás, hogy az életet 
fehérjeanyaghoz, vagy bármilyen más, összetételében, kémiai termé
szetében meghatározott anyagi hordozóhoz kössük” .

Bármilyen fontos is a dezoxiribonukleinsav az élet működése 
szempontjából, hiába nincs nélküle élet, az élet lényege mégsem 
önmagában a dezoxiribonukleinsavban van elrejtve. Önmagában a 
DNS semmiféle élet jelenséget nem mutat.

Marie Jean Pierre Flourens:
„Mindenben, ami él, a forma maradandóbb, mint az 
anyag.”

Huzella Tivadar:
„Az élő forma és az azt felépítő anyag nem esik egybe, a 
forma uralkodik az anyag fölött, annak változása ellenére 
is, amit úgy fejezhetünk ki, hogy az élő szervezetnek ön
alakító és önfenntartó képessége van.”

Lucien Cuénot:
„A sejtben semmi sem élő, csak maga a sejt egésze.”

Ha nincs valami speciális anyag, amely már eleve önmagában hor
dozná az életet, akkor talán az élőlényben szereplő anyagok statikus 
rendszere, az élőlény anatómiai felépítése, morfológiai szerkezete, 
formája az, amiben az élet titk á t kell keresni. Nyilvánvaló, hogy ez 
a szerkezet nem nyilvánulhat meg makroszkóposán, hiszen ha össze
hasonlítjuk a gombákat a fákkal és az emlősállatokkal, szembeötlően 
akkora a felépítésbeli, anatómiai különbség, hogy szinte közös vagy 
hasonló részeket sem találunk bennük. A mikroszkópos vizsgálat 
azonban döntő hasonlatot fedez fel, mindegyik alapja a sejt, amely
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már minden élőlényben hasonló belső struktúrát mutat. Minden 
sejtben megtaláljuk ugyanazokat a döntően fontos alkatrészeket, a 
sejtmagot, a mitokondriumokat, a riboszómákat, a sejtfalat (vagy 
legalábbis sejthártyát) stb. Ha eltávolítjuk a sejtmagot, a sejt el
pusztul, de nem létezhet többi alkotórésze nélkül sem, nyilvánvaló, 
hogy a sejt struktúrája az élet alapja.

Különösen a legújabb, úgynevezett mikromorfológiai vizsgálatok 
mutattak ki megdöbbentő strukturáltságot akár a legegyszerűbb 
sejten belül is. A sejten belüli részecskék, a sejtalkatrészek maguk is 
molekuláris strukturáltságúak. E rendkívül összetett struktúra való
ban arra inspirálja a biológust, hogy az élet fogalmát ezekhez a 
bonyolult felépítésű, többszörösen összetett szerkezetekhez kösse.

De itt mindjárt felmerül a kérdés, hogy vajon, miként Cuénot 
mondta, a sejt egésze, vagyis a teljes, összetett struktúra a hordozója 
az életnek, vagy a sejtalkatrészek valamelyike? Ha egy amőba 
protoplazmájából egy darabot levágunk, az amőba él tovább, a 
hiányzó protoplazmáját pótolja, regenerálja. Ezt a műveletet több
ször is megismételhetjük, az amőba mindegyik operációt túléli, s 
pótolja protoplazmájának hiányzó részét. Az életnek a sejt egésze 
— legalábbis mennyiségi értelemben — nem kritériuma.

Ismeretesek olyan enzimek (lizozim, /?-glukuronidáz), amelyek 
egyes baktériumok, gombák sejtfalát képesek feloldani. Az így ka
pott sejtfal nélküli sejtek — a protoplasztok — életjelenségeket mu
tatnak, élnek, bár természetesen a külvilág behatásaira igen érzéke
nyek és könnyen elpusztulnak. A penicillin a rá érzékeny baktériu
mokban a sejtfal kialakulását gátolja. Mikroszkópon jól követhető, 
hogy a sejtosztódáskor fal nélküli sejtek keletkeznek, amelyek hatá
roló fal híján mikroszkóp alatt látszólag egybeolvadt, sejt nélküli élő 
tömeget alkotnak. Hogy ez a sejt nélküli tömeg élő, nemcsak az bizo
nyítja, hogy anyagcserét folytat és növekedik, de ha idejében eltávo
lítjuk táptalajából a penicillint, újból megindítja a sejtfal szinté
zisét, és visszaalakul fallal körülvett sejtekké! A sejt egésze te
hát minőségi értelemben sem kritériuma az életnek.

Hämerling német biológus algasejtekből kioperálta a sejtmagot. 
A mag nélküli sejtek elpusztultak. Ha azonban a kioperált magot 
másik sejtből származó sejtmaggal helyettesítette, az algasejt to
vább élt. Vajon a sejtmag, mint strukturális elem, alapfeltétele az 
életnek ? A baktériumoknak nincs sejtmagjuk, nincsenek morfológiai 
értelemben vett kromoszómáik. A sejtmag funkcióját a citoplazmá- 
ban levő dezoxiribonukleoproteid lánc vagy gyűrű tölti be. Azt kell
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tehát mondanunk, hogy nem a sejtmag struktúrája, hanem annak 
funkciója szükséges az élet szempontjából.

Az utóbbi évtized kutatásai nagyrészt tisztázták a riboszómák és 
mitokondriumok — e fontos sejtalkatrészek — szerkezetét, felépí
tését, és ami ennél is fontosabb, a funkcióját. A riboszómáknak na
gyon jól körülhatárolható szerepe van a fehérjék bioszintézisének a 
folyamatában. De ebben a szerepben nincs semmi olyan, amely ma
gával az élettel lenne közvetlen kapcsolatban, egyszerűen a fehérjék
nek az élőlényekben lefolyó szintéziséhez nélkülözhetetlen. Ám a 
fehérjék egyrészt más úton, in vitro is szintetizálhatok, másrészt 
igaz ugyan, hogy az élet mai formájában a fehérjék nélkülözhetetle
nek, mégsem alkotják az életfogalom lényegét. Végső soron elképzel
hető (és az exobiológusok feltételezik), hogy más körülmények kö
zött a mienktől eltérő kémiai felépítésű „élőlények” léteznek, s ha 
azok bizonyos jelenségeket, „életjelenségeket” mutatnak, úgy akkor 
is élők lennének, ha bennük fehérje nem lenne jelen. Az élet, mint 
fogalom, nem kötődhet a fehérjék bioszintéziséhez.

Lényegében hasonlót mondhatunk a mitokondriumokra is. ők  a 
sejt erőművei, bennük megy végbe az úgynevezett terminális oxidá
ció, s ehhez kapcsoltan ATP-t és egyéb anyagokat szintetizálnak a 
sejt kémiai folyamataihoz szükséges energia biztosítására. A sejt 
bonyolult felépítésű, belső szerkezettel rendelkező elemei. De itt is 
azt kell mondanunk, az élethez nem nélkülözhetetlen a mitokondri
umok struktúrája. Funkciójukra van szükség — és arra is csak az 
élet mai földi formájában.

Az egyed élete szempontjából döntően fontos lehet az anatómiai, 
morfológiai vagy strukturális felépítés, ezt nem kívánjuk kétségbe 
vonni. Nyilvánvaló, hogy adott élőlény működéséhez alapvető struk
turális elemei az adott elrendezésben szükségesek. De az élet mint 
általános fogalom szempontjából nem találunk olyan morfológiai 
vagy strukturális elemet, amely speciálisan és önmagában lenne fele
lős mindazokért az alapvető jelenségekért, amelyek az életet jellem
zik.

Le kell tehát mondanunk arról, hogy az életet valamely speciális 
anyagban, valamely különleges minőségű vegyületben keressük, s 
ugyanígy le kell mondanunk arról is, hogy azt a komplikált valamit , 
amelyet ÉLET-nek nevezünk, szigorúan körülírt, meghatározott 
morfológiai struktúrához kössük. Ez már csak azért sem lehetséges, 
mert hiszen az élet jelenségek mind valami változást, történést mu
tatnak. Meg kell próbálnunk az életet statikus helyett dinamikus 
oldaláról felfogni.
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Az itt  elmondottak a mikroszkopikus és szubmikroszkopikus 
(elektromikroszkóppal vizsgálható) strukturáltságra vonatkoznak. 
A strukturáltságnak ennél finomabb (molekuláris, szubmolekuláris) 
szintjei is lehetnek. Nézzünk meg néhány véleményt ezeknek a fino
mabb struktúráknak a szerepével kapcsolatban is.

N. N. Szemjonov:
,,... az élet fizikokémiai alapjait aligha értelmezhetjük az 
élettelen anyag eddig megismert tulajdonságai alapján. 
Ügy vélem, hogy az élő anyagnak vannak olyan új, eddig 
még nem ismert fizikokémiai tulajdonságai, amelyeket a 
szuperorganizált molekuláris struktúrában fellépő kol
lektív kölcsönhatásokra kell visszavezetnünk.”

J. D. Bernal:
,,Az élet atomon belüli elektronállapotok lehetőségeinek 
részleges, folyamatos, haladó, sokféle alakban megjelenő 
és feltételesen egymásra ható önrealizálódása.”

Ezek és a hasonló állásfoglalások az „atomkorszak” eszmei áram
latainak hatása alatt jöttek létre. Az elmúlt két-három évtizedben 
a fizikusok igen intenzíven bekapcsolódtak a biológiai kutatásokba, 
és nagy szerepük volt a molekuláris biológia megalkotásában. Még
sem hihető, hogy az élet lényegét az atomi kölcsönhatások szintjén 
kellene keresni.

A kémia az anyag szerveződési fokainak eggyel magasabb szintjét 
tárgyalja, mint az atomfizika, a biológia pedig a kémiánál is maga
sabb szervezettségi szinttel foglalkozik. Nyilvánvaló, hogy összefüg
gés van az életfolyamatok és a sejtet alkotó atomok szerkezete kö
zött, ezt naivság lenne tagadni. Am ez az összefüggés többszörösen 
közvetett.

A kémiai jelenségek alapjait az atomok tulajdonságai szabják 
meg, az atomok elektronszerkezete, az elektronok energiaállapotai 
stb. A gyakorlatban mégsem szükséges a kémiai jelenségeket atom
fizikai vagy kvantummechanikai alapokon tárgyalni. Ha a jelensé
gek okát mélyebb szintre akarjuk visszavezetni, akkor segítségül 
vesszük az atomfizikát. De a kémia már önálló tudomány volt, saját, 
ma is érvényes törvény rendszerrel, ipari gyakorlattal, sok-sok ered
ménnyel, amikor az atomfizikának még a csírái sem voltak meg.

A biológia olyan jelenségeket tárgyal, amelyek számtalan kémiai 
rész jelenségből tevődnek össze. A biológia a szervezettségnek a kémiá
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nál is magasabb szintjét képviseli. Hogyan kereshetnénk ennek a 
szervezettségnek a törvényeit a kémiánál is alacsonyabb szervezett
ségű jelenségek szintjén? A biológiai rendszerek működését az egy
szerű kémiai rendszereknél is összetettebb, komplexebb jelenségeket 
leíró törvényekkel látszik célszerűbbnek tárgyalni.

Természetesen ezzel nem akarjuk csökkenteni az atomfizika, 
kvantummechanika szerepét és jelentőségét a biológiai kutatások
ban. Az új tudományág, a kvantumbiológia már szép eredmények
kel dicsekedhet. Számos biológiai jelenség alapulhat a makromole
kulák speciális elektronszerkezetén, annak különböző gerjesztett 
állapotain, a közöttük létrejött kölcsönhatásokon, a DNS feltétele
zett szupravezető képességén szobahőfokon stb. Az élő rendszer 
működéséhez a speciális kvantumbiológiai tulajdonságok és adott
ságok szükségesek. Mégis, ha az élő rendszer egészét akarjuk tárgyal
ni, olyan törvényeket célszerű keresnünk, amelyek átfogóan a bioló
giai rendszerek egészét tárgyalják, tekintet nélkül a részfunkciók 
megoldási módjára.

M. F. X. Bichat:
,,Az élet az akcióban levő szervezet.”

N. Spencer:
„Az élet a különnemű, mind egyidejű, mind egymásutáni 
változások határozott kombinációja.”

Platón:
„Mint ahogyan minden egyes élőlényről azt mondjuk, 
hogy egy és ugyanaz... pedig semmi sem marad benne 
ugyanaz, mégis egyformán hívják, holott mindig újjá
születik s valami mindig elpusztul benne, a hajában, a 
húsában, a csontjaiban, a vérében és egész testében”.

Leibniz:
„Testünk örökös áramlásban van, mint egy folyam, s 
folytonosan részek kerülnek be és lépnek ki belőle.”

G. L. Cuvier:
„Helytelen fogalmat alkot az életről az, aki egyszerűen 
az élő test elemeit összetartó kapocsnak tekinti, mert 
ellenkezőleg: az élet lendület, amely ezeket az elemeket 
szünet nélkül mozgatja.”
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Kétségtelen té n y : az élet folyamat. Olyan — anyaghoz kötött — 
folyamat, amely az élőlényekben zajlik le. Hiszen ha jobban megfon
toljuk, a klasszikus élet jelenségek: a mozgás, az anyagcsere, a növe
kedés, a szaporodás vagy az ingerlékenység, mind valamilyen válto
zást, valamilyen folyamatot takar. Nyilvánvaló tehát, hogy az életet 
sem valami statikus dolognak kell felfognunk, hanem egy folyamat
nak, s élet csak o tt van, ahol ennek a speciális folyamatnak megfe
lelő változások mennek végbe.

Bár ezek a gondolatok nagyon triviálisnak tetszenek, mégis, ha 
következetesen megyünk végig rajtuk, meghökkentő állításokhoz 
jutunk. Ezen az alapon ugyanis az életnek nem a halál az ellentéte, 
hanem az életnélküliség. Azt kell mondanunk, hogy nem él a mag, 
nem élnek a beszáradt mikroorganizmusok, s nem él az az állat vagy 
ember sem, aki vagy ami a klinikai halál állapotában van. Nem él
nek, mert nem zajlanak le bennük azok a speciális folyamatok, 
amelyek az életet mint folyamatot jellemzik. Mindezek azonban 
nem tekinthetők holtnak sem, hiszen megfelelő behatásokra megin
dulnak bennük az életfolyamatok. Azt kell tehát mondanunk, hogy 
az élő és a holt anyag, az élő és a holt szervezet között van egy 
másik állapot is, ez az életképesség állapota. A fa télen nem él, de 
életképes, a gabonaraktárban tárolt búza sem él, de életképes, 
amennyiben tavasszal elvetve képes kicsírázni. Ugyanígy megálla
píthatjuk a „klinikai halál” állapotában levő emberről is, hogy nem 
él, m ert hiszen nem zajlanak le benne azok a folyamatok, melyek az 
életre jellemzők, de nem is holt, mert megfelelő beavatkozással a 
folyamatok újra megindíthatok.

így jutunk el az egyik legmeghökkentőbb következtetéshez: nem 
akkor hal meg az ember, amikor az orvos megállapítja, mert nem a 
szívverés megállása^ a lélegzés eltűnése, az ingerlékenység hiánya, 
az anyagcsere leállása jelenti a halált. Ilyenkor az ember élet nélküli 
állapotából még visszahozható az életbe, mint erre már számtalan 
klinikai eset tanúbizonyságként szolgál. Ez nem a holt állapotot 
jelenti, csak az élet nélkülit! Hasonlóképpen nem tekinthető holtnak 
a beszáradt baktérium vagy élesztő, legyen az évek óta beszáradt 
állapotban. Mindaddig, amíg megfelelő körülmények között benne 
az életre jellemző folyamatok megindíthatok, addig nem holt. Az 
életműködés hiánya, a folyamatok leállása jelenti az élet megszűnését, 
de nem jelenti a halált.

Az életet tehát úgy is definiálhatnánk, mint az életképes szervezet 
működését: „Az élet az akcióban levő szervezet”. Nem mintha ezzel 
lényegesen előbbre jutottunk volna, hiszen egy anyagi rendszer élet
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képességét definiálni, vagy az életképesség kritériumait megtalálni 
éppen olyan nehéz dolog, mint magát az életét. Nem is jelent ez meg
oldást, de talán egy kissé megvilágítja a jelenségcsoport finomabb 
szerkezetét. Most már ugyanis a halált nem mint az élet megszűntét, 
hanem mint az életképesség megszűnését kell definiálnunk. A holt 
anyag nem az élet nélküli, hanem az életképtelen anyaggal lehet csak 
egyenlő. De akkor azt is meg kell tudnunk keresni, hogy mikor 
szűnik meg az életképesség, mi történik, amikor az életképes anyag 
elveszti életképességét, illetve egyáltalán mikor következik ez be? 
Mik az életképesség kritériumai ?

Az élő szervezet a környezetben lezajló változásokra érzékenyen 
reagál, saját magában olyan folyamatokat visz végbe, amelyek kom
penzálják vagy csökkentik a környezet változásainak káros hatását. 
Az életképes (de nem élő) rendszer nem igyekszik ellenállni a kör
nyezetében bekövetkezett változásoknak, nem reagál az ingerekre, 
együtt változik a környezettel: részei önmagukkal és egymással, az 
egész pedig a külső környezettel egyensúlyban van. Az életképes 
magban, a beszáradt baktériumban, a téli fában nem zajlanak le 
külső változásokat kompenzáló folyamatok, önmagukkal és a kör
nyezettel egyensúlyban vannak. Ám ha a fa életképességét elvesz
tette, korhadni kezd, az elpusztult baktérium autolizál, a mag elrot
had. A tojás sem romlik el addig, amíg életképes, nem zajlanak le 
benne lényegesebb változások. De rohamosan megromlik, ha elvesz
tette életképességét, ha belső egyensúlya felbomlott. Lehet tehát, 
hogy az életképesség, illetve az élet titka ebben az egyensúlyban 
lenne keresendő ? Mielőtt azonban erre választ adnánk, nézzük meg 
az életről mint folyamatról alkotott elképzelések modern formáit.

J. B. S. Haldane :
,,Az élet a kémiai reakciók önújratermelő rendszere.”

J. D. Bernal:
,,Az élet — meghatározott térre korlátozott önfenntartó 
folyamatok.”
Az élőre ,,a benne lezajló folyamatok sorrendje és kom
binációja sokkal lényegesebben jellemző..., mint tehetet
len anyagának bármiféle szerkezeti sajátossága”.

J. Loeb:
„Ezért tehát arra a kérdésre, hogy mi az élő anyag, a 
válasz csak az a felelet lehet, amit erre a kérdésre adunk:
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mi determinálja az automatikus fejlődés, a reprodukció 
jelenségeit ? Ha valamennyi életjelenség végső fokon tisz
tán kémiai, akkor a választ bizonyos kémiai reakciók egy 
vagy több sorozatának korlátain belül találhatjuk 
meg...”

G. M. Frank:
,,Az élő organizmus katalizátorok által irányított szám
talan kémiai folyamat rendkívül bonyolult rendszere. 
Alihoz, hogy minden egyes individuális organizmus élete 
lehetséges legyen, ezt a rendszert az evolúció folyamatá
ban rendkívül pontosan kidolgozott szabályozó, auto
matikus irányító berendezéseknek kell fenntartaniok.”

Ludwig von Bertalanffy:
,,Az élő organizmus olyan nyitott rendszereknek* hier
archikus rendje, amelyek magából a rendszer felépítésé
ből következően saját alkotóelemeik cseréje révén tart
ják fenn önmagukat.”

A szerző korábban:
az életet folyamatnak kell tekintenünk. Ez a folya

mat olyan speciális reverzibilis reakciórendszerben megy 
végbe, amely az adott körülmények között termodinami
kailag instabil, és amely állapotát spontán tápanyag- és 
energiafelvétel árán tartja fenn.”

A modern biológia legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy bármely 
irányból közelíti is meg tárgyát, mindig a kémiába torkollik. Hogy 
az anyagcsere kémiai folyamat, ma már természetesnek érezzük. 
A fiziológia is kémiai reakciókon keresztül vizsgálja jelenségeit. Az 
ingervezetésről is kiderült, hogy kémiai alapokon nyugszik. A gene
tika egy kémiai anyagban — a DNS-ben — találta meg az öröklődő 
információk hordozóját. Kémiai úton új öröklődő tulajdonságokat 
lehet előállítani. A genetikai információk kifejezésre jutása szintén 
kémiai úton történik. Az állat- és növényrendszertan a különböző 
kategóriái közötti különbség okát kémiai különbségekre tudja vissza-

* A n y ílt ren d sze rek  a  k ö rn y eze tü k k e l energia- és / vag y  an y ag cserében  álló 
rendszerek. N y ílt  ren dszer leh e t pé ld áu l a  k ö rn y eze tév e l k ö lcsö n h atásb an  álló 
kém iai reakciórendszer. K ésőbb  bő v eb b en  fog lalkozunk velük .
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vezetni. Ez utóbbi odáig haladt, hogy Novák az élesztők cukorbontó 
enzimjeinek elméleti variálásával — a periódusos rendszerhez ha
sonlóan — előre meg tudta adni az elvileg lehetséges élesztőfajok 
számát és azok tidajdonságait. És ami a legmeglepőbb, az utóbbi 
években a szellemi és pszichikai tevékenység kémiai alapjait is kez
dik feltárni!

Nem csodálkozhatunk hát, ha a modern biológia az élet alapjait 
az élőlényben lefolyó folyamatok rendezettségében keresi, s mint
hogy ezek a folyamatok kémiai folyamatok, úgy ezek rendszerét te
szi az életért felelőssé. ,,A sejtben ezek a folyamatok koordinált mó
don mennek végbe, és különösen az autoszintetikus folyamatoknak 
van bennük domináló szerepe” — mondja Hinshelwood.

Nem térünk itt ki az egyes idézetek egyenkénti bírálatára, mert a 
könyv nagyobb része úgyis ezzel a témával foglalkozik majd. De 
Bertalanffy meghatározásához néhány megjegyzést fűznénk, mint
hogy meghatározásában egy konkrét kémiai reakciórendszert jelölt 
meg, a nyílt rendszereket. Ezzel olyan meghatározást adott, amely 
magában foglalja az anyagcserét, az érzékenységet, esetleg a növe
kedést, a szaporodást is. A nyílt rendszerek működése a betáplálás 
sebességétől függ, és így egyértelmű függvénye a környezetnek. Az 
élő rendszerben ilyen változások bekövetkeznek. ,,A külső környezet 
állandóan hat, s ez annál fontosabb, mert az élet egy olyan rendszer 
állapota, amely magát a környezet rovására újítja meg szakadatla
nul.” (Kahane)

De az élőlényekre más változások is jellemzők, amelyeket Bauer 
Ervin így fogalmazott meg: „Valamennyi élőlényre jellemző min
denekelőtt, hogy állapotukban spontán változások következnek 
be... amelyeket tehát nem az élőlényen kívüli, külső okok idéznek 
elő”. Ezeket a változásokat nyílt rendszerrel megmagyarázni nem 
lehet. Hasonlóképpen nem magyarázható a nyílt rendszerekkel az a 
stabilitás, amivel az élőlények rendelkeznek, s ahogy a környezet 
változásainak ellenállnak.

Egyfelől kétségtelen tehát ,hogy az élőlény nyílt rendszer, más
felől azonban ez nem elegendő. A belső egyensúly fenntartására, a 
spontán változások bekövetkeztére és az életképes állapot magyará
zatára ennél többet kell feltételeznünk.

C. Bemard:
,,... a belső környezet rögzítettsége a szabad és független 
élet feltétele, s bármilyen különbözők is az életmechaniz- 
músok, kivétel nélkül valamennyinek egyetlen célja van:
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állandó szinten tartani az életfeltételeket a belső környe
zetben.”

Royer Collard:
„Élni annyi, mint egyszerre megmaradni és változni.”

Huzella T .:
„Az élő szervezet anyagának folytonos megújulása mellett 
vegyi összetételének bonyolult kölcsönhatásaiban tartja  
fenn állandóságát, mechanikai szerkezetének dinamikai 
egyensúlyát és származásának történelmi hagyomá
nyait.”

E. Schrödinger:
„Az élet az anyag rendezett és törvényszerű viselkedése, 
amely nem kizárólag a rendből a rendezetlenségbe való 
átmenet készségén, hanem részben a meglevő fenntartá
sán alapszik.”

Kétségtelen, hogy az élőlények egyik legfeltűnőbb sajátossága bel
ső környezetük nagyfokú állandósága. Az érzékenységnek, ingerlé
kenységnek, alkalmazkodóképességnek éppen az a legfőbb feladata, 
hogy az élőlény fontosabb részeinek, anyagainak az egyensúlyát, a 
belső körülmények állandóságát biztosítsa. Ez teszi lehetővé, hogy a 
klinikai gyakorlatban az ember életének, életműködése mikéntjének 
jellemzésére bizonyos „normálértékeket” alkalmazzanak. Ha az 
értékek ettől eltérnek, akkor rendszerint baj van, a szervezet beteg. 
De egy-egy jellemző tulajdonság számszerű értékének megváltozása 
sohasem jár egyedül, mindig más változásokat is von maga után oly 
módon, hogy a pozitív változásokat negatívok, a negatív változáso
kat pozitívok egészítik ki, s közben a szervezetben valami pontosan 
körül nem határolható rendszer stabilitása megmarad, közben a 
szervezetben valami állandó marad, nem változik. Hogy mi ez a vál
tozatlan rész, s annak az egyensúlya miben nyilvánul meg, azt nem 
tudjuk, de számos megfigyelés, tapasztalat bizonyítja létezését. Az 
élő szervezetnek ezt az egyensúlyi állapotát Cannon homeosztázis- 
nak nevezte el.

A homeosztázis napjainkban egyre többet emlegetett fogalom. 
Szerepet játszik az orvosi gyakorlattól kezdve a sejtbiológiáig min
denütt. De akármilyen gyakran emlegetett fogalom is, akármilyen 
kitűnően lehet vele jellemezni az élőlény egyensúlyi állapotát,
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lényege teljesen ismeretlen, csakúgy, mint az életé. Nyilvánvalóan 
az egyensúly nem a szervezet egészére vonatkozik, hiszen vannak 
benne olyan szervek, anyagok, folyamatok, amelyeknek az eltávolí
tása, változása nem okozza a szervezet egyensúlyának a felborulását. 
Feltételezhető, hogy a nem fontos folyamatok, anyagok nagy része 
eltávolítható a szervezetből az egyensúly felborulása nélkül, s ami 
visszamarad, ami magát az egyensúlyt hordozza, aminek az egyen
súlya oly fontos, az a rész vagy rendszer fontos az élet szempontjá
ból is. Elképzelhető lenne például az is, hogy az élet nélküli, de nem 
holt, vagyis az életképes anyag akkor válik holttá, amikor benne ez 
az egyensúly irreverzibilisen felborul, hiszen attól kezdve nem lehet 
azt „visszavinni az életbe”. Ezek szerint az életképesség egyik krité
riuma a szervezet homeosztázisa lenne ?

Ha ezt a gondolatot elfogadjuk, akkor ennek segítségével defini
álható az élő, az életképes, de nem élő, valamint a holt anyag közötti 
különbség. Azt mondjuk, hogy élő az az anyagi rendszer, amely 
homeosztázisban van és benne életfolyamatok mennek végbe; élet 
nélküli, de életképes (nem holt), amelyikben életfolyamatok nem 
mennek végbe, de homeosztázisban van; végül holt az a rendszer, 
amely nincs homeosztázisban. Életjelenség nélkül homeosztázisban 
van a mag, a tojás, a fák télen, a klinikai halál állapotában levő 
ember vagy állat, a jégbe fagyott hal. Nem mutatnak életjelenséget, 
mert nem élnek, de nem is holtak, mert belső egyensúlyuk még nem 
borult fel, homeosztázisban vannak, megfelelő behatásokra az élet
jelenségek megindulnak bennük.

Bármilyen egyszerűnek tetszik is a homeosztázissal kapcsolatos 
életdefiníciónk, megint csak azt mondhatjuk, hogy talán finomab
ban sikerült csoportosítanunk a jelenségeket, de a kérdés nyitjához 
nem jutottunk közelebb. Eddig az életfogalom, majd az életképesség 
fogalma, most pedig a homeosztázis fogalma maradt megmagyará
zatlan. Arra a kérdésre, hogy minek az egyensúlya a homeosztázis, 
mik ennek az egyensúlyi rendszernek az alkatrészei, elemei, tagjai, 
éppúgy nem tudunk válaszolni, mint ahogyan nem tudtunk vála
szolni az élet lényegére. A problémát tehát nem sikerült megoldani. 
De ha oly sok próbálkozás, fejtörés, kísérlet nem vezetett eredmény
re, ha évszázadokon át hiába próbálták felfedni, megoldható-e egyál
talán a kérdés ?

F. A. Lipmann:
„Megismerőképességünk korlátái lehetetlenné teszik szá
munkra, hogy behatoljunk az élet problémájába... Nem
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ismerhetjük meg az élet lényegét, amely metafizikai jel
legű.”

H. Spencer:
„Az élőlényekben végbemenő folyamatokat nem foghat
juk fel egy előttünk ismeretes tevékenység eredménye
ként sem. Röviden, kénytelenek vagyunk bevallani, hogy 
az életet lényegében nem foghatjuk fel fizikokémiai kife
jezésekben.”

N. Bohr:
„Ebből a szempontból az élet létezését mint elemi tényt 
kell felfognunk, amelynek semmiféle közelebbi megala
pozása nem lehetséges, és amelyet a biológia kiindulási 
pontjává kell tennünk, ... mint ahogy a hatáskvantum... 
az elemi részek létezésével együtt kiindulási alapja az 
atomfizikának. ’ ’

Bárhol próbáltuk is megfogni az élet titkát, sehol nem sikerült. 
Bármilyen irányból indultunk is el, a kérdést elodázhattuk ugyan, 
de nem tudtunk megfelelni rá. Láttuk, hogy a klasszikus biológia 
általánosan elfogadott álláspontja nem ad magyarázatot az élet 
lényegére, láttuk, hogy a különböző tudósok, biológusok, gondolko
dók sok ötlete között sem találtunk olyat, ami egy kicsit is jobban 
konkretizálta volna az élet lényegét. Jogosan merül fel tehát a gon
dolat, egyáltalán megoldható-e ez a kérdés ? Lehet-e az életet termé
szettudományos törvények alapján definiálni ? Leírható-e egyáltalán 
az élet alapelve fizikai és kémiai kifejezésekkel ?

Sokak negatív állásfoglalása ellenére pozitív álláspontot kell elfog
lalnunk. Pozitív álláspontunk alapját a biológia fejlődésének a többi 
tudományokkal való összehasonlítása képezi. Minden tudományág 
leíró jellegű marad mindaddig, amíg az alapját képező néhány tör
vényszerűséget fel nem fedezik. Eddig az időszakig jelenségei észlel
hetők, leírhatók, de egzakt módon meg nem magyarázhatók, és 
tessék-lássék magyarázatukra pontosan meg nem határozható fogal
makat kell felhasználni, mint amilyen a flogiszton vagy a vis vitális. 
A megfelelő szintű ismeretek megfelelő mennyiségének kell össze
gyűlnie ahhoz, hogy az alaptörvényeket, az alapegyenleteket le le
hessen fektetni, s ezáltal a tudományágat egzakt alapra lehessen 
helyezni. A néhány alaptörvény ismeretének birtokában azután 
szinte automatikusan épül fel a tudományág épülete, s az addig

34



homályos jelenségek először érthetővé, azután világossá, végül pedig 
nyilvánvalóvá válnak.

A biológia sokáig leíró és kísérletes tudomány volt. Alapjelensé
geinek megértéséhez szükséges ismeretek csak a legutóbbi évtizedek
ben kezdtek felhalmozódni exponenciálisan növekvő sebességgel, s e 
rövid idő alatt is számos, igen fontos, de végeredményben mégiscsak 
részletkérdést oldottak meg. Ilyen ragyogó eredmény például az 
öröklődés molekuláris mechanizmusának tisztázása, vagy a szerve
zet szabályozó mechanizmusának, a reguláció kérdésének megvilá
gítása. A biológia tehát, nyugodtan állíthatjuk, mind ez ideig nem 
állt fejlődésének olyan fokán, amikor egyáltalán meg lehetett volna 
oldani az élet lényegének kérdését.

Ma azonban már más a helyzet. Az életfolyamatok alapvető 
mechanizmusait — legalábbis az élet legegyszerűbb szintjén, a sejt 
szinten — megismertük. Mai ismereteink birtokában nem lehet egy
értelműen tagadó álláspontot elfoglalni. Biztos pozitív választ ter
mészetesen csak magának a kérdésnek a végleges megoldása jelent 
majd, de a biztos negatív választ ki lehet zárni, ha bebizonyítjuk, 
hogy a biológia eddigi kérdésfeltevésének a módja helytelen volt, 
ha bebizonyítjuk, hogy a kérdést az e fejezetben felhasznált kiindu
lási alapokon nem is lehetett megoldani. Ezt a bizonyítást a követ
kező fejezetben fogjuk elvégezni.



II. Definiálható volt-e az élet?

A megfelelő adatok szükségessége

A tudományok fejlődése periodikus. Korábban egy-egy ilyen perió
dus egy-két évszázadig tartott, ma már csak néhány évtizedig. A fej
lődés üteme a periódusokon belül nem egyenletes. A tudományok s a 
különböző résztudományok fejlődésének e lépesőszerű jellege abból 
adódik, hogy egy-egy megfigyelés, felfedezés, egy-egy új tény meg
ismerése lehetővé teszi a korábbi ismeretek kontrollálását, és a ré
gebbi és új ismeretek kombinálását. Ezáltal az új felfedezések továb
bi, újabb megismeréshez nyitnak utat.

Helyes tudás azonban csak akkor alakulhat ki, ha a kérdés tisztá
zásához a kellő tapasztalati adatok rendelkezésre állnak. A megisme
résnek különböző szintjei lehetségesek. Nyilvánvaló, hogy pl. a new
toni fizika helyes fizikai világképet alakított ki a megismerésnek 
azon a szintjén, amelyen az anyagot folyamatosnak lehet tekinteni. 
Newtonnak a tömegvonzás törvény felállításához, az erő a tö
meg fogalmának a bevezetéséhez már rendelkezésre álltak Galilei 
kísérleti adatai és megfigyelései, Tycho Brahe dán csillagász igen 
pontos mérési adatai a Naprendszer tagjainak a mozgásáról, Kepler 
törvényei a bolygók mozgására vonatkozóan, és az egész koperniku
szi világkép. Ezek a tapasztalati adatok megfelelők voltak egy olyan 
világkép kialakításához, amelyet a klasszikus mechanika képvisel.

Vajon ugyanezek, és más, abban a korban ismert tapasztalati ada
tok alapján lehetett volna-e értelmezni a halmazállapotváltozáso
kat, a gáznyomást, a hőtágulást? Aligha. A mélyebb szintű fizika 
kialakításához fel kellett adni az anyag kontinuitásának elvét. Erre 
akkor kerülhetett sor, amikor a kémiai reakciók alapvető mennyiségi 
viszonyait tisztázták, felállították a gáztörvényeket, megismertélfaz 
energia megmaradásának elvét. Szükségesek voltak mindazoknak a 
kísérleteknek az eredményei, amelyek az atomok létezését alátá
masztották, a molekulák létezésének a felismeréséhez vezettek, és
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megmutatták az atomok és molekulák közötti kapcsolatok alapvető 
törvényszerűségeit. És ekkor a fizikai megismerésnek egy mélyebb 
szintje alakult ki. Szemléletének alapja az atom, valamint az anyag 
megmaradásának és az energia megmaradásának elve lett.

De sem az előző, sem az utóbbi adatok nem lettek volna megfele
lők a relativisztikus és'kvantumfizika kialakításához. Ehhez meg 
kellett ismerni a sugárzások törvényszerűségeit, a radioaktivitást, ki 
kellett dolgozni a megfelelő matematikai apparátust, új geometriai 
elképzeléseket kellett felállítani. Újabb, ennek a szintnek megfelelő 
kísérleti és tapasztalati adatoknak kellett összegyűlniük. Ez a  szá
zadforduló táján következett be, és utána rohamos sebességgel ala
kult ki az új fizika. Ma már tudjuk, hogy az „új ’’fizika korántsem 
jelenti a fizikai megismerés legmélyebb szintjét, világosan látjuk, 
hogy az új fizikának korlátái vannak. Hiányoznak azonban azok az 
ide megfelelő kísérleti adatok, amelyek egy még újabb fizika kifejlő
dését tennék lehetővé.

Lényegében minden tudomány történetében hasonló folyamatok 
játszódtak le és játszódnak le folyamatosan. A megismerésnek mind 
mélyebb és mélyebb szintjére érkezünk, s minden egyes útnak az 
elején ott vannak a megfelelő tapasztalati adatok, amelyre támasz
kodva a megismerés új szintjét lehet felépíteni. Kérdés, hogy ugyan
ezt az élet tudományára is alkalmazhatjuk-e? Hiszen az előző feje
zetekben láttuk, hogy nem egy szerző álláspontja szerint az élet 
„tudomány fölötti”, valami olyan, amely a tudomány számára nem 
elérhető. Az életfogalmat misztikum veszi körül. Hogy ez nem jogos, 
két irányból mutatjuk be. Egyrészt rámutatunk, hogy nem az élet 
az egyetlen fogalom, melyet az emberiség történelmében misztikum 
vett körül, másrészt bemutatjuk, hogy a biológiának mint tudo
mánynak a fejlődése a többi tudományhoz hasonló törvényszerűsé
get mutat. Ha ezt a fejlődést extrapoláljuk a jövőre, akkor biztosak 
lehetünk az „élet titkának” feltárásában.

Valamely jelenség misztikussága két módon szűnhet meg: ha ural
mat szerzünk felette, és ha megismerjük a lényegét. A tűz például, 
amely valaha a legmisztikusabb dolgok egyike volt, misztikusságát 
szinte teljesen elvesztette, még mielőtt lényegét megmagyarázhat
ták volna, egyszerűen azáltal, hogy az ember megtanulta a kezelését, 
és az uralma alá hajtotta. A lényegét azonban évezredeken keresztül 
képtelen volt megmagyarázni, olyannyira, hogy Empedoklész még 
a világot alkotó négy elem egyikének tartotta, tehát még a tűz 
folyamat jellegét sem ismerte fel. A tűz lényegét megmagyarázni
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semmiféle logikával nem lehetett mindaddig, amíg az alapvető 
kémiai törvények és ismeretek nem voltak az emberiség birtokában.

Sokkal tovább megtartották misztikusságukat az égitestek, a 
csillagok, a Nap, a Hold, annak ellenére, hogy mozgásukban törvény- 
szerűségeket már sok évezreddel ezelőtt megállapítottak. De vajon 
Kopernikusz kidolgozhatta volna a róla elnevezett „világképet” , ha 
előzőleg Tycho Brahe és mások nem szereznek viszonylag pontos 
adatokat az égitestek mozgásáról?

Vagy az elektromosság felfedezése előtt lehetett-e elfogadhatóbb 
magyarázatot adni a villám keletkezésére, minthogy az Zeusz harci 
fegyvere ? Az elektromos kisülések felfedezésével a villám misztiku
ma annyira megszűnt, hogy ma már minden iskolás gyerek tudja: 
az nem más, mint óriási méretű elektromos kisülés.

A példákat folytathatnánk. Az ember a mindennapi világ jelensé
geivel kapcsolatban a kérdések sokaságát teheti fel. A tudomány 
haladása révén mind újabb kérdésekre kap választ, de csak olyan 
kérdésekre, amelyek megválaszolására a tudományos megismerés 
elérte a megfelelő szintet, ahol a kérdéses folyamat vagy jelenség 
alapját vagy lényegét képező alapfolyamatok és alapjelenségek már 
ismertek.

A biológiai megismerés első lépcsőjének szintje a magasabb rendű 
állatok és növények életének külső megfigyelésén alapult. Ez a szint 
még az azonosságot sem ismerhette fel az élővilágon belül, mert 
makroszkópos szemlélet alapján a magasabb rendű állatok és növé
nyek közötti azonos alapokat sem lehet felismerni. Az ember bonco
lása tilos lévén, az embert sem sorolták az állatvilágba. A sok évszá
zadon keresztül ilyen megfigyelések alapján felépült biológiai szem
lélet olyan erős volt, hogy amikor már néhány évszázada nyilván
való le tt az állatok és az ember anatómiai azonossága, a darwiniz
musnak még évszázados harcot kellett vívnia, hogy az embert az 
állatvilág fejlődésének a csúcsára helyezhesse. A biológiai megisme
rés első szintje tehát még az élővilág egységességének a felismeréséig 
sem ju to tt el, így nyilvánvalóan képtelen volt az élet lényegét felis
merni.

A biológiai megismerés második nagyobb lépcsőjét a mikroszkóp 
felfedezése hozta létre: lehetségessé vált a sejt felfedezése, s ezen 
keresztül az élővilág egységességének felismerése, amennyiben kimu
tatható lett, hogy minden élő szervezet morfológiai alapegységek
re, sejtekre vezethető vissza. Ezzel létrejött az élővilág rendszerezé
sének a lehetősége, a rendszertan kifejlődésével pedig az evolúció 
felismeréséhez szükséges alapismeretek születtek meg. A lehetősége
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két a tudomány kihasználta, fő vonásaiban helyes rendszertant és 
evolúciós tan t fejlesztett ki. De az élőlényekben közvetlenül a halál 
előtt és után azonos morfológiai struktúrát találunk, s így a megfe
lelő struktúra lehet ugyan az élet előfeltétele, de nem a lényege. A 
biológiai megismerés e szintjén úgyszintén hiányoznak azok az alap
adatok, amelyek az élet lényegének a felismeréséhez vezethettek 
volna.

A XIX. században a kémia rohamos fejlődése révén előtérbe ke
rült az élőlények anyagának kémiai vizsgálata, az anyagok kémiai 
megismerése. Ez jelenti a biológiai megismerés következő szintjét. 
Hamarosan világossá vált, hogy az élő szervezetet alkotó anyagok 
zöme speciális tulajdonságú, speciális felépítésű, olyan, amilyet a 
szervetlen világban nem találunk. De rövidesen bebizonyosodott az 
is, hogy ezek az anyagok laboratóriumban, élőlénytől függetlenül, 
,,in vitro” is előállíthatok, s így nem képezhetik az élet lényegét. 
Ez a szint újabb bizonyítékát adta az élővilág egységének, és meg
teremtette az anyagcsere kémiai vizsgálatának az alapját, de nem 
adott elég alapot az élet lényegének a megismeréséhez.

Századunkban került előtérbe az élőlényekben lezajló kémiai fo
lyamatok vizsgálata. Megoldódott a nagy rejtély: mi teszi lehetővé 
az élőlényekben a speciális reakciók végbemenetelét: megismertük az 
enzimeket, azok hatásmechanizmusát. Külön-külön, „kémcsőben” , 
,,in vitro” is lejátszhatók lettek az élőlényekben lezajló folyamatok. 
A megismerés e szintjén tisztázódtak az anyagcsere alapjait képező 
fizikai és kémiai folyamatok, feltárult az egyik általános életjelenség, 
az anyagcsere titka. Mesterségesen véghezvihető, erre példát az előző 
fejezetben mondottunk. Ezen a szinten az élet lényegének a kérdése 
még nem oldható meg. Ismerjük ugyan a folyamatok lényegét, 
ismerjük a struktúrát, ismerjük az élőlények anyagát: de nem is
merjük ezen a szinten a kémiai folyamatok összehangoltságának az 
alapjait, ami az érzékenységnek a titka, nem ismerjük még ezen a 
szinten az öröklődés alapjait, ami a növekedés és szaporodás titka, 
végül nem ismerjük, mi készteti az egész rendszert a folyamatos 
működésre, és mi a homeosztázis alapja. Az élet titkának a meg
fejtéséhez a biológiai megismerésnek ezen a szintjén már vannak 
bizonyos alapismereteink, de még hiányzik az egyes folyamatok alap
jainak az ismerete.

Végül az utolsó két évtized biológiai kutatásai hallatlan új ered
ményeket hoztak, amelyek segítségével a biológiai megismerés igen 
mélyen hatolhat be az élet titkaiba. Mindenekelőtt tisztázódott az 
öröklődés anyagi alapja: a DXS-molekulák láncában az alkotóré
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szék sorrendje segítségével van kódolva minden öröklődő tulajdon
ság, a sejtosztódás során ezek a DNS-molekulák megkettőződnek, 
s ezáltal másolatot készítenek az öröklődő tulajdonságok kódjairól. 
Megnyílt az út az öröklődés, a szaporodás, a növekedés mechaniz
musainak a tisztázása felé. És az utolsó néhány évben a folyamatok 
összehangolására szolgáló mechanizmusok alaptörvényeit, a regulá
ció folyamatainak a kémiai alapjait is megismertük, s ezzel az érzé
kenység sejtszintű megismerése előtt is megnyílt az út.

Mindezek alapján egyértelműen megállapíthatjuk: az élet titkát 
mostanáig nem lehetett felfedni, mert hiányoztak azok az alapvető 
ismeretek, amelyek ennek megértéséhez szükségesek. Nem szorul 
bizonyításra, hogy ha az élőlények működésének az alapfolyama
tait, az anyagcsere, a reguláció, az öröklődés, a sejtosztódás, az 
ingerlékenység lényegét nem ismerjük, akkor nem ismerhetjük meg 
az ezek koordinált működésén alapuló életet sem. A biológiának külö
nösen az utóbbi másfél évtizedben bekövetkezett hallatlan mértékű 
haladása azonban — legalábbis a sejt szintjén — feltárta az egyes 
részletek, a részfolyamatok mechanizmusait. Ez feljogosít bennün
ket arra, hogy feltételezzük: megérett az idő a sejtszintű élet lé
nyegének a kutatására. Ma már nem kilátástalan megkísérelni 
a részfolyamatokról szerzett ismereteink szintézisét, hogy az 
,,egész”-nek az alaptörvényeit is megismerhessük. Ezt lehetővé te
szik a biológia és a molekuláris biológia által feltárt új adatok. De ez 
irányban történő haladásunknak még van egy gátja: a régi szem
lélet.

A megfelelő szemlélet szükségessége

Ha száz embert megkérdeznénk, hogy mondjon egy élőlényt, való
színűleg mind a száz egy emlősállatot nevezne meg. S ha e száz em
bert megkérdeznénk, honnan tudja, hogy a megnevezett állat él, 
ezt mondaná: onnan, hogy mozog. Ez nem véletlen. Biológiai világ
képünk elsősorban a magasabb rendű állatfajtákról kapott benyo
mások, s csak másodsorban a növények által szerzett tapasztalatok 
alapján alakult ki. A biológiai világkép mélyen benne ül gondolko
dásmódunkban, az emberbe már fiatal korában beleivódik, s így 
nagyon szilárd sajátjává válik. Ezen a későbbi tanulmányok mó
dosítanak ugyan, de új világkép már alig-alig alakulhat ki.

Hogy miért kellene új biológiai világképet kialakítanunk ? Azért, 
mert a klasszikus biológiai világkép már elavult, és komoly gátjá
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vá válik a biológia fejlődésének. Mert nemcsak az állat élőlény, ha
nem a növény is. A zuzmó, az élesztő, a penész vagy a baktérium 
éppúgy az élővilághoz tartozik, mint a kutya vagy az oroszlán. 
Es a száz ember hiába tudja, hogy az élesztő is élőlény, azért az 
életről, az élőlényekről valahogy mégis más „elképzelése” van. 
Könnyedén teszi meg az élet fő jellemvonásának és kritériumának 
a hely- vagy helyzetváltoztató mozgást, amellyel pedig az élőlé
nyeknek nagyobb része nem is rendelkezik.

Akkor sem kapunk jobb eredményt, ha száz, találomra kiválasz
to tt személy helyett száz, valamilyen biológiai képzettséggel rendel
kező szakembert kérdezünk meg. Hogy ez valóban így van, azt pél
dául nagyon jól tükrözi az a vita, amely az élet lényegével és kelet
kezésével kapcsolatban a modern természettudományok filozófiai 
problémáiról tartott össz-szövetségi konferencián zajlott, s amely
ről Rizskov úgy nyilatkozott, hogy az a modern biológia logikai 
apparátusának csődje.

Valóban, a modern biológiai logika csődjéről beszélhetünk, s en
nek a csődnek az alapja biológiai világképünk helytelensége. Mert 
nemcsak a mindennapi szemléletünk alakult ki a magasabb rendű 
állatokon szerzett tapasztalatok alapján, de maga a biológia mint 
tudomány is a magasabb rendű állatok és növények tanulmányo
zása révén alakította ki a maga alapfogalmait, összefüggéseit, szak- 
kifejezéseit. Nyilvánvaló, hogy az így lefektetett „alapok” a való
ságban már nem lehetnek többé a biológia alapjai, s az így feltárt 
összefüggések legfeljebb az élőlények bonyolult jelenségcsoportjai 
közötti összefüggések lehetnek, de nem az élettel kapcsolatos alap
fogalmak.

A tudománytörténet számos példája bizonyítja, hogy minden 
új felfedezés, ismeret könnyen megy át a köztudatba, ha nem ellen
kezik a mindennapi szemlélettel, de a mindennapi szemlélettel el
lentétes tények rendszerint a bizonyítékok tömege ellenére is alig 
találnak hitelre. Ékesszóló példája ennek Darwin evolúciós elméle
te, amely millió cáfolhatatlan bizonyítéka ellenére, ma, száztíz év 
után is sokakból tiltakozást vagy gúnyt vált ki.

Azt hiszem, felesleges a tudománytörténet további példáit fel
hozni annak bizonyítására, hogy az új szemléletet kívánó felfede
zések, elméletek a bizonyítékok tömege ellenére sokszor évszázados 
harcra voltak kényszerítve egyszerűen azért, mert ellentétesek vol
tak a mindennapi tapasztalatok alapján kialakult szemléletmód
dal. És sokszor a problémák megoldásai is azért várattak olyan
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sokáig magukra, mert a mindennapi tapasztalat és a megrögződött 
szemléletmód automatikusan rossz irányba terelte a kutatókat.

A biológiai tudomány szemlélete is épp a legbonyolultabb élő
lények tanulmányozása révén született meg, az alapfogalmak és az 
alapjelenségek a magas fejlettségi fokú állatok és növények tanul
mányozása révén alakultak ki. E fogalmak és jelenségek biológiai 
szemléletünkkel együtt mondanak csődöt akkor, ha vizsgálódásain
kat a biológia határterületeire terjesztjük ki. Ezért sem tudjuk 
egyértelműen eldönteni, hogy él-e a fa télen, él-e az alma, él-e 
a mag. Ezért sem tudunk minden élőlényre egyaránt érvényes élet
jelenséget, életkritériumokat definiálni. Ha az élet lényegét, alap
törvényeit meg akarjuk ismerni, új szemléletmódot kell kialakíta
nunk.

És itt nemcsak a „laikusok”, hanem a biológus képzettségű szak
emberek, kutatók szemléletének, biológiai világképének az átala
kítására is szükség van. Az évezredeken keresztül belénk ivódott 
elképzelések ugyanis észrevételenül és tudattalanul mindenkit be
folyásolnak, s például a réges-régen megdöntött „vis vitális” elmé
let azoknak a szakembereknek a gondolkodását is észrevétlenül be
folyásolja, akik egyébként ezen az elméleten csak mosolyognak. 
Mielőtt azonban e „vádat” a szakemberek felháborodott visszauta
sítása érné, gondoljuk át a következőket:

Amikor a XIX. század első felében Wöhler, Kolbe, Butlerov és 
Berthelot a kísérletes bizonyítékok sokaságát felvonultatva meg
döntötte az Arisztotelésztől eredő vis vitális elmélet sok évszázados 
látványos egyeduralmát, mindenki előtt világossá vált, hogy a szer
ves vegyületek szintéziséhez semmiféle különleges életerőre nincs 
szükség, az laboratóriumban mesterséges körülmények között vég
bevihető. Ezzel a látványos egyeduralom megszűnt ugyan, a vis 
vitális elmélet azonban titokban, kerülő úton visszacsempészte ma
gát a szakemberek gondolkodásába. Mert azt ugyan már mindenki 
elismerte, hogy laboratóriumban lehet szerves vegyületeket szinteti
zálni — ha azt egy értelmes lény, az ember akarja —, de ugyanak
kor magától értetődővé lett az is, hogy a szabad természetben csakis 
élőlények szintetizálhatnak szerves vegyületeket. A századforduló 
táján  a kísérletes bizonyítékok sorozatát kellett produkálni ahhoz, 
hogy általánosan elfogadható legyen a legegyszerűbb szerves ve
gyületek — elsősorban a szénhidrogének — élőtől független kelet
kezése a geológiai korok folyamán.

Ám a szénhidrogének nem vagy alig szerepelnek az élővilág alkotó
elemeiként. A századforduló táján úgy látszott, hogy az élővilágban

42



előforduló vegyületek csak biogén úton keletkezhetnek. Az élet ke
letkezésének a kérdése századunk első felében számos kutatót ösz
tönzött arra, hogy keresse a legegyszerűbb oxigéntartalmú szerves 
vegyületek — rendszerint formaldehid — abiogén keletkezésének 
a lehetőségét. Ibolyántúli sugarak, elektromos kisülések hatására 
valóban keletkezett formaldehid kimutatható mennyiségben. A har
mincas évek végére már általánossá vált a felfogás, hogy formalde
hid, hangyasav, acetaldehid, valamint ezek kondenzációs származé
kai keletkezhetnek abiogén úton is. Ugyanakkor bizonyítást nyert 
a cián keletkezése szénhidrogénekből és ammóniából, s ezzel a nit
rogéntartalmú szerves vegyületek abiogén szintézisének a lehető
sége.

Az itt szereplő vegyületek már valóban az élő szervezetben is elő
forduló, az anyagcserében közvetlenül szerepet játszó szerves anya
gok. De — és ez újabb kétely forrása volt — az élő szervezetben 
ezek előfordulnak ugyan, a fő szerepet azonban egészen speciális 
anyagok viszik: a fehérjék, amelyek alapját az aminosavakképezik. 
Azok pedig nem keletkeznek spontán, élő szervezetek közreműkö
dése nélkül. A vis vitális visszacsempészte önmagát.

A tudományos körökben szinte világszenzációt jelentettek Miller
nek az ötvenes évek elején (!) közölt eredményei: metán, ammónia, 
hidrogén és vízgőz keverékéből elektromos kisülések segítségével 
szerves vegyületek egész sorozatát nyerte, közöttük számos amino- 
savat is! Néhány évvel később Krisna Bahadur kimutatta, hogy 
vizes oldatokban paraformaldeliidből, káliumnitrátból vasklorid je
lenlétében már 80 órás napfénybesugárzás hatására tízféle aminosav 
keletkezik kimutatható mennyiségben! Nem kell tehát különleges 
ősatmoszféra, nincs szükség elektromos kisülésekre, az aminosavak 
és más biológiai anyagok egyszerűen napfény hatására létrejönnek 
vizes oldatokban!

Azóta kéntartalmú vegyületeket, karotinoidokat, nukleinsav- 
származékokat, porfírinvegyületeket, tehát már igen bonyolult, 
szerves kémiai módszerekkel csak rendkívül bonyolult és nehézkes 
utakon előállítható vegyületeket is sikerült abiogén úton létrehoz
ni! (Ezekkel később külön fejezetben foglalkozunk.) Laikus és szak
ember egyaránt csodálattal adózik ezeknek az eredményeknek.

És éppen ez a csodálat, ez a meglepődés az, ami a vis vitális el
mélet tudat alatti uralmát mutatja bennünk.

Ma már minden középiskolai tankönyvben megtaláljuk, hogy 
a katalizátorok kémiai folyamatokat gyorsítanak, de nem tudnak 
olyan folyamatot elősegíteni, amely katalizátor nélkül nem megy
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végbe. Lehet tehát, hogy egy kémiai reakció katalizátor nélkül 
százszor, ezerszer vagy milliószor olyan lassan megy végbe, mint ka
talizátor jelenlétében, de feltétlenül végbemegy. Ez a kémiában 
alaptörvény, függetlenül attól, hogy a katalizátor platinaszivacs-e 
vagy enzim. Sőt, a reakció egyensúlyi állapota (a kiindulási és vég
termékek aránya a reakcióegyensúly beállta után) úgyszintén füg
getlen a katalizátorok jelenlététől és minőségétől. A különbség csak 
a reakció sebességében van.

Ha a vis vitális elmélet egyáltalán nem befolyásolt volna bennün
ket, akkor elfogadva a kémia és a termodinamika alaptörvényeit, 
valahogyan így gondolkoztunk volna:

Az élővilágban a legfőbb anyagcsereutak teljesen azonos reakciók 
sorozatát zárják magukba, függetlenül attól, hogy a kólibaktérium, 
a fenyőfa, vagy az elefánt ormányának egy sejtjében lejátszódó 
folyamatról van-e szó. Ez annyit jelent, hogy a szóban forgó néhány 
ezer kémiai reakció a természet élő részében rendkívüli mértékben 
elterjedt. Hogy miért ? Azért, mert az adott külső tápanyagok mel
lett ezeknek a reakcióknak a legnagyobb a valószínűsége. Ha vi
szont ezek a reakciók az élőlényben katalizált úton végbemehetnek, 
akkor a termodinamika törvényei szerint ezek a szabad természet
ben, katalízis nélkül is szükségképp végbemennek. Lehet, hogy 
a reakciósebesség rendkívül lassú lesz, de a geológiai korokhoz ké
pest ilyen rendkívül lassú reakcióknak is megvan a maguk létjogo
sultsága. Tehát természetesnek vesszük, hogy az élő szervezetben 
minden általánosan előforduló reakciót az élő szervezeten'kívül is 
megtaláljuk, hogy minden biogén anyag abiogén úton is létrejön, 
csak sokkal lassabban. És a kísérleteket ebből az alapállásból kiin
dulva kezdjük el, és legfeljebb csodálkozunk azon, miképpen lehet 
az, hogy nem minden reakció sikerül, nem minden anyagot tudunk 
kimutatni.

Világosan látjuk a két szemléletmód közötti különbséget ? Az el
ső, amelyet a vis vitális sugallt, arra kényszerített, hogy keressük 
azokat a körülményeket, amelyek között szerves, majd oxigéntar
talmú, majd nitrogéntartalmú, majd kéntartalmú, majd komplikált 
felépítésű, s napjainkban már makromolekulákká polimerizálódott 
anyagok abiogén úton létrejönnek, és csodálkozzunk, hogy milyen 
sok jön létre.

S a második szemléletmód, amelyet a termodinamikának kellett 
volna sugallnia (ha a vis vitális, bár kimondatlanul és kerülő úton, 
de nem befolyásol), amelynek arra kellett volna kényszerítenie ben
nünket, hogy egy évszázaddal ezelőtt már feltételezzük, hogy kelet
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keznek abiogén úton élőre jellemző anyagok, aminosavak, nuklein- 
savszármazékok stb., és csodálkozzunk azon, hogy mennyiféle 
anyag NEM  keletkezik.

És még azt is meg kell mondanunk, hogy az abiogén keletkezés 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy az illető vegyület katalizátorok 
nélkül keletkezett, hogy a szóban forgó reakció katalitikus gyorsító 
hatás nélkül ment volna végbe. Hiszen a természetben számos anyag 
és körülmény fejthet ki katalizáló hatást! A szerves kémiában is 
közismerten alkalmazott katalizáló hatása van bizonyos szilikát- 
vegyéleteknek, fémoxidoknak és más fémvegyéleteknek, ultra
ibolya és radioaktív besugárzásnak, hőmérsékletemelésnek stb. 
Mindezek a hatások az ősóceánban lehettek, tehát még csak nem 
is kell rendkívül lassú reakciókkal számolnunk, sőt a legújabb kí
sérletek a legkülönbözőbb biológiai anyagok enzim nélküli keletke
zését, mint később látni fogjuk, órákra redukálták!

I tt mutatkozik meg, hogy minden természettudományos szem
léletünk, minden tárgyi ismeretünk ellenére a ,,vis vitális” elmélet 
— burkolt formában bár, de hatással van ránk: hajlandók vagyunk 
az enzimes reakciókat különleges folyamatoknak tekinteni, és mély 
csodálattal adózunk annak a ténynek, hogy a természet abiogén 
úton is képes bonyolult biológiai vegyületeket produkálni.

Így vagyunk a többi biológiai jelenséggel is. Bármilyen biológiai 
jelenség okát, mechanizmusát kérdezzük is meg egy biológustól, 
vagy meg tudja mondani annak fizikai és kémiai magyarázatát, 
vagy ha nem, akkor is hiszi, hogy ilyen van. Abban a pillanatban 
azonban, amikor e jelenségek összességének, tehát magának az 
ÉLET-nek az okát, mechanizmusát kérdezzük, az esetek többségé
ben ma is, negatív választ kapunk. A negatív válasz nemcsak arra 
vonatkozik, hogy még nem tudjuk, de arra is, hogy azt a kémia és 
a fizika által felállított törvények alapján nem lehet értelmezni.

Űj szemléletet kell tehát kialakítanunk, olyant, amely a mai 
szemlélet látszólagos ellentmondásaiból indul ki, és amely az új 
biológia új adataira, tényeire támaszkodik.





MÁSODIK RÉSZ

Az új adatok

,,Egyszerű logikus gondolkodás által semmiféle tu
dást nem szerezhetünk magunknak a tapasztalati vi
lágról: minden tudásunk a valóságról a tapasztalat
ból származik és bele torkoll. A csupán logikailag 
felállított szabályok — a realitásra vonatkoztatva — 
üresek

(A . Einstein)





A kémiai reakciórendszerekről

Az élő szervezetben végbemenő reakciók zöme reverzibilis kémiai 
reakció. Ez annyit jelent, hogy a reakció mindkét irányban végbe
mehet, vagyis nemcsak a kiindulási anyagból lehet végtermék, ha
nem a végtermék is visszaalakulhat a kiindulási anyaggá. Az, hogy 
a reakció melyik irányban megy végbe, a kiindulási és a végtermék 
relatív mennyiségétől függ, ha a kiindulási anyag (A) a sok, a reak
ció „jobbra” halad:

A—B
ha viszont a végtermék van feleslegben, akkor „balra” :

A -B
A részletesebb vizsgálatok kimutatták, hogy a valóságban mindig 
mindkét irányban egyszerre mennek végbe a reakciók, csak külön
böző sebességgel. Ez azt jelenti, hogy egy reverzibilis reakciórend
szerben mindig alakul át A B-vé és B A-vá. Külső szemlélettel mi 
azt a folyamatot észleljük, amely a gyorsabb, illetve ha a két fo
lyamat egyforma sebességgel megy végbe, a rendszerben látszólag 
nem történik semmiféle változás, a rendszer egyensúlyban van.

A ä B
Ha molekuláris szinten fogjuk fel a folyamatot, azt mondhatjuk, 

hogy az egyensúlyi állapotban időegység alatt ugyanannyi A mole
kula alakul B-vé, mint amennyi B molekula A-vá. Vizsgáljuk meg 
most azt az esetet, amikor a kétféle (A és B) molekula egymásba 
való átalakulási valószínűsége azonos, és tegyünk reakciórendsze
rünkbe 100 db A és 100 db B molekulát. Ebben a rendszerben annak 
a valószínűsége, hogy időegység alatt egy A molekula B-vé alakul, 
az egyetlen molekula átalakulási valószínűségének a százszorosa. 
De ugyanezt elmondhatjuk a B molekulára is, s így ebben az esetben
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ugyanannyi A alakul á t időegység alatt B-vé, mint B molekula A-vá, 
vagyis rendszerünk egyensúlyban van. Ha tehát a molekuláris á t
alakulási valószínűség a két irányban azonos, akkor egyensúly abban 
az esetben alakul ki, ha a kétféle anyag moláris koncentrációja 
egyenlő:

A fizikai kémiában a moláris koncentrációt szögletes zárójellel 
jelöljük, a K viszont az úgynevezett egyensúlyi állandó, értéke eb
ben a speciális esetben eggyel egyenlő.

Nézzük meg, hogy mi történik, ha rendszerünket nem 100 A és 
100 B molekulából, hanem például 200 A és 100 B molekulából ál
lítjuk össze. Ekkor az A —B irányban haladó átalakulás valószínű
sége rendszerünkre nézve kétszázszorosa az egy molekula átalakulási 
valószínűségének időegység alatt, míg a fordított, B -~A irányban 
csak százszorosa, vagyis a folyamat jobbra kétszer olyan sebességgel 
halad, mint balra. A két folyamat végeredményeképpen makrosz
kóposán azt észleljük, hogy a reakciórendszerünkben az A anyag 
mennyisége fogyni kezd és a B anyagé nőni, mindaddig, amíg a két 
anyag moláris koncentrációja egyenlő nem lesz, vagyis be nem áll az 
egyensúlyi állapot. Pontosan ugyanez játszódik le, csak fordított 
irányban, ha a B anyag moláris mennyisége a nagyobb.

A valóságban rendkívül ritkán fordul elő, hogy a kétirányú átala
kulás molekuláris valószínűsége egyforma legyen, s ez természete
sen az egyensúlyi állapot koncentrációit is erősen befolyásolja. Ha 
például az A — B átalakulás molekuláris valószínűsége kétszerese 
a B -»A átalakulásának, akkor rendszerünkbe kétszer annyi B mo
lekulát kell behelyeznünk, mint A-t, ha azt akarjuk, hogy egyen
súly legyen:

Vagy ha pl. a B — A átalakulás molekuláris valószínűsége ötszö
röse az A ->-B-ének, akkor az egyensúlyt csak ötszörös A felesleggel 
lehet elérni:

Ezekből a példákból már kiderül, hogy azonos körülmények kö
zött az egyensúlyi állapot koncentráció viszonyai valamiféleképpen

[A]

[A]

[B]
[A]

= K = - =  0,2
5
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összefüggésben vannak a reakcióban részt vevő molekulák belső 
tulajdonságaival, s az egyensúlyi állandónak nevezett K szám adott 
körülmények között magára a reakcióra jellemző állandó. Általános 
fizikai törvény, hogy egy rendszer akkor van egyensúlyban, ha eb
ből az állapotából csak energiafelhasználással lehet kimozdítani, 
vagyis az egyensúlyi helyzet egyben energiaminimumot is jelent. 
Várható tehát, hogy a reakciórendszerek egyensúlyi állapota is 
energetikai okokra vezethető vissza.

Valamely kémiai anyag vagy rendszer energiatartalmát (U) kaló
riákban (kai) szokás mérni. A termodinamika I. főtétele értelmében 
a rendszer hőtartalmának a változása (/IQ), állandó P nyomás ese
tén:

dQ =  zlU + P/IV = /JH

Az így definiált H függvényt entalpiának nevezzük. A rendszer 
entalpiájának egy része természetesen le van kötve az atomok hő
mozgásában, s hogy ez a kötött rész mekkora, az függ az atomok 
rendezettségi állapotától (ezt entrópiának nevezik, és S-sel jelölik), 
továbbá az abszolút hőmérséklet értékétől. Az energia másik része 
viszont kémiai átalakulásoknál elvileg felhasználható, s ezt a részt 
szabadenergiának nevezik, és F-fel jelölik.

Az anyag vagy rendszer hőtartalma a „kötött” és „szabad” ener
giából additive tevődik össze:

H = F + T S  (2.1)
Az energia additív mennyiség, így annak a reakciórendszerünk

nek, amely vízben oldva A és B molekulákat tartalmaz, úgy is meg
kaphatjuk a hőtartalmát, ha az egyes komponensek hőtartalmát 
összeadjuk:

H rendszer =  H vjz -|- H ^  +  H b  ( 2 .2 )

De a víz a reakció folyamán gyakorlatilag változatlan marad, így 
a reakció vizsgálata szempontjából ennek hőtartalmával nem kell 
törődnünk, csak a reakciókomponensek hőtartalmát kell tovább
vizsgálnunk, s a (2.1) alapján felírhatjuk, hogy:

H a = F a +  TSa (2.3)
H b = F b +  TSb

Számos kísérlet és vizsgálat mutatta meg, hogy egy kémiai reak
ció irányát és sebességét olyan rendszerben, melynek hőmérséklete 
és nyomása állandó (ún. izoterm-izobár rendszer), egyedül a sza
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badenergiaváltozás szabja meg. Ezért most figyelmünket összpon
tosítsuk a szabadenergiatartalomra. Rendszerünkben például az 
A anyagra vonatkozó szabadenergiatartalom két részből tevődik 
össze: az A molekulák szabadenergiájából és az A molekulák mennyi
ségéből. Anélkül, hogy a levezetést részleteznénk, fogadjuk el, hogy 
ezt az alábbi matematikai formulával lehet kifejezni:

F a =  F(0)A + RT In ([A]/ [A°]) (2.4)
ahol F(0)A a moláris (standard) szabadenergiatartalom, R az egye
temes gázállandó és T az abszolút hőmérséklet Kelvin fokokban. 
Ugyanezt a B anyagra nézve is felírhatjuk:

F b =  F(o)B + RT In ([B]/[B0]) (2.5)
ahol [A°] és [B°] az egyensúlyi [A] és [B] koncentrációkat jelöli,* 
és a teljes rendszer szabadenergiatartalma (víz nélkül):

Frendszer — F  \  } F b  ( 2 .6 )

Minden kémiai rendszer arra törekszik, hogy szabadenergiamini
mumot érjen el, s összetétele addig változik, míg az ellentétes folya
matok szabadenergiaváltozásai ki nem egyenlítik egymást. Ha 
a rendszer csak A és B komponensből áll, és ezek moláris standard 
szabadenergiatartalma (F0) egyenlő, akkor a rendszer összetétele 
addig változik, míg a koncentrációk egyenlővé nem válnak:

I2 L i
[A]

És i t t  tudunk visszakapcsolódni molekuláris gondolatmenetünk
höz, hiszen pontosan erre az eredményre jutottunk, amikor felté
teleztük, hogy reakciórendszerünkben az A molekulák B-vé ugyan
olyan valószínűséggel alakulnak át, mint a B molekulák A-vá. Ismét 
elhagyva a részletes matematikai bizonyítást, megállapíthatjuk, 
hogy a két komponens molekulái közötti szabadenergiakülönbsóg,

^ É ( 0) =  F (o)A - F (o)B

a komponensek egymásba történő átalakulásának moláris valószí
nűségét fejezi ki, vagyis sikerült a molekulák átalakulási valószínű
ségét egy termodinamikai, energia jellegű fogalommal kapcsolatba 
hoznunk. A teljes reakciórendszer átalakulási sebességét pedig az 
egyes molekulák időegység alatti átalakulási valószínűsége és a mo

* A 2.6 eg y en le t felírásánál a z  en tró p ia  k e v eré s i ta g o t  e lhanyago ltuk .
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lekulák száma (vagyis a koncentráció) együttesen határozta meg. 
Termodinamikailag ugyanezt a rendszer kezdeti és végállapota kö
zötti szabadenergiakülönbsége, a

AF = zIFa-M F b

szabja meg, amelyben most már a komponensek koncentrációi 
úgyszintén szerepet kaptak. Az egyensúlyi állapot akkor követke
zik be, amikor az ellentétes irányú változások egymást kompenzál
ják, vagyis amikor

AF = AFk+AF-B = 0

a rendszerben szabadenergiaváltozás nincs. Így kimondhatjuk azt 
is, hogy egy izoterm-izobár kémiai rendszer akkor van egyensúly
ban, ha benne a szabadenergiaváltozás nulla:

AF = 0

Ezek az általános megállapítások természetesen akkor is érvénye
sek, ha a reakcióban nem egy kiindulási anyag és egy végtermék vesz 
részt, csak ilyenkor az egyensúlyi állandóban a kiindulási anyagok, 
illetve a végtermékek koncentrációinak szorzata szerepel. Például 
egy olyan reakcióban, amelyben az A-val és C-vel jelölt anyagból 
egy B-vel és egy D-vel jelölt anyag lesz

A + C ^B + D  (2.7)
az egyensúlyi állandót az alábbi képletből nyerjük:

[BH P] K
[A]-[C]

( 2 . 8 )

Az egyensúlyi állapotra azonban ebben az esetben is igaz, hogy
dF(A,B) =  0 (2.9)

Említettük, hogy az élő szervezetben lezajló, zömmel egyensúly
ra vezető, reverzibilis reakciók nem spontán mennek végbe, hanem 
speciális katalizátorok, enzimek gyorsító hatására. Elméletileg és 
kísérletileg is bizonyítható, hogy az enzim jelenléte vagy távolléte 
az egyensúly eléréséhez szükséges időn változtat ugyan, de az 
egyensúlyi állapotot nem befolyásolja, vagyis az egyensúlyi kon
centrációviszonyok és az egyensúlyi állandó számszerű értéke az 
enzimek jelen- vagy távollététől független. Az eddig tett megálla-
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pításaink tehát az enzimes reakciókra is érvényesek, és függetlenek 
a reakcióelegyben jelenlevő enzimek mennyiségétől.

Azok számára, akik nem szokták meg az elvont fogalmakkal és 
szimbólumokkal való munkát, szemléletesség kedvéért a reakció
rendszerekben végbement jelenségeket a szemléletesen is áttekint
hető hidraulikai jelenségekhez fogjuk hasonlítani.

Ha az
A -B

reakciót irreverzibilisnek (nem megfordíthatónak) tekintjük, ez 
analóg azzal, ha egy magasan levő A tartályból víz ömlik az alacso
nyan levő B tartályba (1. ábra). A víz az A-ból a B-be folyik és visz-

A

1. ábra. Az irreverzibilis reakció olyan edényrendszerhez hasonlítható, 
amelyben a magasan levő A tartályból az alacsonyan levő B tartályba

folyadék ömlik át

sza nem. Fizikai szemléletű ember rögtön látja, hogy miközben 
a víz A-ból B-be megy, helyzeti energiájának megfelelő munkát vé
gez, amelyet valamely ügyes kis szerkezettel fel is használhatnánk. 
A két edény között levő helyzeti energiakülönbség a jelen esetben 
a szabadenergiakülönbséget modellezi. Az A, B edényből álló rend
szerben a fenti ábrán energiaváltozás van mindaddig, míg az összes 
víz a B-be nem folyik. Ekkor az energiaváltozás zérus lesz, beáll az 
egyensúly. Az alacsonyan levő B-ből az A-ba spontán nem juthat
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víz, a folyamat nem fordítható meg, irreverzibilis. Minden folyamat 
ilyen, amelyben a szabadenergiaváltozás viszonylag nagy. Ha 
a két edény között kisebb szintkülönbséget létesítünk, a folyamat 
megfordíthatóvá válhat, s akármelyik irányból indulunk is ki, min
dig ugyanahhoz az egyensúlyi állapothoz vezet (2. ábra).

(jobbra) (egyensúly) (balra)

2. ábra. Ha a két tartály között a szintkülönbség nem nagy, akármelyik 
szélső helyzetből indulunk is, ugyanahhoz az egyensúlyi állapothoz 

jutunk. Ugyanez érvényes a reverzibilis kémiai reakciókra is

A 2. ábrán jelzett rendszer tehát az
A ^B

reverzibilis átalakulást reprezentálja, s bárhonnan indulunk is, az 
egyensúlyi állapotban az A tartályban levő folyadék mennyiségé
nek és a B tartályban levő folyadék mennyiségének aránya az 
egyensúly beállta után állandó, s az edényrendszerünkre jellemző, 
hasonló módon, mint a kémiai reakcióban a K egyensúlyi állandó.

És amiként a reverzibilis reakció esetében az egyensúly állapotá
ban is folyik a reakció mindkét irányban, csak egyforma sebesség
gel, úgy az egyensúly az edényrendszerünk esetében is csak látszó
lag jelenti a víz mozdulatlanságát. Könnyen meggyőződhetünk er
ről, ha akár az A, akár a B edénybe festéket cseppentünk. A festék 
egy idő múltán a teljes nyugalom ellenére is megjelenik a másik ta r
tályban, jeléül annak, hogy az egyensúly állapotában is jutott víz 
az A-ból a B-be és fordítva. Minthogy a vízszintek nem változtak, 
a kétirányú vándorlási sebességnek egyformának kell lennie.

Az élők világában különösen gyakori eset, hogy a reakciók nem 
önmagukban mennek végbe, hanem különböző reakciólépések kap-

55



csolódnak egymáshoz, s egy A-anyagból B, ebből C, ebből D anyag 
keletkezik stb.:

a - b - c - d

Ily módon az A anyagból D anyag lesz, s ha a reakciók irreverzibi
lisek, a folyamat egy irányban megy végbe, ha reverzibilisek, akkor 
a reakcióláncban is egyensúlyi helyzet alakul k i:

A ä B s C ^ D

Analóg ez egy többszörösen összekapcsolt közlekedőedényrendszer
rel (3. ábra).

A

3. ábra. Az egyensúlyi helyzet a közlekedőedényrendszerben éppúgy 
kialakul, mint a reverzibilis reakcióláneban

Ha azonban a sorozatban egyetlen lépés is irreverzibilis, egyen
súlyi helyzet csak az irreverzibilis lépés utáni részreakciókban ala
kulhat ki:

A s B í C - D a E ^ F
t

irreverzibilis
lépés

Ez egy olyan edényrendszerrel analóg, amelyben valamelyik két 
edény között túl nagy a szintkülönbség (4. ábra).

Az élő szervezetben az egymáshoz kapcsolt reakciók sorozatai, 
a reakcióláncok, rendszerint reverzibilis lépések sorozatából álla
nak. A szervezet a fokozatos lebontással biztosítja a lebontandó 
anyagok energiájának kitűnő hasznosítását, s rendszerint a szinté
ziseket is reverzibilis reakciók sorozatán keresztül valósítja meg. 
Mégis — többnyire a reakciólánc elején vagy végén — irreverzibilis 
lépéseket is találunk, s ennek a jelentőségét a biológiai cukorbontás 
példáján mutatjuk be. A cukor hasznosítása is sok lépcsőn keresz-
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B

4. ábra. Ha a közlekedőedényrendszerben valahol túl nagy a szint- 
különbség, ami a reakeióláncban egy irreverzibilis lépéssel analóg, 
egyensúlyi helyzet a rendszernek csak az ezt követő részében alakulhat ki

tül megy végbe, egyelőre a reakció egyes termékeit csak számokkal 
jelöljük, néhány kiemelt termék kivételével (5. ábra).

E séma szerint termeli az élesztő a cukorból az alkoholt. A tizen
három reakciólépésből az első és a tizenegyedik lépés (gyakorlatilag) 
irreverzibilis. Ha az első lépés reverzibilis lenne, az élesztő nem hasz
nálhatná fel a táptalajban rendelkezésre álló összes glukózt, s ha 
a reakciólánc végén nem lenne irreverzibilis lépés, akkor a keletkező 
széndioxid és alkohol nyomná vissza idő előtt a reakciósebességet. 
I t t  mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy a reakcióláncokban végbe- 
bemenő folyamatok szabályozására a szervezetnek más módjai is 
vannak.

Az izomban vagy májban hasonló módon bomlik le a cukor, de 
a tizenegyedik, az irreverzibilis lépés hiányzik, helyette reverzibi-
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O

5. ábra. A glukóz lebontása alkohollá rószreakciók sorozatán keresztül 
valósul meg (Embden—Meyerhof-séma)



lis reakcióban tejsav keletkezik, amely — ha feleslegben keletkezik 
is az izom időszakos túlterhelésekor — aztán a reverzibilis úton 
visszafelé bekapcsolódhat a szervezet normális anyagcseréjébe.

Az 5. ábrán a glukózlebontás sorozatában a negyedik reakció
lépés után elágazást látunk. A valóságban azonban szinte minden 
reakciótermék egyidejűleg több reakciónak is lehet a komponense, 
minden egyes reakciólépésre külön-külön érvényesek az előzőkben 
elmondott törvények. Az egyensúlyi helyzetet az összes egybekap
csolható partner együttes közreműködése határozza meg. Egy ilyen 
reakciórendszer például:

D
ti

ti ti 
E G 

ti
M ^ K ^ L

A hidraulikában ennek olyan közlekedőedényrendszer felel meg, 
amelyben az egyes edényekből több irányban is ágaznak ki közle
kedőcsövek más edények felé.

Zárt és nyílt rendszerek

A reakciókinetika legtöbbet vizsgált rendszerei a zárt reakció
rendszerek, amelyekbe kívülről nem ju t be anyag, és a rendszert 
sem hagyja el reakciótermék. Amikor az

A sB
reakciót vizsgáltuk, tulajdonképpen a legegyszerűbb zárt reakció
rendszerrel találkoztunk. Bármilyen irányból indul is a reakció, az 
egyensúly beállása után azonos külső feltételek esetében a rendszer 
összes jellemzője (anyagmennyiség, koncentrációviszonyok stb.) 
időtől függetlenül állandó, a rendszeren belül mérhető változás nem 
következik be. A rendszer komponenseinek aránya az egyensúly 
állapotában független a reakciósebességtől és az egyes komponensek 
abszolút mennyiségétől. Az egyensúlyi állapotban úgyszintén füg
getlen a komponensek mennyisége és aránya a katalizátorok (enzi
mek) jelen- vagy távollététől vagy koncentrációjának a változásától.

Ezek a megállapítások nemcsak az egyszerű esetekre, de bármely
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D -  c

bonyolult esetre érvényesek. Zárt rendszer lehet például reakció
ciklus is vagy bármilyen más bonyolult reakciórendszer, ha a rend
szerbe kívülről nem lép be anyag, illetve a rendszerből nem lép ki 
reakciótermék.

Adott külső feltételek mellett, adott anyagmennyiség esetén, 
bármilyen bonyolult zárt rendszerről is legyen szó, az anyagok végső 
eloszlása az egyensúlyi állapotban független mind az anyag kezdeti 
eloszlásától, mind a katalizátorok hatásától, mind pedig a reakció- 
sebességtől. Az sem számít, hogy egy, néhány vagy az összes reak
ciólépést gyorsítja-e katalizátor. Az eddig bemutatott hidraulikai 
analóg példák mind zárt rendszerek voltak.

Nyilvánvaló, hogy egy élő szervezetet nem lehet zárt reakciórend
szerként felfogni, hiszen a legfontosabb életjelenség, az anyagcsere 
lényege éppen az élő rendszerbe történő rendszeres anyag be- és -ki
áramlást jelenti. Az ilyen rendszereket nyílt rendszernek nevezzük.

Ezt a rendszert (amelyet a szaggatott vonal határol) X anyag táp
lálja folyamatosan, és végtermékként Y-t termel. Ügy kell tehát 
tekintenünk, hogy X-ből óriási készlet áll rendelkezésre, vagy 
más rendszer folyamatosan termek. Ebben az esetben rövidesen 
egyensúlyi helyzet áll be a rendszeren belül, függetlenül attól, hogy
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a rendszeren folyamatos anyagátáramlás tapasztalható. Minden 
egyes komponens koncentrációja megadott értékre áll be, s ez az 
érték (valamint a rendszer valamennyi paramétere) időben állandó, 
éppúgy, mint a zárt rendszerek egyensúlya esetében. A két rendszer 
egyensúlya között mégis lényeges különbség van. Ezt a különbsé
get ismét hidraulikai példán világítjuk meg (6. ábra).

A 6. ábra felső részén levő zárt rendszerről első pillantásra látjuk, 
hogy az egyensúly állapotában van, a vízszintek egyformák, noha

A

6. ábra. A zárt rendszer egyensúlyi állapotát az edényeket összekötő 
vezeték átmérője (reakciósebesség) nem befolyásolja. A nyílt rendszerben 
is kialakulhat egyidőben stabil egyensúlyi állapot, ezt azonban elsősorban 
a legszűkebb keresztmetszet (a legkisebb reakciósebességű lépés)

határozza meg
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az edényeket összekötő csövek átmérője (és így az edények között 
a víz közlekedési sebessége) nem egyforma. Az edényekben levő 
víz szintje időtől függetlenül mindaddig állandó marad, amíg vala
milyen külső hatásra az egyensúly fel nem borul. Zárt hidraulikai 
rendszerben tehát az egyensúly alapja, hogy a vízszintek között 
magasságkülönbség (szabadenergiakülönbség) ne legyen.

Az ábra alsó részén bemutatott nyílt rendszer is egyensúlyi álla
potban van, hiszen az egyes edények vízszintje mindaddig nem vál
tozik, amíg az X óriási tartályban a tápláló vízszint gyakorlatilag 
változatlan, és az Y kifolyónyíláson a víz kifolyási sebessége nem 
változik. Ennek az egyensúlynak a feltétele nem a vízszintek egyen
lősége. Az egyensúlyi helyzetet nem a hidrosztatikai magasságkü
lönbség (szabadenergiaváltozás), hanem az egyes edények között 
a víz átfolyási sebessége, jelen esetben a csőátmérő szabja meg. 
Amely két edény között a közlekedőcső elég bő, ott a vízszintek 
majdnem egyformák lesznek, ahol szűk, ott nagy lesz a szintkü
lönbség. S az eltérő szintkülönbségek ellenére a szintek magassága 
az egyensúlyi helyzet elérése után időben változatlan.

A zárt és nyílt rendszer egyensúlya között tehát az a különbség, 
hogy a zárt rendszer egyensúlyánál egy irányú anyagáramlás nin
csen, és az egyensúlyi állapotot a szabadenergiák egyenlősége szabja 
meg, a nyílt rendszerben folyamatos egy irányú anyagáramlást, 
anyagfolyamot találunk, melyben szintén beállhat egy időtől füg
getlen „egyensúlyi” állapot meghatározott feltételek mellett, ezt az 
„egyensúlyi” állapotot azonban nem a szabadenergiakülönbségek, 
hanem az egyes komponensek közötti reakciósebességek szabják 
meg.

Külön megemlítettük, hogy a zárt rendszerek reakcióegyensúlya 
független a reakciósebességtől, és így a katalizátorok, enzimek je
len- vagy távollététől. A nyílt rendszerekre ez nem áll, itt éppen a 
reakciósebességek szabják meg az „egyensúlyi” állapotot, ilyen 
rendszerben tehát a katalizátorok, enzimek jelen- vagy távolléte, 
koncentrációja vagy hatékonysága (aktivitása) döntő befolyású. 
Bármilyen bonyolult, sok lépésből álló nyílt reakciórendszerben 
egyetlen reakció sebességének a megváltozása az egész rendszer 
egyensúlyi állapotát megváltoztathatja.

A reakciósebességeket is — az egyensúlyi állandóhoz hasonlóan — 
tárgyalhatjuk matematikai eszközökkel. Míg az egyensúlyi állandót 
K-val, a reakciósebességi állandót k-val szokás jelölni. A kettő kö
zött összefüggés van, hiszen már említettük, hogy egy egyensúlyra 
vezető reakció esetén az egyensúly állapotában a két irányú reak-
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ciók sebessége egyforma, s így
-g-_k.A -v B

kß - . a

A reakciósebességi állandók matematikai kifejtését itt mégsem mu
tatjuk be, egyrészt, mert magasabb matematikai felkészültséget 
kíván, másrészt, mert a reakciórendszerek egyensúlyi helyzetének 
számítása a reakciósebességek alapján igen bonyolult, háromnál 
több lépésből álló reakciórendszerre általános formában explicite 
nem is oldható meg. Későbbi következtetéseink ezek ismerete nél
kül is követhető.

A nyílt rendszerekre bemutatott elvi példában az első és utolsó 
lépés irreverzibilis volt. Konkrét példaként a már korábban bemu
ta to tt biológiai cukorbontás, az alkoholos erjedés szolgálhat, amely
ben az első lépés és az utolsó előtti lépés volt irreverzibilis. A teljes
ség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a nyílt rendszereknek nem 
kritériuma az első és utolsó lépés irreverzibilitása, léteznek más tí
pusú nyílt rendszerek is.

Mind a zárt, mind a nyílt rendszerek tehát időben változatlanná 
válhatnak, vagyis egyensúlyi helyzetet érhetnek el, a két egyensúly 
mégsem egyforma, mert az egyikben az egyensúlyt adó komponen
sek összmennyisége, eloszlása és anyaga időtől függetlenül ugyanaz 
marad, a másiknál a komponensek együttes mennyisége és eloszlása 
marad ugyan, de anyaga folyamatosan cserélődik, mert a rendszer
be mindig új anyag lép be, és folyamatosan távozik is onnan. 
Az egyensúlyi helyzet nemcsak az egyes reakciólépcsők reakció- 
sebességétől, de a teljes anyagmennyiségnek ettől az átfolyási sebes
ségétől, a fluxustól is függ. Az anyag átáramlásának a sebessége is 
tényezőként szerepel a nyílt rendszer egyensúlyi helyzetét leíró 
matematikai egyenletekben. A nyílt rendszereknek ezt az egyen
súlyi állapotát, amelyben bizonyos jellemzők állandó anyagátáram- 
lás mellett vannak egyensúlyban, steady state állapotnak nevezzük.

Az élő szervezetek reakciórendszerei

A Földön található élőlények alakilag, morfológiailag rendkívüli 
változatosságot mutatnak. Külső, morfológiai szemlélet, vizsgálat 
alapján szinte úgy tetszik, mintha egy hínárban és egy ragadozó 
állatban egyáltalán semmi közöset sem lehetne találni, kivéve azt 
az egyetlen tényt, hogy mindkettő él. De nemcsak a külső morfoló
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giai szemlélet, hanem táplálkozásuk, életmódjuk, funkcióik is tel
jesen eltérőnek látszanak. A biokémiai vizsgálatok azonban erre a 
látszatra alaposan rácáfolnak. Már a legkorábbi vizsgálatok kimu
tatták , hogy nemcsak azonos típusú anyagokból épülnek fel a kü
lönböző élőlények, de kivétel nélkül minden földi élőlény testanya
gainak a zöme teljesen azonos is. Ezek után nem meglepő, hogy azok 
a reakciók és mechanizmusok, amelyek révén az élő szervezetek 
anyagai felépülnek, azonos anyagokra nézve általában azonosak az 
egész élővilág minden egyedében. Az anyagcsere alapfolyamatai 
ugyanazok a hínárban, a fenyőfában, a gombában, a piócában vagy 
a tigrisben éppúgy, mint az élesztőben vagy az emberben.

Az anyagcsere kiindulópontja minden élőlényben a kívülről fel
vett tápanyag. Ám a növényekben ez a tápanyag a széndioxid és a 
szervetlen vegyületek, az állatokban az oxigén és a szerves vegyü- 
letek. Hogyan lehetséges, hogy ugyanez az alapmechanizmus ennyi
re különböző kiindulási anyagokból képes ugyanazokat az anyago
kat felépíteni ? A választ egy példával világítjuk meg. Manapság a 
technikában már igen'kiterjedten alkalmaznak elektronikus kiber
netikai berendezéseket, számítógépeket, komputereket. Van olyan 
számítógép, amelyet különböző matematikai problémák megoldására 
használnak, van olyan, amit esztergagép vezérlésére. Számítógépek
kel irányítják a rakétákat vagy a pilóta nélküli repülőgépet, és szá
mítógépet használnak arra is, hogy az egyik nyelvről a másikra for
dítsanak egy szöveget. És ezek a számítógépek elveikben és felépíté
sük lényegében azonosak. Hogy mégis ilyen sokféle feladat ellátására 
lehet őket alkalmazni, azt az teszi lehetővé, hogy a konkréten 
elvégzendő feladatokat lebontják a számítógép által elvégezhető 
azonos jellegű alapműveletekre, s a számítógép ezekkel az alap
műveletekkel operál.

Teljesen hasonló elv alapján dolgoznak az élő szervezetek is. 
A testüket felépítő anyagok zömmel négy elemből, szénből (C), 
nitrogénből (N), hidrogénből (H) és oxigénből (O) tevődnek össze. 
Minden élő szervezet tápanyagának ama komponenseit, amelyeket 
eredeti állapotukban közvetlenül nem képes felhasználni, először 
néhány alapvegyületté alakítja át. Ilyen alapvegyületek például az 
acetát (CH3 — COO —), az acetil (— CH2 — COOH), az amino (— NH2), 
az imino (— NH) vagy a hidroxil (— OH) csoportok. Az egyes élő
lények közötti alapvető különbség abban van, hogy mit képesek 
ilyen vegyületekké alakítani. A növények például képesek szén
dioxidot (C02), szervetlen nitrátot ( —N 03) és vizet felhasználni 
ezeknek az alapvegyületeknek a szintéziséhez. Ehhez persze fény
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energiára van szükségük. Az élesztő képes ugyan szervetlen nitrátot 
hasznosítani, de szénforrásként a széndioxidot nem használhatja 
fel, ehhez glukózra van szüksége. Az állati szervezetek viszont sem 
a C02-t, sem az N 03-at nem hasznosíthatják, alapvegyületeiket 
bonyolultabb szerves vegyületek lebontása útján nyerik.

Az alapvegyületekből a test saját anyagainak a felépítése azután 
kivétel nélkül minden földi élőlényben teljesen azonos úton indul el. 
Nem megy azonban azonos úton végig. A szintézisek útjai az utak 
vége felé már eltérnek egymástól, s így keletkeznek az élőlények 
felépítésében található különbségek.

Vegyünk ehhez egy konkrét példát. Az anyagcsere egyik gerinc
folyamata minden élőlényben a szénhidrátok anaerob lebontása, 
amelyet annak a két kutatónak a neve után, akik a felderítéséért a 
legtöbbet tették, Embden — Meyerhof-folyamatnak neveznek. Ez a 
folyamat a glukózt két vagy három szénatomot tartalmazó termé
kekre képes lebontani (7. ábra). A folyamat minden élőlényben 
azonos módon zajlik le. De a glukózon kívül számos más cukor, vagy 
szénhidrát kapcsolódhat bele ebbe a folyamatba. Így az élesztők 
esetében szaharóz, oly módon, hogy előbb egy molekula glukózra és 
egy frukózra bomlik. Állati sejtek tartalék-szénhidrátja, a glikogén, 
a növényi sejtek tartalék-szénhidrátja, a keményítő, egyformán 
glukózfoszfáttá alakul át, s így kapcsolódik bele az általános folya
matba. A tejcukrot (laktózt), a galaktózt, a gyümölcscukrot (fruk- 
tózt), az ötszénatomos cukrokat a felhasználó szervezetek egyaránt 
a fruktózfoszfátok közvetítésével csatlakoztatják az Embden — 
Meyerhof-folyamathoz.

Hasonlóképpen különböznek a végtermékek is. Tejsavbaktériu- 
mok esetében állati szervezetekben tej sav keletkezik. Élesztőkben 
alkohol (ez az alkoholos erjedés mechanizmusa is egyben), s ha a 
táptalajba nátriumszulfitot adagolnak, akkor glicerin a végtermék. 
Ismét más mikroorganizmusok piroszőlősavat vagy propionsavat 
képesek termelni. Az alapfolyamat azonban mindegyikben azonos, 
az Embden —Meyerhof-séma minden élő szervezetre áll.

Az, hogy egy élőlény milyen anyagokat „termel” , meglehetősen 
önkényes megállapítás. Az alkoholtermelés az alkoholgyártás miatt, a 
tejsavtermelés a tejsavgyártás, a glicerintermelés pedig a glicerin elő
állítása miatt került előtérbe. A valóságban az Embden — Meyerhof- 
séma szerinti cukorlebontás során nagyon sokféle anyag keletkezik, 
amely az előállító szervezet számára sokkal fontosabb, mint azok, 
amelyeket mi mint „végtermékeket” kiemeltünk, sőt ezek a végter
mékek tulajdonképpen az előállító szervezet szempontjából érték-
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7. ábra. Az Embden—Meyerhof-folyamatba a glukózon kívül számos más 
anyag is bekapcsolódhat, és a végtermékek is igen különbözők lehetnek



télén hulladékanyagok. Igazán értékes anyagok azok, amelyek nem 
kerülnek ki a sejtből vagy a szervezetből, s részt vesznek a sejt vagy 
szervezet saját anyagainak a felépítésében.

Már a végtermékek vizsgálatakor láttuk, hogy az Embden — 
Meyerhof-séma az egyes közbenső termékekben elágazhat. A való
ságban azonban ilyen elágazásra sokkal több lehetőség van, a folya
matnak majdnem minden tagja egyszerre többféle, azonos sejten 
belül lehetséges vagy végbemenő reakciónak lehet a tagja. így pél
dául a piroszőlősav átalakulhat tejsavvá, acetaldehiddé, aktív ace- 
táttá, alaninná, acetilfoszfáttá, ecetsavvá stb. Hasonlóképpen az 
acetaldehid aktív acetát (acetil-koenzim A) alakban zsírsavakká,

8. ábra. A biológiai oukorbontás a szervezetnek szinte minden más 
reakciójával összeköttetésben áll. Az ábrán vázlatosan néhány kapcsola

tot tüntettünk fel
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szteroidokká, terpénekké alakulhat, részt vesz a Krebs-ciklusban, 
a glioxalát-ciklusban, és lényegében minden olyan reakcióban sze
repe lehet, amelyben a kétszénatomos építőkőre, az acetátgyökre 
van szükség. Ám ezek a keletkezett termékek maguk is további 
reakciók komponenseiként szerepelnek, s így végső fokon a biológiai 
cukorlebontás folyamata a szervezetnek szinte minden reakciójával 
esetleg többszörösen is összeköttetésben van. Ezeket az összefüggé
seket vázlatosan a 8. ábrán tüntettük fel.

A cukor lebontására nem az Embden — Meyerhof-séma szerinti ú t 
az egyetlen lehetőség az élő szervezeteken belül. I tt  ugyanis a cuk
rok lebontása oxidáció („elégetés”) nélkül történik, s az elégetést a 
keletkezett két szénatomos termékeken keresztül már a Szent- 
Györgyi — Krebs-ciklus végzi. Ezért az Embden — Meyerhof-féle cu
korbontást anaerob-cukorbontásnak is szokás nevezni. Az élő szer
vezetek nagy része képes a cukrok közvetlen oxidálására is, s ebből 
a célból a különböző élőlények szintén teljesen azonos mechanizmust 
használnak. A cukorbontásnak ez utóbbi módját oxidativ cukor
bontásnak nevezzük.

A kétféle cukorbontás általában ugyanazon szervezeten belül is 
végbemegy, nagyon sokszor egymással párhuzamosan is. De a két
féle út nem független egymástól, többszörösen is össze vannak kap
csolva, s vannak közös intermedierjeik is. Mindegyik kapcsolatban 
áll a sejt többi reakciórendszereivel is, s ily módon sokszorosan há
lózott, bonyolult reakciórendszer alakul ki.

Ráadásul e metabolikus folyamatok sem lefutásukban, sem hatá
sukban nem egy irányúak. Az egyes reakciólépések az esetek több
ségében reverzibilis, egyensúlyhoz vezető reakciók, így mindkét 
irányban végbemehetnek és egyensúlyi állapotuk van. A lebomlás 
sokszor ugyanazon az úton is végbemehet, mint a szintézis. Ugyan
akkor a keletkezett termékek is hatnak egymásra. Ezért a sejtben 
folyó reakciók egymással állandó dinamikus egyensúlyban vannak, 
s nem lehet kiemelni vagy megváltoztatni egyetlen folyamatot sem 
úgy, hogy a sejtnek vagy szervezetnek jóformán az összes többi 
metabolikus folyamatában ne történnék változás. Minden folyamat 
visszatérő görbét eredményez. Az aminosavakból a fehérjeszintézist, 
mint később látni fogjuk, a nukleinsavak irányítják. Ugyanakkor 
a nukleinsavak szintézisét fehérjék, enzimek katalizálják. És míg a 
fehérjék és nukleinsavak szintéziséhez a biológiai cukorlebontás és a 
Szent-Györgyi — Krebs-ciklus szolgáltatja az alapanyagokat, addig 
e folyamatokat éppen a belőlük termelt enzimfehérjék szabályozzák 
nukleinsav-származékoknak mint koenzimeknek a segítségével.
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Egyetlen sejt anyagcseréje több ezer, részben reverzibilis, részben 
irreverzibilis reakciólépésből felépülő, végtelenül bonyolult, sokszo
rosan elágazó és összefüggő egyensúlyi reakcióláncrendszer segítsé
gével megy végbe, amelyben bármelyik részletegyensúly eltolódá
sára szinte az összes többi részletegyensúly kisebb vagy nagyobb 
mértékben reagál. Ezért az anyagcsere egészéről és összefüggéseiről 
csak vázlatos és nagyvonalú képet lehet felvázolni, amelyben a rész
letek elvesznek. Ahhoz, hogy az anyagcserefolyamatok egy-egy 
szűkebb körét részletesebben megismerhessük, ki kell azt emelnünk, 
s a többitől elkülönítve olyanformán kell vizsgálnunk, mintha nem 
is függne össze más metabolikus mellékágakkal. Amikor azonban 
egy-egy ilyen reakciósorozatot kiragadunk, nem szabad megfeled
keznünk arról, hogy ezt önkényesen tesszük. A valóságban az anyag
csere egységes egész, amely nem egymástól független részekből tevő
dik össze. Hogy a tápanyag egy-egy atomja hova, a sejt melyik 
alkotórészébe épül be, azt előre éppoly lehetetlen megmondani, mint 
azt, hogy egy nagyvárosi főutcán egy találomra kiválasztott ember 
merre fog haladni. De éppúgy, ahogy egy nagyvárosban is vannak 
fő közlekedési útvonalak és mellékutcák, éppúgy a sejtnek is van
nak fő reakcióútvonalai, s ezeket kiemelve is lehet tárgyalni, mert 
a tápanyag zöme ezeken a reakcióutakon halad. Az Embden — 
Meyerhof-séma, a Krebs-ciklus, az oxidativ cukorlebontás, a termi
nális oxidáció stb. tehát mintegy fő közlekedési útvonalként fog
hatók fel, amelyeken a tápanyagnak egy-egy molekulája nagyobb 
statisztikai valószínűséggel halad, mint a mellékutakon. S ahogy 
egy nagyváros emberforgalmának az eloszlása is változik az idő és 
egyéb körülmények függvényében, úgy a sejt metabolizmusának 
egy-egy reakciólánca is másképp terhelődik a külső körülmények és 
a sejt, szervezet belső órája szerint. És miként a nagyváros ember
forgalma is belső egyensúlyban van, úgy a sejt metabolikus folya
matai is belső egyensúlyt mutatnak.

Az Embden — Meyerhof-séma szerinti cukorlebontásnak nemcsak 
az a célja, hogy a szervezet anyagainak a szintéziséhez szabvány 
alapvegyületeket szolgáltasson, hanem hogy a cukrokat és szén
hidrátokat olyan egységekre bontsa, amelyek már alkalmasak a 
„lassú elégetésre” . Az élő szervezetek nagy része energiájának a 
zömét a cukrok szénatomjainak széndioxiddá és hidrogénjeinek víz
zé való elégetésével fedezi. A szénatomok „elégetése” egy kémiai 
körfolyamatban a Szent-Györgyi — Krebs-ciklusban történik (9. áb
ra). A körfolyamatban szereplő vegyületek szerves savak, amelyek
nek a részvételét a szénatomok oxidációjában Szent-Györgyi Albert,
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9. ábra. A Szent-Györgyi—Krebs-ciklus az élőlények „kazánja”. A szer
ves anyagok ebben a körfolyamatban égnek el széndioxiddá, a felszaba
dult hidrogéneket pedig koenzimek (NAD, FAD) kötik meg és szállítják 
a terminális oxidáció folyamataihoz, ahol vízzé égnek el. Az ábrán 
a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a vegyületeknek csak a szénvázát

tüntettük fel



Nobel-díjas magyar kutató fedezte fel. A folyamat ciklikus jellegét 
viszont Krebs ismerte fel, aki e munkájáért úgyszintén Nobel-díjat 
kapott.

A folyamat első lépése egy szintézis, amelyben egy négyszén- 
atomos szerves savhoz egy, a oukorlebontásból származó sav jellegű 
kétszénatomos (acetil) csoport kapcsolódik. Így az első lépés ered
ménye egy hatszénatomos savmolekula. Innen kezdve a lépések 
arra irányulnak, hogy a láncvégi szénatomok (amelyekhez két oxi
gén már eleve kapcsolódik) és a következő szénatomok közötti 
kémiai kötések meggyengüljenek, hogy végül is elszakadva két 
molekula széndioxid szabaduljon fel, s így ismét négyszénatomos 
sav keletkezzék. A reakcióciklus ezt részben hidrogénelvonással, 
részben a vegyületek belső, intramolekuláris átrendeződésével éri 
el. A keletkezett négyszénatomos terméket a ciklus utolsó lépései 
azután úgy alakítják át, hogy ismét képes legyen kétszénatomos 
acetil csoporttal hatszénatomos savvá kapcsolódni, ezáltal körré 
zárva a kémiai reakcióláncolatot.

A felszabaduló energia nagy részét a hidrogének őrzik, amelyek 
a szervezetek speciális hidrogénátvivő vegyületeihez, a NAD-hoz és 
a NADP-hoz kapcsolódnak. Ezek a hidrogént a végső elégetés 
helyére szállítják, ahol az úgynevezett terminális oxidáció reakció
sorozatában a hidrogének vízzé égnek el. De az itt felszabaduló 
energia sem vész kárba, az egyes reakciólépésekben keletkező ener
gia az élő szervezetek általános energiahordozó vegyületeiben, az 
adenozintrifoszfátban, általánosan használt rövidítése szerint ATP- 
ben tárolódik. Az ATP-ben tárolt energia azután a szervezet anya
gainak a szintézise során használódik fel.

így a szervezetek reakciórendszerei nemcsak az anyagátalakulá
sukon keresztül vannak egymással igen bonyolult kapcsolatban, 
hanem az energiaháztartáson keresztül is. A tápanyagok lebontása
kor a legkülönbözőbb folyamatokban felszabaduló energia vagy ké
miai energia formájában tárolódik az ATP-ben, GTP-ben, kreatin- 
foszfátban, vagy redox (elektrokémiai) alakban a NADH2-ben és 
NADPH2-ben. Az energiaforgalom azután végképpen statisztikus 
jellegű, bárhonnét, bármilyen reakcióból is származzék az ATP vagy 
NADH2 energiája, az a szervezet vagy sejt reakcióláncolatának bár
mely pontján felhasználódhat, ha o tt szükség van rá.

így a kép tovább bonyolódik: nemcsak a reakcióláncok és ciklu
sok sokszoros összekapcsoltságából, de a közös energiaellátásból is 
bonyolult hálózat jön létre, és olyan hallatlanul bonyolult egyen-
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súlyi rendszer alakulhat ki, amely nemcsak az anyagforgalmat, de 
az energiaforgalmat is magában foglalja.

És mégis úgy látszik, hogy a sejt és a szervezet még ezziel az 
egyensúlyi rendszerrel sincsen „megelégedve” : a sejt folyamatait 
magasabb szintű, enzimes regulációs rendszerek is szabályozzák, a 
soksejtű szervezetben mindezek működése még a hormonális és 
idegi szabályozásnak is alárendelt. Ezek működésével a későbbiek
ben ismerkedünk majd meg.

Fehérjék — enzimek

Már többször említettük, hogy az élő szervezetekben végbemenő 
reakciók nem önmaguktól, spontán mennek végbe, hanem speciális 
reakciógyorsító anyagok, speciális fehérjekatalizátorok, úgyneve
zett enzimek közreműködése révén. Az enzimek reakciógyorsító ha
tása többmilliószoros lehet.

Ahhoz, hogy két molekula egymással reagáljon, mindenekelőtt a 
térben találkozni ok, sőt kellő energiával ütközniök kell. A vizes 
közegben lejátszódó reakciók esetén az oldószerként jelenlevő víz
molekulák száma rendszerint egy-két nagyságrenddel nagyobb, 
mint a reagáló partnerek molekuláié. így a reagálandó molekula 
nagyságrendileg többször ütközik vízmolekulákkal, mint reakció
partnerével. Ehhez még hozzá kell tennünk, hogy a két reakció
partner ütközése sem vezet önmagában reakcióhoz, ahhoz még az 
is kell, hogy a reagáló molekulák megfelelő térhelyzetben találkoz
zanak. Ez ismét nagyságrendileg csökkenti az eredményes ütközések 
számát az összes ütközésekhez képest. Végül még a geometriailag 
megfelelő helyzetben bekövetkezett ütközések is csak akkor vezet
nek eredményhez, ha a molekulák a találkozás pillanatában energe
tikailag „aktivált” állapotban vannak, illetve ha az ütközés ener
giája elég nagy ilyen aktivált állapot létrehozásához.

A vegyipariban használatos katalizátorok legnagyobb része azáltal 
fejti ki reakciógyorsító hatását, hogy a reakciópartnereket a felüle
tére adszorbeálja, s így a felületén nagy reakciópartner-sűrűséget 
hoz létre, megnövelve ezzel a partnerek ütközési valószínűségét, 
egyidejűleg aktiválva is a molekulákat (10. ábra). Az enzimek vi
szont specifikus katalizátorok, amelyek csak meghatározott kémiai 
felépítésű és geometriai szerkezetű partnerek közötti reakciókat 
képesek gyorsítani, sőt azt is meghatározzák, hogy a reakciópartne
rek között milyen kémiai átalakulás jöjjön létre. Minden enzimfajta
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10. ábra. A katalizátorok egy része a felületén adszorbeálja 
reagáló molekulákat

egymással



más és más anyag átalakítását katalizálja, és a különböző típusú 
enzimek más-más típusú átalakítást katalizálnak.

Az enzim is azzal kezdi működését, hogy az egyik reakciópartnert 
a  felületén rögzíti. Ám ez a rögzítés egészen specifikus, az enzim 
felületén csak a neki megfelelő reakciópartnernek (az enzim 
„szubsztrátjának” ) van hely. A megfelelő reakciópartner, a szubszt- 
rát, úgy illik az enzim felületén levő aktív helyre, mint a kulcs a 
zárba. A befogással egyidejűleg az enzim aktiválja is a szubsztrát 
molekulát: elektronszerkezetében olyan változást hoz létre, amely 
azt a kívánt reakcióra teszi alkalmassá. Ezután az enzim a másik 
reakciópartnert is befogja: az enzim felületén megtörténik a reak
ció. Az átalakult molekulák azonban már nem illenek az enzim 
aktív helyére, így leválva onnan tovább folytatják útjukat a reak
cióközegben. Az enzim ezzel a speciális tevékenységével többmillió- 
szoros gyorsító hatást is elérhet. Minthogy az élőlényekben úgy
szólván minden kémiai folyamat enzimesen zajlik le, az enzimek 
jelentősége az élővilág szempontjából felmérhetetlen.

Egyetlen élőlény anyagcseréjében részt vevő különböző kémiai 
vegyületek száma mintegy kétezerre becsülhető, s körülbelül ennyi
féle reakció is játszódik le egy élő szervezeten belül. S minthogy 
majdnem minden folyamatot külön enzim katalizál, nagyságrendi
leg hasonló a szervezeten belüli enzimféleségek száma is. Meg kell 
tehát ismernünk azt is, hogy miképpen lehetséges ennyiféle fehérje
fajta egy szervezeten belül. Sőt, még tovább bonyolítja a kérdést, 
hogy az eltérő állat- és növényfajok azonos funkciójú enzimei is 
eltéréseket mutatnak, s ha tekintetbe vesszük az élővilág fajainak 
rendkívül nagy számát, rádöbbenünk, hogy az enzimféleség válto
zatosságát csak csillagászati számokkal lehet kifejezni.

Az enzimek fehérjék, s a fehérjék felépítésében húszféle aminosav 
vesz részt (11. ábra). Minden aminosavban — már a neve is mutat
ja — van legalább egy sav jellegű karboxilcsoport ( —COOH) és egy 
bázikus jellegű aminocsoport ( —NH2). Minthogy ezek kémiailag 
ellentétes természetűek, két aminosav az ellentétes csoportjai révén 
összekapcsolható, s ily módon egy két aminosavmaradékból álló 
úgynevezett dipeptid keletkezik (12. ábra). De ennek a dipeptidnek 
is van egy savas és egy bázikus csoportja, s így újabb aminosavval 
reagálva tripeptidet, ez a továbbiakban tetrapeptidet, pentapepti- 
det stb. alkot. Ha már sok ilyen aminosav kapcsolódott láncba, 
akkor polipeptidről beszélünk. A polipeptid láncban az egyes ato
mok kémiai kötéseik körül szabadon foroghatnak, s ily módon a 
lánc hajlékonnyá, tekeredővé válik, hurkok képzésére nyílik mód.
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11. ábra. Az élőlényekben általánosan előforduló aminosavak és a könyv
ben használt sémamodelljük
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12. ábra. Két aminosav egymással vízkilépés mellett pepiiddé kapcsolód
hat össze. A fehérjéket sok aminosav-kapcsolódásából keletkezett poli- 

peptid-láneok alkotják. Alul sémamodellel ábrázolva

Ha egy huroknál két — CONH-csoport térbelileg egymáshoz közel 
kerül, közöttük hidrogénkötés létesül, s így a hurok a térben rögzítő
dik. A kialakult hurok fölött újabb majd újabb alakul ki, s létrejön 
a polipeptid lánc úgynevezett másodlagos szerkezete, amely a poli- 
peptid lánc esetében térben rögzített, meghatározott geometriájú, 
elrendezési!, menetmagasságú spirál. Ezt a spirális szerkezetet 
Pauling és Corey az a-keratinban észlelték először, s ezért ez a szer
kezet az a-spirál nevet viseli (13. ábra).
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13. ábra. A polipeptid-lánc csigavonalszerkezete, az a-spirál



A természetben a tiszta «-spirálszerkezet viszonylag ritkán fordul 
elő. Ennek oka a következő. Az aminosavak egy részében nemcsak 
két aktív csoport, vagyis egy karboxil- és egy aminocsoport fordul 
elő, hanem további karboxil- és aminocsoportok, ezen kívül hidro- 
xil- (— OH) és szulfhidrilcsoportok (— SH) is előfordulnak. Bár ma
gában a láncképzésben, a peptidkötés kialakításában mindig ugyan
az a (az ún. «-helyzetű) karboxil- és aminocsoport vesz részt, a lán
con belüli hurkok rögzítésébe a többi aktív oldalcsoport is beleszól. 
Ily módon a polipeptid lánc térszerkezetének a rögzítésekor olyan 
hurkok is keletkeznek, amelyek nem férnek bele az a-spirálszerkő
zetbe, sőt, egymáshoz közel kerülő «-spirálszerkezetű részek is 
rögzítődhetnek ilyen módon.

Mindez azt eredményezi, hogy egy százegynéhány aminosavból 
felépülő polipeptid lánc a térben bonyolult módon összevissza teke- 
redve, de teljesen meghatározott módon rögzítődik, s ezáltal rend
kívül specifikus geometriájú felületek kialakulására nyílik lehetőség. 
A polipeptid láncnak ezt a térbeli tekeredését, csavarodását szokás 
harmadlagos szerkezetnek nevezni. Az első, pontosan feltérképezett 
polipeptid harmadlagos szerkezet a mioglobin nevű fehérjéé volt, a 
szerkezetmeghatározást az angol Kendrew végezte (14. és 15. ábra).

A mioglobin molekula egyetlen, százötven aminosavból felépülő 
polipeptid láncból áll. A fehérjék többségét nem egyetlen, hanem

H2N

14. ábra. A mioglobin térszerkezete, 6 Ä-ös feloldásban
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15. ábra. A mioglobin térszerkezete 2 Ä-ös feloldásban (Kendrew nyomán)

több polipeptid lánc alkotja, valamennyi polipeptid lánc meghatá
rozott harmadlagos szerkezetbe tekeredik. A polipeptidlánc gom
bolyagok szintén meghatározott geometriai szerkezet szerint kap
csolódnak egymáshoz, ily módon alakul ki a negyedleges szerkezet. 
Ezt a hemoglobin példáján mutatjuk be, amelynek a szerkezetmeg
határozását Perutz végezte el (16. ábra). A hemoglobin a vér oxigén
kötő fehérjéje. Molekulája négy polipeptid láncból (négy alegység
ből) áll, ezek közül kettő-kettő egyforma. A negyedleges szerkezet 
kialakulása tovább növeli a geometriai variálódás lehetőségeit.

A másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezeteket mind 
ez ideig rögzített, teljesen merev szerkezeteknek tekintettük. A való
ság azonban nem ennyire szigorú. Egyrészt a fehérjék nagy része az 
oldat tulajdonságainak a változása esetén reverzibilisen alegysé
geire eshet szét, s ha az eredeti állapotot visszaállítjuk, az alegysé
gek ismét nagyobb, enzimatikusan aktív egységekké aggregálódhat- 
nak. De a harmadlagos szerkezet sem teljesen merev, a tekeredett 
polipeptid láncnak is vannak elmozdítható, hajlékony részei, habár
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16. ábra. A hemoglobin-molekula négy polipeptid-láncból áll. A korongok 
a hem-csoportok helyzetét mutatják

a molekula zöme megtartja eredeti szerkezetét, illetve ha az eredeti 
szerkezet elbomlik, elveszti az aktivitását. A harmadlagos szerkezet 
relatív mozgékonyságának is lényeges szerepe van az enzimek ha
tásmechanizmusában : egyrészt a szubsztrátnak a befogása, elenge
dése, a reakciópartnerek összehozása az esetek többségében a tercier 
szerkezet kis méretű változásához kötődik, másrészt vannak olyan 
enzimek, amelyeket speciális befolyásoló molekulák éppen térszer
kezetük változtatása segítségével hoznak szükség szerint aktív vagy 
inaktív állapotba. Ez utóbbiakat alloszterikus enzimeknek nevezik. 
A reguláció kérdésével kapcsolatban még foglalkozunk velük.

A fehérjék térszerkezete ezek szerint tehát attól függ, hogy a
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polipeptid lánc hosszában hol, milyen szabad, a molekulán belüli 
kötés kialakítására alkalmas aktív csoportok találhatók, hiszen a 
kialakult hurkokat, tekeredéseket ezek rögzítik. A húszféle amino- 
sav nagy része a peptidkötés kialakításához szükséges aktív csopor
tokon kívül más aktív csoportot nem tartalmaz, így ezek a térszer
kezet kialakításába viszonylag kevéssé szólnak bele. Azoknak az 
aminosavaknak a száma és polipeptid láncon belüli elhelyezése vi
szont, amelyeknek aktív oldalcsoportjaik vannak, döntő módon ha-

Gly -* lteu-*Val -*Giu -♦Glu-*Cys • • Cys 
T
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I 1 >
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17. ábra. Az inzulin aminosavsorrendje

tározzák meg a térszerkezetet. Ily módon a másodlagos, harmadla- 
gos és negyedleges szerkezet kialakulása elsősorban a fehérjét fel
építő polipeptid láncok aminosavsorrendjétől, aminosavszekvenciá- 
jától, az elsődleges szerkezettől függ.

Ma már kétségtelenül bizonyított tény, hogy a fehérjék aminosav
sorrendje, primer szerkezete szigorúan meghatározott. Azonos fe
hérjefajta, enzimfajta minden egyes molekulájában teljesen azonos 
aminosavsorrend található. Az'első fehérjetermészetű anyag, amely
ben a pontos aminosavsorrendet meghatározták, az inzulin nevű 
hormon volt. Elsődleges szerkezetét a 17. ábrán mutatjuk be. A meg
határozást Sanger angol kutató végezte, munkájáért Nobel-díjat 
kapott. Az inzulin, mint az ábrán látható, két polipeptid láncból 
áll, a polipeptid láncokat egymással diszulfid hidak (— S — S-csopor- 
tok) kötik össze. A polipeptid lánc egyik végén szabad amino-, 
a másik végén szabad karboxilcsoport van, ezeket a láncvégi amino- 
savakat N-terminálisnak, illetve C-terminálisnak nevezik. A két 
polipeptid lánchoz természetesen két N-terminális és két C-termi- 
nális tartozik. Minthogy a polipeptid láncok elágazásokat nem tar
talmaznak, így egy fehórjemolekulában levő polipeptid láncok szá
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m át éppen az N-, illetve a C-terminális aminosavak számának a 
megállapítása útján derítik fel.

Az inzulin után az ACTH-hormon, a dohánymozaikvírus burok
fehérjéje, a ribonukleáz enzim, a citokróm C, a hemoglobin stb. 
molekuláinak az aminosavsorrendjét derítették fel, s ma már nehe
zen számolható össze, hányféle fehérje aminosavsorrendjét határoz
ták  meg egészében vagy egy-egy részletében. Mindez lehetővé teszi, 
hogy az aminosavsorrend és a szerkezet, funkció közötti összefüg
géseket felderítsük.

Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a polipeptid lánc amino- 
savai között vannak olyanok, amelyeket más aminosavakkal lehet 
helyettesíteni anélkül, hogy a szerkezet és a funkció megváltoznék. 
Ez a  helyettesíthetőség arra is vonatkozik, hogy milyen aminosavat 
milyen másikkal lehet helyettesíteni, és arra is, hogy a polipeptid 
lánc melyik helyén levő aminosav helyettesíthető. Az aminosav

-*  CyS'-------— Cys
í  4

A ta s e r  ~+Val M arha inzulin

*-♦ Cys ————« Cys —♦
* i

Thr —»Ser —»-lieu Sertés inzulin

-v  Cys------ — Cys —*
i f

T hr —* Giy —»Heu f ő  inzulin

C y s - — - C y s  —*
* *

A lá .-»  Giy -*VaI Birka inzulin

18. ábra. A különböző állatfajokból származó inzulinok'csak a hurokrész 
aminosavsorrendjében különböznek egymástól
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helyét a polipeptid láncon belül azzal fejezzük ki, hogy a kérdéses 
aminoeavunk az N-terminális aminosavtól számítva hányadik a 
polipeptid láncban. Példaként az inzulint említjük. A különböző 
állatfajtákból nyert inzulinmolekulák csak az A polipeptid lánc 
8 — 9—10 aminosavaiban különböznek egymástól (18. ábra). Ebből 
két következtetést is levonhatunk: egyrészt a különböző inzulinok 
között a különbség a molekulának ugyanazon, hurokszerű részében 
van, és minthogy mindegyik inzulinféleség aktív, tehát ez az amino- 
savcsere az aktivitást, funkciót nem befolyásolta. Másrészt a külön
böző állatfajokból származó inzulinok között éppen az aminosav- 
sorrendben van a differencia, így ez a  fehérjék fajspecifitásának, 
egyben az immunjelenségeknek az alapja. Ezek a megállapítások 
nemcsak az inzulinra érvényesek, hanem számos kísérlet tanúsága 
szerint általános érvényűek.

Talán ennél is érdekesebbek Ingramnek a hemoglobinra vonat
kozó vizsgálatai. Tudjuk, hogy a hemoglobin a vörösvértestek fes
tékanyaga, az a fehérje, amely a vérpályákon az oxigént és a szén
dioxidot szálhtja a tüdőből a szövetekbe és vissza. Van az afrikai 
néger lakosság körében egy öröklődő betegség, a sarlósejtes anémia 
(vérszegénység), amelyre jellemző, hogy a vörösvértestek egy része 
csökkent oxigóntenzió esetén sarló alakúra zsugorodik. Kimutatták, 
hogy e beteg emberek vértesijeiben olyan hemoglobin is található, 
amely elektromos erőtérben a normálistól eltérő sebességgel vándo
rol. Ezt a hemoglobint a normális, A-val jelölttel szemben S-hemo- 
globinnak nevezték el.

A részletes vizsgálatok azután bebizonyították, hogy a kétféle 
hemoglobin közötti különbség mindössze annyi, hogy a molekula 
egy pontjában, ahol a normális esetben glutaminsav található, a 
hemoglobin S-esetében valin helyezkedik el:
Hemoglobin A:

— val — leu — leu — thr — glu — glu — lys —
Hemoglobin S :

— val — leu — leu — thr — val — glu — lys —
Ez pedig igazán nem nagy különbség, különösen, ha tekintetbe 

vesszük, hogy a hemoglobin molekulában háromszáz aminosavra 
esik egy eltérés! Ez az egyetlen aminosav eltérés a pohpeptid lánc
ban, mégis megzavarja a biokémiai és biológiai funkciót!

Számos vizsgálat mutat arra, hogy egy enzim funkciójáért a fe
hérjének egy geometriailag viszonylag kis része, az úgynevezett 
aktív hely a felelős. Az aktív helyen aktív oldalláncokat, csoporto
kat tartalmazó aminosavak találhatók. Ezek az aminosavak nem
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feltétlenül egymás után következnek a polipeptid láncban: például 
a ribonukleáz nevű enzim aktív helyét a polipeptid lánc 12. helyén 
levő hisztidin, a 41. helyén levő lizin és a 119. helyén levő hisztidin 
együttese alkotja. S minthogy a ribonukleáz polipeptid lánca össze
sen 124 aminosavból áll, e három, a funkció szempontjából együtt
működő aktív oldalláncot tartalmazó aminosav a sorrendiség szerint 
úgyszintén távol van egymástól.

H a a ribonukleáz láncát kinyújtanánk, az aktív csoportok mint
egy 100, illetve 200 Á távolságban lennének egymástól, viszont 
ahhoz, hogy együtt hassanak, a közöttük levő távolság nem lehet 
több néhány Angströmnél. Itt kerül tehát ismét előtérbe a funkció 
szempontjából a polipeptid lánc térbeli tekeredése: a ribonukleáz 
polipeptid lánca bizonyítottan úgy tekeredik, hogy a szóban forgó 
aminosavak aktív csoportjai nemcsak távolság szempontjából ke
rülnek közel egymáshoz, de olyan geometriai elrendezésbe is kerül
nek, amely alkalmassá teszi őket a funkcionális együttműködésre. 
S m int az inzulin esetében, itt is meg kell állapítanunk: ez nemcsak 
a ribonukleázra áll, hanem az összes enzimre egyaránt: az aktív 
csoportokat a térbeli tekeredés hozza megfelelő helyzetbe. Akár a 
funkcióért felelős aminosavak egyikét cseréljük ki, akár a térszerke
zetet változtatjuk meg, az enzim funkcióképessége károsodást szen
ved.

S végül még egy általános megállapítás: a polipeptid láncban elő
forduló aktív csoportok egy része a lánc gomolyaggá tekeredésekor 
a molekula belsejébe kerül, geometriailag maszkírozódik. Természe
tesen ezek a maszkírozott, befelé néző aktív csoportok a külvilágtól 
elzártak, így a molekula viselkedésébe, funkciójába közvetlenül nem 
szólnak bele. A fehérjék, enzimek tulajdonságait döntő módon azok 
az aminosavak szabják meg, amelyek a fehérjemolekula felületén 
helyezkednek el.

A genetikai kód

Az a tény, hogy az egyes fehérjefajták, enzimek aminosavsorrendje 
fajok szerint változó, de fajon belül jellegzetesen állandó, már eleve 
szükségessé teszi, hogy a sejten vagy szervezeten belül a fehérjék 
aminosavsorrendje is öröklődő tulajdonság legyen. Sőt, tulajdon
képpen egy élőlény tulajdonságait, funkcióit éppen enzimei szabják 
meg. Egy szervezetben csak olyan folyamatok mehetnek végbe, 
amelyekhez a szükséges enzimek a szervezet rendelkezésére állnak.
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Minden enzim egy-egy speciális folyamatot katalizál a szervezeten 
belül, és sok ilyen speciális folyamat egybekapcsolása eredményez 
egy-egy olyan biológiai funkciót, mint pl. a fotoszintézis, légzés, 
antibiotikumtermelés, látás stb., vagy egy-egy olyan tulajdonságot, 
mint a haj, szem, bőr színe stb. így a biológiai jellegzetességek bio
kémiai tulajdonságokhoz, pl. enzimek jelen- vagy távollétéhez kap
csolódnak vissza.

Az élővilág szempontjából alapvető jelentőségű az egyes enzim
fajták aminosavsorrendjének — s így ezen keresztül a biológiai 
tulajdonságoknak — öröklődő volta a szülők és utódaik között. 
Minthogy a különböző fehérjék, enzimek saját magukat nem képe
sek reprodukálni, és mintaként sem szolgálhatnak az új fehérjék 
felépítésében, fel kell tételeznünk, hogy minden biológiai egységnek 
van egy olyan apparátusa, amely magába zárhatja az egység összes 
fehérjefajtájára vonatkozó információt, a szaporodás során az in
formációk másolásáról képes gondoskodni. Végül minden egység
nek, sejtnek rendelkeznie kell olyan apparátussal is, amelynek a 
segítségével ezeknek a tárolt információknak az alapján a speciális 
aminosavsorrendű fehérjéket képes felépíteni. Ebben a fejezetben 
az információk tárolásával és reprodukálásával foglalkozunk, a fe
hérjék szintézisét a következő fejezet tárgyalja.

Számos különböző, genetikai, sejttani, biokémiai és mikrobioló
giai vizsgálat eredményeként egyöntetűen bebizonyosodott, hogy az 
öröklődő információk tárolása a sejtmagban, ezen belül a kromo
szómákban történik, a kromoszómák anyagai közül is a dezoxiri- 
bonukleinsavban, vagy elterjedt rövidítése szerint a DNS-ben.

A DNS láncszerűen felépült, igen hosszú makromolekula, amely 
négyféle alapépítőkő, négyféle láncszem sorozatos egybekapcsolásá
ból születik. Az alapépítőköveket dezoxiribonukleotidoknak neve
zik, a négyféle nukleotid a dezoxiadenilsav, dezoxiguanilsav, dezoxi- 
citidilsav és dezoxitimidilsav.

Mindegyik nukleotid további három részre bontható: egy foszfát
csoportra, egy ötszénatomos cukorra (a dezoxiribózra) és egy bázi- 
kus részre, amely a nukleotid fajtájától függően lehet adenin, gua- 
nin, citozin és timin. Ezeknek a felépítése a 19. ábrán látható, 
sematikus jelölésükkel együtt. Egy nukleotidot egy bázis, egy fosz
fát és egy dezoxiribóz alkot, az egyes nukleotidok között a különb
ség a bázisban van. A lánc úgy alakul ki, hogy két-két szomszédos 
dezoxiribózt egy-egy foszfátcsoport köt össze, így a láncot tulajdon
képpen a ribózfoszfát láncszemek alkotják, a bázisok oldalirányban 
szabadon elállnak (20. ábra).
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19. ábra. A DNS-t alkotó alapvegyületek és sémamodelljeik

Egy DNS-molekulában két polinukleotid szál van, a két szálat 
éppen az oldalirányban elálló bázikus részek kötik össze. Erre az 
ad lehetőséget, hogy geometriai adottságaik folytán az adenin a 
timinnel, a guanin a citozinnal hidrogénkötések segítségével képes 
összekapcsolódni. így adenin-timin, illetve guanin-citozin, vagy 
ahogy általánosan jelölik A—T és G —C bázispárok alakulhatnak
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ki. A bázispároknak a dezoxiribózhoz kapcsolódó két-két nitrogén
atomja közötti távolság egyforma, ez lehetővé teszi, hogy a DNS- 
molekulában a két cukorfoszfát lánc mindenütt párhuzamosan fus
son, függetlenül az összekötő bázispárok minőségétől.

Magában a DNS-molekulában a két polinukleotid szál párhuza
mos ugyan, de nem egyenes: párhuzamos kettős csigavonal mentén

20. ábra. A polinukleotid-láncban így kapcsolódnak egymáshoz az
alapvegyületek

futnak egy képzeletbeli tengely körül úgy, hogy e tengely a bázisok 
síkjára merőleges (21. és 22. ábra). A DNS-molekula e kettős spirál
szerű szerkezetét felfedezőikről Watson —Crick-féle szerkezetnek 
nevezik. A Watson—Orick-modell szerint a bázispárok egymással 
párhuzamosan, 3,4 Á-önként követik egymást a száltengely irányá
ban, a spirális menetmagasság 34 Ä, így minden tizedik bázispár 
pontosan egymás fölött helyezkedik el.

A Watson —Crick-modell felállítása óriási jelentőségű volt a bioló
giában, a molekuláris biológia erre a modellra épült fel. Ez volt az
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21. ábra. A DNS térszerkezete Watson és Crick szerint



22. ábra. A DNS térszerkezete sémamodellel ábrázolva. Jól látható 
az ellentétes irányítottságú kettős csavarmenet szerkezete



első molekulaszerkezeti modell, amely elvileg magában foglalta az 
információtárolás és sokszorosítás lehetőségét. Minthogy a modell 
helyesnek bizonyult, segítségével fény derülhetett az öröklődés 
mechanizmusára, majd ezt követően sok egyéb, addig érthetetlen 
jelenségre.

A DNS polinukleotid láncaiban a bázisok minden szabályszerű
séget nélkülözve, de szigorúan megszabott sorrend szerint követik 
egymást. Így a bázissorrend, amely a négyféle bázis kombinációiból 
tevődik össze, lehetőséget ad az információtárolásra, a morze ábécé 
segítségével írt szöveghez hasonlóan. Így elvileg a DNS-molekula 
alkalmas arra, hogy a legkülönbözőbb információk rögzítve legyenek 
benne rejtjeles módon. Később látni fogjuk, hogy a sejt legkülön
félébb tulajdonságaira vonatkozó információkat a valóságban is 
DNS-ének a bázissorrendje zárja magában.

H a a DNS egyik láncának a bázissorrendje már meghatározott, 
akkor a másik szálé már nem lehet tetszőleges. Ott, ahol az egyik 
szálban bázisként adenin (A) található, a másik szálban csak timin 
(T) lehet, mert csak azzal képes párba kapcsolódni, s ahol az egyik 
szálban guanin (G) van, ott a másik szálban már csak citozin (C) 
lehet a bázis. így az egyik szál bázissorrendje, bázisszekvenciája 
pontosan meghatározza a másik szál bázisszekvenciáját. A két szál 
bázissorrend tekintetében mintegy kiegészítője egymásnak, egyik a 
másik negatívja (23. ábra).

Ez nemcsak elméletben van így. A DNS sejten belüli bioszintézise 
azzal kezdődik, hogy a két szál elkezd szétcsavarodni két egyes 
szálra, majd ezzel párhuzamosan mindegyik szálon felépül a neki 
megfelelő kiegészítő bázissorrendet tartalmazó új polinukleotid 
lánc. Az eredetileg pozitív szálon tehát negatív épül fel, a negatív 
szálon pozitív, s így végeredményképpen két olyan DNS-molekula 
keletkezik, amely sem egymástól, sem az eredeti „anyamolekulá
tól” semmiféle módon nem különböztethető meg. Ez tehát nemcsak 
azt jelenti, hogy az eredeti DNS-molekulából kettő lett, de azt is, 
hogy az eredeti DNS-molekulába zárt információkból is másolat 
készült. Ha az eredeti DNS-molekula a sejt összes tulajdonságaira 
vonatkozó információt magában foglalta, akkor a keletkezett két 
új molekula mindegyike egyenként is tartalmazza a sejt összes tu 
lajdonságára vonatkozó információkat.

Említettük, hogy a polinukleotid lánc alapegységei, a nukleotidok 
egy bázist, egy cukrot és egy foszfátcsoportot tartalmaznak. A lánc 
bioszintézisének az alapvegyületei azonban a nukleozidtrifoszfátok. 
Ezek az egyszerű nukleotidtól mindössze annyiban különböznek,
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23. ábra. A DNS-ben a bázisok sorrendje semmiféle periodicitást nem 
mutat (fent), de a kettős spirálszerkezetben az egyik szál bázissorrendje 
a másikét meghatározza, mert az adeninnal csak timin (A—T), a guaninnal 

csak citozin (G—C) képezhet párt

hogy nem egy, hanem három foszfátcsoportot tartalmaznak. A há
rom foszfátcsoport egymáshoz kötődik, s ez a típusú kémiai kötés 
nagy mennyiségű energia tárolására képes. Ezért is alkalmazza a 
szervezet ezeket energiatárolásra, egyikük az adenozintrifoszfát 
(ATP), mint már említettük, a szervezet legáltalánosabban alkal
mazott energiatároló és átvivő vegyülete. A nukleozidtrifoszfátok 
kellő energiát tartalmaznak ahhoz, hogy a lánc kialakításakor az új 
kémiai kötések létrehozásához szükséges aktiválási energiát fedez
zék. Miközben a nukleotid beépül a láncba, a három foszfátcsoport
ból kettő lehasad.

Az élő sejtekben — mint általában minden folyamatot — a poli- 
nukleotid lánc trifoszfátokból történő felépítését is egy enzim kata
lizálja, ezt az enzimet DNS-polimeráznak nevezték el. Működéséhez 
a trifoszfátokon kívül mintaként, úgynevezett templátként szolgáló 
DNS - m olekula is szükséges, és a keletkezett új DNS-molekulák 
bázisösszetótele és bázissorrendje megegyezik a templátként bevitt 
DNS bázissorrendjével.

Az öröklődés „titka” tehát ebbe a folyamatba van bezárva. 
Beveri és Sutton még a századforduló előtt tételezte fel, hogy az
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öröklődő tulajdonságok anyagi hordozói a kromoszómákban van
nak, s Johannsen az egy-egy tulajdonságot hordozó anyagi egységet 
génnek nevezte el. A gén sokáig hipotetikus fogalom volt, de a DNS 
szerkezetének és bioszintézisének a felderítésével valósággá vált. 
A Johannsen megálmodta gén azonossá vált a sejt DNS-ének egy 
egy tulajdonságot kódoló szakaszával. Azt viszont már régen észre
vették, hogy a tulajdonságok és a szervezet enzimei között szoros 
összefüggés van, majd az is nyilvánvalóvá vált, hogy egy-egy gén 
egy-egy enzimnek felel meg. Az öröklődő információkat hordozó 
DNS egy-egy szakasza és a szervezet egy-egy enzime között össze
függés van.

Korábban már bemutattuk, hogy egy enzim tulajdonságait poli- 
peptid láncának az aminosavsorrendje szabja meg. Az információk 
a DNS bázisainak a sorrendjébe vannak zárva, kézenfekvő tehát a 
feltevés, hogy egy sejt enzimeinek az aminosavsorrendjét valamilyen 
módon DNS-ének a bázissorrendje szabja meg. Anélkül, hogy e fo
lyamat részletes mechanizmusával törődnénk, nézzük meg ennek a 
kérdésnek egy pusztán információelméleti vonatkozását. Ez abból 
adódik, hogy míg a DNS az információkat négyféle bázisának a 
sorrendjével, mondhatnánk úgy is, hogy négybetűs ábécé segítsé
gével tárolja, addig a fehérjék tulajdonságát húszféle aminosav sor
rendje, azaz egy húszbetűs ábécével írt szöveg szabja meg. Az infor
mációs szöveget a négybetűs nyelvről a húszbetűs nyelvre kell á t
fordítani.

H a a DNS húszféle bázisból állna, feltételezhetnénk, hogy minden 
bázisfajtának megfelel egy aminosavfajta, vagyis szaknyelven min
den bázis egy aminosavat kódolna. Ez azonban nem lehetséges, 
mert így a DNS csak négyféle aminosav sorrendjét szabhatná meg 
a polipeptid láncban. Ha azt tételezzük fel, hogy kétféle bázis kom
binációja kódol egy aminosavat, akkor már tizenhat aminosav be
épülését szabhatná meg a DNS, mert a négyféle bázis 16-féleképpen 
osztható kettes csoportokba:

A A G A T A C A
A 6 G G T G C G
A T G T T T C T
AC GC T C CC

Ám ez még nem elegendő, hiszen a fehérjékben húszféle aminosavat 
találunk. Végül, ha azt tételezzük fel, hogy három-három egymás 
után következő bázis sorrendje határoz meg egy-egy aminosavat,
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akkor már hatvannégy lehetőség adódik, mert négyféle bázisból 
hatvannégyféleképpen lehet különböző sorrendű hármas csoportot 
alkotni. Ezek után vagy azt tételezzük fel, hogy a  hatvannégy kü
lönböző bázishármasból csak húsz aktív, vagy pedig azt, hogy egy- 
egy aminosavat többféle bázishármas is kódolhat. Ennek a problé
mának, a genetikai kód problémájának a megoldása a biológiai ku
tatások történetének egyik legérdekesebb fejezete. Azt hiszem, nem 
túlzók, ha azoknak a számát, akik e kérdés megoldásával 1953 és 
1965 között aktívan foglalkoztak, ezernél többre becsülöm. A világ 
legkülönbözőbb helyein, a legkülönbözőbb típusú intézetekben 
a legeltérőbb utakon és módokon kísérelték meg a helyes válasz 
megkeresését.

Az első konkrét javaslat Gamowtól született, ő t  biológusok, bio
kémikusok, kémikusok, fizikusok, genetikusok és matematikusok 
hosszú sora követte. A megoldás sem egyetlen ember, egyetlen cso
port vagy egyetlen intézet nevéhez fűződik, a problémát apró rész
feladatokra bontva végeredményben sokan oldották meg, s minden 
részfolyamatot sok irányból sokféle módon bizonyítottak vagy való
színűsítettek. A genetikai kód kérdése ma lényegében befejezettnek 
tekinthető. Az eredményt a 24. ábrán foglaltuk össze.

Nehéz elképzelni olyan mechanizmust, amelynek a működésébe 
ne csúszhatna hiba. így van ez a DNS esetében is. Előfordul, hogy 
itt nem részletezhető, de többféle ok miatt is hiba csúszik a DNS 
bázisszekvenciájának a másolásába, s az újonnan keletkezett poli- 
nukleotid szálban a bázissorrend egy vagy több helyen eltér az ere
deti molekula bázissorrendjétől. Az ilyen „betűcsere” hibás infor
mációt jelent, az általa irányított enzimszintézis hibás lesz, amino- 
savsorrendje megváltozik. Ez az esetek nagy részében az enzim 
aktivitásának — s így a sejt valamely képességének, tulajdonságá
nak elvesztését, ritka esetben valamely új tulajdonság megjelenését 
vonja maga után. Ezek az új negatív vagy pozitív tulajdonságok 
öröklődnek, hiszen a DNS-szintézisbe csúszott hiba, a bázissorrend
eltérés a továbbiakban akadálytalanul másolódik tovább az új 
DNS-szálakba. Az ilyen hirtelen megjelenő, de öröklődő tulajdon
ságok megjelenését már régen megfigyelték, és mutációnak nevez
ték el.

A mutáció az élővilág szempontjából igen nagy jelentőségű: ki
búvót enged az öröklődés szigorú törvényei alól, új, az adott kör
nyezethez képest előnyösebb vagy előnytelenebb tulajdonságú élő
lények megjelenését teszi lehetővé, s ezáltal a természetes kiválasz
tódás segítségével u tat nyit a törzsfejlődés, az evolúció előtt.
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Az élővilágban egyes szálú DNS is előfordul, elsősorban bizonyos 
vírusokban, de sejtmagokban is kimutatták egyes szálú DNS jelen
létét, bár a sejtmagban az egyes szálú DNS valószínűleg a fejlődés
nek csak bizonyos stádiumaiban fordul elő. A DNS egyébként még 
kettős spirális állapotában is bizonyos fokig hajlékony szerkezet: 
egyrészt a kromoszómákban hajtogatott állapotban van jelen, más
részt baktériumokban (első ízben a kólibaktérium esetében) kimu
tatták, hogy a hosszú DNS-molekula két szabad vége egymással 
kapcsolódik, így a kettős spirálszerkezetű DNS-szálból kör, karika 
képződik. Ezt először genetikai vizsgálatok valószínűsítették, később 
elektronmikroszkópos vizsgálatokkal közvetlenül lehetett bizonyí
tani. Sőt, azt is bizonyították, hogy a DNS duplikációjánál sem

Phe Ser Tyr Cys
Phe Ser Tyr Cys
Leu Ser Láncvég Láncvég
Leu Ser Tyr Tyr

Leu Pro His Arg
Leu Pro His Arg
Leu Pro Gin Arg
Leu Pro Gin Arg

Ileu Thre Asn Ser
Ileu Thre Asn Ser
Ileu Thre Lys Arg
Meth Thre Lys Arg

Val Ala Asp Gly
Val Ala Asp Glv
Val Ala Glu Gly
Val Ala Glu Gly

24. ábra. Genetikai kódtáblázat
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szakad szét a kör, a DNS száltengelye körül forog, s ez teszi lehetővé, 
hogy a két szál lecsavarodjék egymásról anélkül, hogy közben a 
DNS-karika szétszakadna.

A korai genetikai és citológiai vizsgálatok már jelezték, hogy az 
öröklődő tulajdonságok a sejtmaghoz, illetve a kromoszómákhoz 
kötődnek. Később, amikor bebizonyosodott, hogy az öröklődő tu 
lajdonságokat a DNS hordozza, kimutatták, hogy a sejt DNS-e 
a sejtmagban helyezkedik el. A modem genetikai vizsgálatok sze
rint azonban vannak olyan öröklődő tulajdonságok, amelyek nem 
a sejtmagban, hanem a citoplazmában őrződnek. így egy időben 
felvetődött, hogy a DNS-en kívül más átörökítő faktorok is vannak 
a sejtekben. Később bebizonyosodott, hogy a citoplazmában levő 
partikulák közül a mitokondriumoknak, amelyek a sejt energiael
látását végzik, és a növényi sejtekben a kloroplasztoknak, amelyek 
a fotoszintézist végzik, saját DNS-ük, így saját genetikai apparátu
suk van. Szaporodásuk természetesen a sejten belül történik, de 
annak szaporodásától függetlenül. A mitokondriumok és kloro- 
plasztok DNS-e szintén körré zártnak bizonyult.

A fehérjék bioszintézise

Ha a kloroplasztokban és mitokondriumokban levő kis mennyiségű 
DNS-től eltekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a sejt DNS-e, 
s így a sejt fehérjéinek megfelelő genetikai információk a sejtmag
ban helyezkednek el. A fehérjék bioszintézise viszont bizonyítottan 
a citoplazmában megy végbe. Szükséges tehát, hogy legyen valami, 
ami a sejtmagból az egyes fehérjék aminosavsorrendjére vonatkozó 
információkat a citoplazmába, a szintetizálódó fehérjékhez szállít
hatja. Ezt a feladatot is egy nukleinsavféleség, a hírvivő (messen
ger) ribonukleinsav vagy m-RNS végzi.

A ribonukleinsavak (RNS-ek) kémiai felépítése a DNS-hez ha
sonló. A ribonukleotidok szintén négyféle bázis valamelyikéből, egy 
ötszénatomos cukorból és egy foszfátcsoportból épülnek fel, és ma
ga az RNS — a DNS-hez hasonlóan — szintén nukleotidokból (ri- 
bonukleotidokból) összekapcsolt hosszú polinukleotid lánc. A kü
lönbség a ribonukleotidok és a dezoxiribonukleotidok között mind
össze az, hogy míg az utóbbiakban az ötszénatomos cukor dezoxiri- 
bóz, az előbbiekben ribóz. A DNS-és RNS-molekula kémiai felépí
tésében még egy különbség van: a négyféle bázis közül három 
(A, G, C) megegyező ugyan a kétféle nukleinsavban, de a negyedik
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nem. A DNS-ben a negyedik bázis timin (T), az RNS-ben uracil 
(U) (25. ábra). Ez a különbség azonban nem befolyásolja azt az el
méleti lehetőséget, hogy az RNS éppúgy tároljon információkat 
nukleotidszekvenciájában, mint a DNS. Sőt, minthogy mind a DNS- 
ben, mind az RNS-ben négyféle építőkő sorrendje rejti magába az
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25. ábra. Az RNS-ekben ribóz

F

és uracil található a dezoxiribóz és timin 
helyett

információkat, elvi lehetőség nyílik arra is, hogy a DNS bázissor
rendje közvetlenül szabja meg az RNS bázissorrendjét, és ezen ke
resztül a tárolt információkat.

Bár funkció szempontjából csak egyféle DNS-t ismerünk, RNS- 
ből funkció és ezzel kapcsolatos szerkezet szerint is többféle ismere
tes. Ezek egyike, a hírvivő (messenger) RNS, a DNS-től eltérően 
egyes szál szerkezetű. Bioszintézise a sejtmagban történik a ribo- 
nukleozidtrifoszfátokból az RNS-polimeráz nevű enzim segítségé
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vei. Az RNS-polimeráz egy gyűrű alakú enzim, amelynek a műkö
déséhez DNS szükséges, s az általa szintetizált RNS bázissorrendje 
pontosan megfelel a mintaként (templátként) szolgáló DNS-mole- 
kulának. Ez úgy lehetséges, hogy miközben a DNS-szál átfut a poli- 
merázgyűrű belsején, magának a DNS-szálnak a felületén kiegészítő 
szekvenciával szintetizálódik az m-RNS-szál (26. ábra). A kiegé
szítő szekvencia következménye, hogy ha a DNS két szálát szét
csavarjuk, akkor azzal a szállal, amelyhez képest kiegészítő szek- 
venciájú, az m-RNS is kettős spirált képezhet, úgynevezett 
(DNS—RNS) hibridet adva.

A DNS-láncban a különböző enzimfajtáknak megfelelő szekven
ciák, információk egymást követik, így a rajta szintetizált m-RNS 
ugyanezekre az enzimfajtákra vonatkozó információkat ugyan
ilyen sorrendben tartalmazza majd. Egy m-RNS szálon több en
zim teljes aminosavsorrendjének megfelelő információ tárolódik. 
Az m-RNS a sejtmagban szintetizálódik, majd innen kivándorol 
a citoplazmába, a fehérjeszintézis helyére, és részt vesz a fehórjebio- 
szintézisben. Igen rövid életidejű, hamar elbomlik, ami azt eredmé
nyezi, hogy meghatározott enzimfajta csak akkor szintetizálódik, 
ha a neki megfelelő m-RNS is képződik a magban. Ez, mint ké
sőbb még látni fogjuk, lehetőséget ad arra, hogy a sejt az m-RNS 
szintézis beindításával vagy leállításával az általános fehérjebio- 
szintézis sebességétől függetlenül az egyes enzimfajták szintézisét 
megindítsa vagy leállítsa.

A fehérjék bioszintéziséhez nemcsak a most már helyben levő 
információ, hanem alapanyag, sőt megfelelő állapotban levő alap
anyag szükséges. A fehérjék alapanyagait, az aminosavakat a sejtek 
vagy kívülről, a táptalajból, külső közegből veszik fel, vagy a szer
vezet általános reakciórendszereinek megfelelő utakon szintetizál
ják más, egyszerűbb kiindulási anyagokból. Maguk az aminosavak 
normál körülmények között nem képesek egymással reakcióba lép
ni és peptidkötést kialakítani, ehhez először energetikailag megfe
lelő állapotba kell hozni, aktiválni kell őket. Ezt a lépést az amino- 
savaktiváló enzimek (szakszerű nevük: aminosav-t-RNS-szintetá- 
zok) végzik el.

Minden aminosavfajtának külön aktiváló enzime van, amely 
csak a neki megfelelő aminosavat képes felismerni és aktiválni. Az 
aktiválás tulajdonképpen adenozintrifoszfáttal (ATP-vel) való rea- 
gáltatást jelent, a reakcióban AMP-aminosav keletkezik és pirofosz- 
fát hasad le:

ATP + aminosav — AMP-aminosav + PP
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nukleotid trifoszfátok

26. ábra. A messenger RNS-t a polimeráz enzim a DNS-molekula felületén 
szintetizálja, ennek megfelelő bázissorrenddel



Most már az enzimszintézis helyén van az aminosavsorrendre 
vonatkozó információ a messenger RNS révén, s ott vannak az ami- 
nosavak energiadús, aktivált állapotban, AMP-aminosav formájá
ban. Most olyan rendszerre is szükség van, amely az alapanyagot 
a rendelkezésre álló információk alapján ténylegesen összekapcsol
hatja a megfelelő sorrendben. Ez a rendszer még mindig sok kompo
nensből áll, és meglehetősen bonyolult. Mindenekelőtt kell valami, 
ami az oldatban ide-oda úszkáló és alakját folytonosan változtató 
messenger RNS-t a térben rögzíti, és bázissorendjét a leolvasás szá
mára nyitott állapotban tartja. Ezt a szerepet a riboszómák végzikel.

A riboszómák a citoplazmában található, elektronmikroszkopi
kus méretű, egy kisebb és egy nagyobb egységből összeálló testecs- 
kék, némileg a makkra emlékeztetnek. Belső magjuk valószínűleg 
ribonukleinsav, ezt főként bázikus fehérjékből álló külső réteg veszi 
körül, bár ellenkező elrendezésre utaló kísérletek is ismeretesek. 
Részletesebb szerkezetük nem ismert. A messenger RNS ezekhez 
a riboszómákhoz kapcsolódik úgy, hogy egyetlen messenger RNS- 
molekula egyidejűleg több riboszómát köt össze, s mindegyik ribo- 
szómán szimultán folyhat fehérjebioszintézis (27. ábra). Az így, 
m-RNS-molekula révén, egybekapcsolt, több riboszómából álló 
komplexumot poliszómának nevezik.

A riboszómák felületére tekeredett messenger RNS bázisai elállnak 
a riboszómáról, s így a leolvasás számára nyitva vannak. A leolva
sáshoz azonban kell valami, ami az egy-egy aminosavat kódoló, 
egymás után következő bázishármasokat, bázistripleteket felismer
heti, s ugyanakkor képes felismerni a megfelelő bázishármashoz 
tartozó aminosavat is. Ezt a szerepet a transzfer RNS-ek (t-RNS) 
töltik be.

Négy, különböző aminosavra specifikus t-RNS primer szerkeze
tének, bázissorrendjének az ismeretében már kialakul egy általános 
kép a t-RNS térszerkezetéről is (28. ábra). A t-RNS viszonylag 
rövid molekula, egyetlen szálon csaknem hetven nukleotid sorakozik 
fel egymás után. Ez az egyetlen polinukleotid szál önmagával teke- 
redik spirálba, de a rövid spirális részeket „hurkok” szakítják meg, 
így magának a t-RNS-molekulának négy (egyes esetekben öt) 
karja van. A polinukleotid szál eleje és vége ugyanazon a karon he
lyezkedik el, erre a helyre kötődik az aktivált aminosav (AMP- 
aminosav) ugyanannak az enzimnek a segítségével, amely az amino
sav aktiválását elvégezte. Érdekes enzim ez, hiszen egyszerre több 
funkciót képes ellátni: felismerni az ATP-t (a többi nukleozidtri- 
foszfáttal nem képes aktiválni), és megköti a felületén. Felismeri
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27. ábra. Egy messenger RNS-molekula több riboszómát kapcsol egybe,
s poíiszómát alkot

a neki megfelelő aminosavat (mindegyik aminosavfajtának külön, 
specifikus aktiváló enzime van), és összekapcsolja az AMP-vel. Ez
után képes a saját AMP-aminosavának megfelelő transzfer RNS-t 
is felismerni, mert minden aminosavfajtának külön transzfer RNS-e 
is van, s ezt összekapcsolja az aktivált aminosavval, aminosav-t- 
RNS-t alkotva.

Mint említettük, a t-RNS-molekula láncvégi karjához kapcsoló
dik az aktivált aminosav. A vele szemben levő kar hurokján az úgy
nevezett antikodon helyezkedik el. A messenger RNS-en levő, egy- 
egy aminosavat kódoló bázistripletnek éppen, mert ez a fehérje- 
szintézisben a kódolás egysége, Crick javaslatára a kodon nevet 
adták. Minden transzfer RNS-nek az aminosavval szemben levő 
hurokjában három olyan bázis található a megfelelő sorrendben, 
amely az illető aminosavat kódoló bázistriplethez képest kiegészítő 
szekvenciájú, vagyis a megfelelő triplethez bázispárképzéssel képes
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antikodon

28. ábra. A transzfer RNS általános szerkezeti sémája. Az aminosavval 
szemben levő kar hurokjából kiálló három középső bázis az antikodon, 
amely felismeri az aminosavnak megfelelő helyét a messenger RNS-

molekulán



kötődni. Ezt a három bázist nevezték el antikodonnak. Végül 
a t-RNS hátralevő két karja közül az egyik valószínűleg az aktiváló 
enzimhez való kapcsolódásra szolgál, a másikkal pedig a peptidkötés 
kialakításakor a riboszómához kapcsolódik a t-RNS. Ez azonban 
még nem tekinthető bizonyítottnak.

Összefoglalva, a fehérjebioszintézis folyamata a következő mó
don történik:

1. A riboszóma felületére rátapad az információt hordozó m- 
RNS.

2. A fehérje első aminosavának megfelelő triplethez bázispárkép- 
zéssel kapcsolódik a megfelelő aminosav-t-RNS antikodonja.

3. Az aminosav-t-RNS egyik karjával közvetlenül a riboszómá
hoz kapcsolódik.

4. A következő tiplethez kapcsolódik a fehérje következő amino
savának megfelelő t-RNS. A két aminosav térben egymás mellé 
kerül.

5. Speciális enzim segítségével a két aminosav között peptidkötés 
alakul ki, miközben az első aminosavról leszakad a t-RNS.

6. A második aminosav-t-RNS komplex kapcsolódik a ribo
szómához, ezáltal a riboszóma odébb gördül a messenger RNS-en, 
így a következő triplethez kapcsolódhat a neki megfelelő aminosav- 
t-RNS.

7. Az első t-RNS leszakad a riboszómáról.
Ezután a 2. és 3. aminosav között is kialakul a peptidkötés, a ri

boszóma ismét továbbgördül a messenger RNS-en, így a negyedik 
aminosav-t-RNS kötődik oda sorrend szerint, és a második 
t-RNS szabadul fel. S miközben a riboszóma folyamatosan tova
gördül a messenger RNS-en, mindig újabb és újabb tripleteket „nyit 
ki” a messenger RNS-en, és a megfelelő sorrend szerint újabb és 
újabb aminosavat épít be a készülő polipeptid láncba (29. ábra).

Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a kép csak vázlatos, s mint
hogy a részleteket még nem tisztázták kellően, az elkövetkezendő 
években kisebb-nagyobb változást szenvedhet.

Az élő sejt felépítése és működése

A sejtet a klasszikus biológia az élet alapegységének tekinti, mert 
a magasabb rendű élőlények is sejtekből épülnek fel. A sejtet a kül
világtól, illetve a szomszédos sejtektől a sejtfal határolja el, ezen 
belül van a sejthártya. A sejtfal és sejthártya igen érdekes tulajdon-

102



m-RNS

29. ábra. A fehérjebioszintézis mechanizmusa



sága, hogy képes megválogatni azokat az anyagokat, amelyek rajta 
áthaladhatnak, sőt nemcsak azt válogatja ki, hogy milyen anyagok 
juthatnak át rajta, de azt is, hogy az egyes anyagok milyen irány
ban, kifelé vagy befelé haladhatnak-e. Szinte felesleges megemlíteni, 
hogy a tápanyagként felhasználható anyagok zömmel befelé, a sa
lakanyagok pedig zömmel csak kifelé haladhatnak. Ily módon a sejt
fal két oldala között ugyanazon anyagra nézve koncentrációkülönb
ség alakulhat ki: pl. a nátrium-, káliumionok koncentrációja eltérő 
lehet a sejten belül és kívül, nem is szólva a bonyolultabb, specifiku
sabb felépítésű szerves molekulák koncentrációjáról.

Ezt a sejt azáltal éri el, hogy a falán nem egyszerűen diffúzió ú t
ján jutnak át az anyagok, hanem molekuláris méretű aktív átvivő 
mechanizmusok segítségével. A folyamatot aktív transzportnak ne
vezik. Az aktív transzport biztosítja, hogy nem megfelelő összeté
telű külső közegben is megfelelő összetételű legyen a sejt belsejében 
levő citoplazma.

A sejtfalon belük teret kocsonyás állagú anyag tölti ki, ez a cito
plazma. Korántsem egységes anyag, benne különböző fonalas és 
hártyás szerkezetek, kisebb-nagyobb meghatározott funkciójú ré
szecskék és a sejtmag található. A sejtmagot a citoplazmától kettős 
rétegű hártya, a maghártya választja el, ez lehetővé teszi, hogy 
a  sejtmag és a citoplazma egymástól különbözzék az egyes anyagok 
koncentrációját illetően. A sejtmagban található a bázikus festé
kekkel festődő úgynevezett kromatin állomány, sejtosztódás előtt 
ez az anyag jellegzetes számú és alakú képletekbe, a kromoszómákba 
rendeződik (30. ábra).

Mint már korábban volt szó róla, a kromoszómák tartalmazzák 
az öröklődő információkat hordozó anyagot, a DNS-t. A kromoszó
mákban a DNS-en kívül bázikus és savanyú tulajdonságú fehérjéket 
találunk. A bázikus tulajdonságú fehérjéknek valószínűleg a mes
senger RNS-szintézis beindításában, illetve leállításában van szere
pük. A savanyú fehérjekomponenssel kapcsolatban végzett leg
újabb vizsgálatok pedig arra utalnak, hogy az nem más, mint 
a DNS duplikációját végző enzim, a DNS-polimeráz. Ezeket a fel
tevéseket azonban még nem bizonyították egyértelműen.

A legtöbb sejtmagban a kromoszómákon kívül még egy (vagy 
több hasonló) testecskét találunk: a magvacskát. Ez nem DNS-t, 
hanem RNS-t tartalmaz, valószínűleg a sejtmagon belül folyó fehér
jeszintézisben játszik szerepet. Korábban azt mondottuk ugyan, 
hogy a fehérjék, enzimek bioszintózise a citoplazmában történik, 
a riboszómák felületén. Ez általánosságban igaz is. Vannak azonban
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olyan enzimek — mint pl. az RNS-polimeráz, DNS-polimeráz —, 
amelyek csak a sejtmagban találhatók, és feltehetően itt történik 
a  szintézisük is. Minthogy pedig a messenger RNS is a sejtmagban 
szintetizálódik, és innen vándorol a citoplazmába, ez is rendszeresen 
fellelhető a sejtmagon belül.

Nem minden sejt citoplazmájában található sejtmag: a baktériu
mok, egyes élesztőfajták esetében morfológiailag megfigyelhető sejt
mag nem alakul ki. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy ezekben 
nincs öröklődést biztosító anyag, vagy hogy ez nem a DNS lenne. 
Az információkat ezekben a szervezetekben is a DNS őrzi, és a m- 
RNS szállítja a fehérjék bioszintéziséhez, mint a sejtmaggal és kro
moszómákkal rendelkező lényekben.

Minden élő sejtben megtalálható részecskék a mitokondriumok. 
Jóval kisebbek, mint a sejtmag, és egy sejtben több, néha sok mito- 
kondrium található. Nagyságuk a sejt funkcionális állapotától füg
gően változik. A sejtmaghoz hasonlóan úgyszintén kettős hártya 
veszi őket körül, de a belső hártya helyenként betüremlik, s így 
a mitokondrium belső tere lemezes (lamellás) szerkezetű. A lemezeket 
krisztáknak, a mitokondrium belsejét kitöltő anyagot mátrixnak 
nevezik (31. ábra).

A mitokondriumok feladata a sejt energiaellátása. A Szent-Györ- 
gyi — Krebs-ciklusban felszabadult hidrogének itt égnek el vízzé az 
úgynevezett terminális oxidáció folyamatában. A felszabadult ener
giát ATP-ben tárolják és bocsátják a sejt egyéb részeinek a rendel
kezésére.

A mitokondriumok a sejten belül önálló életet élnek és osztódás
sal szaporodnak, de függetlenül a sejt egészének osztódásától. Sa
já t átörökítő anyaguk van, ez is DNS, de a DNS nincs kromoszó
mákba rendeződve. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a mi- 
tokondriális DNS szintén zárt kört alkot. Külön riboszómáik van
nak, s ezek a mitokondriális enzimek szintézisét is a sejttől függet
lenül, a mitokondriumon belül végzik.

A mitokondriumokhoz nagyon hasonlók a növényi sejtek kloro- 
plasztjai. Ezekben található a növény klorofilja, ezek a testecskék 
végzik a növényi sejteken belül a fotoszintézist. Szintén saját DNS- 
ük van, és úgyszintén a sejten belül, de annak az osztódásától füg
getlenül osztódással szaporodnak.

A mitokondriumok és kloroplasztok a sejtnek mikroszkóp alatt 
is jól megfigyelhető részecskéi. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a sejtnek igen bonyolult felépítése van, az em
lítetteken kívül még számos speciális szerkezetű és funkciójú ré-
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31. ábra. A mitokondrium szerkezete (Vázlat)

szecske, sejtszervecske található egyetlen sejten belül. A sejt nem
csak funkciójában, de felépítésében is bonyolult rendszer.

A sejt kémiai reakcióinak a tárgyalásakor láttuk, hogy a bonyo
lultan hálózott reakciórendszer pusztán a részegyensúlyi állapotok 
kialakulása, az ún. tömeghatástörvény következtében is képes bizo
nyos mértékben reagálni a külső' környezet változásaira, egyensúlyi 
állapotváltozásaival kompenzálva azokat. A sejt számára azonban 
ez a lehetőség nem bizonyult elegendőnek. A sejten belül a kémiai 
reakciók enzimek segítségével mennek végbe, s az enzimek segítsé
gével a folyamatok sebességét nagyságrendekkel jobban lehet szabá
lyozni, mint az egyensúlyi helyzet eltolásával. Éppen ezért az élő 
sejtekben a folyamatok enzimes szabályozása mellett a katalizátor
mentes kémiai szabályozás jelentéktelenné válik.

A sejtnek a folyamatok enzimes szabályozására elvileg kétféle 
lehetősége van: 1. a már meglevő enzimek aktivitását növeli vagy 
csökkenti valamilyen módon; 2. az enzim szintézisének a sebességét 
(s ezen keresztül a mennyiségét) szabályozza. Az előbbire az allosz- 
terikus enzimek, az utóbbira a represszió és indukció szolgáltatnak 
kitűnő példát.

Az alloszterikus enzimek működésére szolgáljon példaképpen az 
arginin bioszintézise. A sejtben különböző reakcióutak révén jön 
létre az acetilglutaminsav. Ebből hat reakciólépésen keresztül kelet
kezik az arginin. Mindegyik reakciólépést más és más enzim katali-
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zálja, s közbenső termékek (intermedierek) a sejten belül más reak
cióban nem vesznek részt, vagyis a reakcióláncon nincsen leágazás:

Mi történik akkor, ha a sejt táptalajába arginint teszünk ? Ekkor 
tulajdonképpen feleslegessé válik az arginin bioszintézis reakcióso
rozata az acetilglutaminsavtól az argininig. Az acetilglutaminsavra 
még szükség van, mert az a szervezet más reakciórendszereiben is 
részt vesz. A reakciósorozathoz anyagra is és energiára is szükség 
van. Ha a sejt arginin jelenlétében is folytatná az arginin bioszin- 
tézisét, anyagot és energiát pazarolna, s az energiapazarlás elkerü
lése a sejt számára a létért való küzdelemben — létkérdés. Ezért 
az acetilglutaminsav utáni első lépést katalizáló enzim olyan szer
kezetű, hogy magával a reakciósorozat végtermékével, az argininnal 
is kapcsolódni képes. Az argininnal való kapcsolódást viszont meg
változtatja az enzim szerkezetét úgy, hogy az mindaddig képtelen 
a működésre, amíg az argininnal kapcsolódik. Ha tehát a sejten belül 
bármilyen ok folytán az arginin koncentrációja megnövekedik, az ar
ginin bioszintézise első reakcióját katalizáló enzim inaktiválódik, s a 
bioszintézis mindjárt az első reakciónál leáll mindaddig, amíg a sejt
ben a felesleges argininmennyiség el nem fogy. Ezt a folyamatot a ki
bernetikában negatív visszacsatolásnak nevezik, a 7. termék megjele
nése meggátolja az 1. és 2. termék közötti átalakulási folyamatot:

Az arginin bioszintézisének a szabályozása csak egy példa az 
enzimek aktivitásának alloszterikus szabályozására. Ez a szabályo
zás nemcsak gátlás, hanem serkentés is lehet. Ma már számos sejten 
belüli folyamatról bizonyították be, hogy alloszterikus szabályozás
nak van alávetve, s még több folyamat van, amelyről ez feltételez
hető. Úgy látszik, hogy a sejten belüli folyamatok szabályozásának 
az alloszterikus szabályozás az egyik alapvető módja.

Ha jól meggondoljuk, az alloszterikus szabályozás a sejten belüli 
folyamatszabályozásnak nem a leggazdaságosabb módja. Mert igaz, 
hogy példánkban arginin jelenlétében leáll az arginin felesleges bio
szintézise, sőt, az már az első lépcsőben áll le, s így a köztes termé
kek sem keletkeznek feleslegesen, de még mindig folyik az egyes
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lépéseknek megfelelő enzimek szintézise, és ez bizony anyag- és 
energiaigényes folyamat. A leggazdaságosabb szabályozási mód te
hát az lenne, ha a sejt már az illetékes enzimeket sem termelné fe
leslegesen. A sejt ezt a folyamatot az enzimindukció és enzimrep
resszió jelenségével oldja meg.

Az enzimindukció és -represszió mechanizmusát még nem tisz
tázták részleteiben. Ezért a sok idevágó kísérleti és elméleti munka 
eredményeképpen kialakult képet csak vázlatosan ismertetjük. Már 
több esetben bizonyított, hogy az egymás után következő reakció
lépéseket katalizáló enzimeknek megfelelő gének a DNS molekulá
ban egymás után helyezkednek el. Ezeket megelőzi egy úgynevezett 
operátor gén. Az operátor gént valamilyen anyag — valószínűleg 
hiszton — képes úgy lefedni, hogy ez megakadályozza az utána 
következő génsor működését. Vagyis amikor az operátor gén fedve 
van, nem szintetizálódhatnak az utána következő géneknek meg
felelő messenger RNS-ek, s így a megfelelő enzimek sem. Az operátor 
gén fedettségét azonban szabályozni lehet: rendszerint azon anya
gok valamelyike, amelyre az operátort követő géneknek megfelelő 
enzimek hatnak, képes előidézni az operátor gén fedését vagy nyitá
sát aszerint, hogy represszióról vagy indukcióról van-e szó.

Hogy példát is hozzunk, nézzük meg a penicillin rezisztencia ese
tét. Köztudott, hogy a baktériumok között számos úgynevezett 
rezisztens törzs alakult ki, olyan, amelyre a penicillin nem hat. 
Ezek úgy védekeznek a penicillin ellen, hogy olyan enzimet termel
nek, amely a penicillint képes elbontani: ezt az enzimet penicillináz
nak nevezik. A rezisztens baktériumtörzsek nagy része azonban 
penicillin távollétében bizonyítható módon nem termel penicillináz 
enzimet, de azonnal megindul a peniciUináztermelés, ha a sejt 
penicillinnel találkozik. Ebben az esetben enzimindukcióról van szó, 
a penicillin az induktor, a saját lebontását, inaktiválását végző 
enzim induktora. Feltételezhető tehát, hogy ebben az esetben a 
penicillinmolekula az, amely a penicillináz gén előtti operonról a 
fedőanyagot eltávolítja.

A represszió esetében ennek éppen a fordítottja történik. Ha jelen 
van a sejtben a kérdéses anyag, akkor az elősegíti a vonatkozó 
operon lefedését, s ezáltal meggátolja az operont követő enzim 
szintézisét. Az ilyen anyagot éppen az enzimszintézist elnyomó tu
lajdonsága miatt represszornak nevezik. Ha viszont a represszor 
mennyisége csökken a sejten belül, a vonatkozó operon felszabadul, 
megindul a represszort termelő enzimeknek, s így közvetve magának 
a represszornak a szintézise. Ennek a folyamatnak a neve: derep- 
resszió.
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A sejtosztódás biokémiája

A sejtszintű öröklődés, fehérjeszintézis és alkalmazkodás alapelvei
nek a  felderítése után a sejtosztódás molekuláris mechanizmusának, 
biokémiai hátterének kapuit döngeti a fiatal tudományág, a mole
kuláris biológia. A sejtosztódás morfológiai folyamata általánosan 
ismert. A nyugvó sejt magjának anyaga megváltozik, szemcsés, 
majd fonalas szerkezetet vesz fel. A fonalak, kromoszómák hosz- 
szukban kettéhasadnak, így minden kromoszómából két darab lesz 
a sejtben. Ezután a kromoszómapárok egyik kromoszómája a sejt 
egyik végébe, a másik a másik végébe vándorol. A sejt pólusaiban 
összegyűlt kromoszómák körül maghártyák alakulnak ki, végül a 
sejt középen befűződik, és kialakul a két új sejt (30. ábra).

Ez a folyamat nemcsak a morfológiai változások sorrendjét te
kintve, de időbelileg is majdnem óramű pontossággal megy végbe. 
Azonos körülmények esetén két egymás után következő sejtosztó
dás között eltelt idő azonos, és az egyes morfológiai folyamatok is 
jól definiált idő alatt mennek végbe. Ez állandóan ismétlődő kör
folyamat, amíg a táptalajban mérgező anyagcseretermékek nem 
halmozódnak fel, valamelyik szükséges tápanyagkomponens ki nem 
fogy, vagy valamely egyéb körülmény (pl. hőmérsékletcsökkenés) a 
sejtosztódást le nem állítja, a folyamat megy körbe-körbe, mint a 
nagymutató az óra számlapján. Minthogy a sejtosztódás ciklusában 
lezajló biokémiai folyamatok és azok vizsgálata igen kevéssé ismert, 
ezzel a témakörrel egy kissé bővebben kell foglalkoznunk.

Az élő szervezet minden megnyilvánulása mögött biokémiai és 
biofizikai alapfolyamatok húzódnak meg. Eel kell tételeznünk, hogy 
a sejtosztódás morfológiai jelenségei mögött is időben és működés
ben egymáshoz kapcsolt kémiai reakciók ciklikusan ismétlődő soro
zata rejlik. A sejtosztódás folyamatát akkor értjük meg, ha ismertté 
válnak ezek a biokémiai folyamatok. Ez azonban nagyon nehéz 
feladatnak látszik. Egyetlen sejt túl kicsi ahhoz, hogy rajta ilyen 
bonyolult biokémiai folyamatokat lehessen vizsgálni. Másrészt va
lamely biokémiai folyamat vizsgálatakor éppen a vizsgált folyamat
ba kell beavatkozni, ezzel azt leállítjuk vagy megzavarjuk, s így 
nincs biztosítékunk arra, hogy a következő reakcióláncszem normá
lis módon megy végbe. Ez utóbbi nehézséget kiküszöbölhetnénk, 
ha az egymás után következő fázisokat más-más sejten vizsgálnánk, 
így viszont a sejtek között észlelhető egyedi különbségek vezetné
nek tévútra bennünket.

Több száz vagy több ezer ilyen vizsgálat eredményének az átlaga
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nagy valószínűséggel a sejtek közötti különbségtől független ered
ményt, a kívánt eredményt adná. Még egyszerűbb lenne ezer, a 
sejtosztódás teljesen azonos fázisában levő sejtet kiválasztani, s 
azokat egyszerre megvizsgálni, mert egyrészt így jóval nagyobb 
anyagmennyiség állna a vizsgálathoz rendelkezésre, másrészt a ka
pott eredmény már eleve mentes lenne a sejtek között levő egyedi 
különbségek okozta hibától.

Amennyiben sejtjeink szigorúan az óramű pontosságával szapo
rodnának, nem okozna problémát a teljesen azonos fázisban levő 
sejtek kiválasztása. Gondolatkísérletben válasszunk ki egy olyan 
sejtet, amelyben az osztódási ciklus ideje pontosan egy óra. He
lyezzük sejtünket megfelelő tápanyagba. Sejtünk pontosan egy óra 
múlva kettéosztódik, két óra múlva (azaz a 120. percben) a két 
sejt mindegyike ketté, a 180. percben a négy sejt mindegyike ketté, 
s így a továbbiakban a 8, 16, 32, 64, 128, 256 stb. számú sejtünk 
osztódna minden óra nulladik percében ketté. Ez egyben annyit is 
jelentene, hogy pl. minden óra 50. percében a tenyészet minden 
egyes sejtje az osztódási ciklusnak ugyanabban a fázisában van, s a 
tenyészetből kivett minták biokémiai vizsgálatainkra alkalmaz
hatók. Az ilyen sejttenyészetet, ahol azonos időpontban a tenyé
szet összes sejtje a mitotikus ciklus azonos fázisában van, szinkron 
sejttenyészetnek nevezzük. Benne a sejtek osztódása szinkronizál- 
tan megy végbe.

Sajnos azonban — bár a ciklus folyamatai óraműszerűen mennek 
végbe — az egyedi különbségektől függően az egyik sejt „órája” 
siet, a másiké késik az átlaghoz képest, s így néhány sejtosztódás 
után a szinkronitás felbomlik, tenyészetünk a szaporodás szem
pontjából aszinkronná válik. Bizonyos vizsgálatokra mégis alkal
mazható ez a módszer olyan esetekben, amikor a sejt elég nagy 
ahhoz, hogy három-négy sejtosztódás után már elegendő anyag
tömeget szolgáltat a vizsgálatok elvégzéséhez. De ez a módszer nem 
alkalmazható olyankor, amikor folyamatosan osztódó sejttömeget 
(baktériumok, penészek, algák, szövettenyészetek stb.) akarunk 
vizsgálni. Ezek szaporodásának a szinkronizálására valami új mód
szert kell kitalálni.

Ha a szaporodási ciklus bármelyik fázisát ideiglenesen leállíta
nánk, elvben az összes többi fázis elérhető lenne. A jobb megértés 
kedvéért képzeljük el a következő analógiát: vegyünk száz össze
vissza járó órát. Mindegyik óra ötös számjegyéhez szereljünk üt
közőt, amelybe csak a nagymutató ütközzék. Óráink egymás után 
megállnak, az egyik 3 óra 25 percnél, a másik 7 óra 25-nél, a harma
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dik 0 óra 25-nél stb. Jellemző lesz, hogy mindegyik óra, bár más 
időpontban, de a ciklus ugyanazon fázisában (a 25. percnél) áll le. 
Miután mindegyik óra leállt, távolítsuk el az ütközőket, és egy
szerre indítsuk el az összes órát. S bár egyes órák sietnek, mások 
késnek az átlaghoz képest, néhány órán (néhány cikluson) keresz
tül közel szinkronban járnak, és bármelyik időpontban vizsgáljuk 
meg az órák állását, úgy találjuk, hogy azok a ciklusnak jó köze
lítéssel azonos fázisában vannak.

Ugyanezt kellene megtennünk sejttenyészetünkkel is. Feltété-, 
leztük, hogy a sejtosztódás ciklusa mögött a biokémiai folyamatok 
sori'endben és időben egymás után következő, ciklust alkotó lán
colata rejlik. A biokémiában pedig nem ritkaság, hogy valamely 
folyamatot szelektíven lehet gátolni. Ha találunk egy olyan anya
got, vegyületet vagy behatást, amely a reakcióláncnak csak az 
egyik tagját gátolja, a többit nem, elérjük, hogy minden sejt körbe 
megy a cikluson mindaddig, amíg a gátolt lépéshez nem ér, és így 
tenyészetünk összes sejtje a reakcióciklus ugyanazon fázisába nem 
kerül. Ilyen gátlóanyagok és behatások ismeretesek. A kolchicin- 
ról, az őszi kikerics hatóanyagáról például tudjuk, hogy a mag-orsó 
kialakulását gátolja a mitózis folyamán (de szinkronizálásra nem 
használható már csak azért sem, mert hatása nem reverzibilis). 
Timin analógok a DNS-szintézist tudják reverzibilisen gátolni. 
Az élesztőgyártásban régóta alkalmazzák a szinkronizálás legegy
szerűbb formáját anélkül, hogy azt felismerték volna. Észrevették 
ugyanis, hogy az olyan pékélesztő, amely sok osztódó (sarjadzó) 
sejtet tartalmaz, hamar romlik. Ezért az élesztőszaporítás utolsó 
fázisában a tápanyagadagolást leállítják, de a tenyészetet tovább 
levegőztetik, s így olyan tenyészethez jutnak, amelyben a sarjadzó 
sejtek száma mindössze 1 — 2%. Csak Ogur és munkatársai mutat
tak rá  1953-ban, hogy az ilyen pókólesztő első két-három osztódása 
kielégítően szinkronizált. Feltehetően a táptalajból valami olyan 
komponens fogy el először, amely speciálisan a sejtosztódás ciklu
sának egy meghatározott fázisához szükséges, és így az összes élesz
tősejtek ugyanaddig a tápanyaghiány által gátolt fázisig jutnak el 
a cikluson belül.

A ciklus egyes folyamatai egészen mindennapi behatásokra is 
érzékenyebbek a többinél. Van pl. olyan folyamat, mely alacsony 
hőmérsékleten leáll, míg a ciklus többi folyamatai, bár lassan, de 
haladnak tovább. Hasonlóképpen eltérő az egyes sejtfolyamatok 
érzékenysége az ionizáló sugárzásokra is. Az algák osztódásához
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megvilágításra is szükség van, így ezeket periodikus megvilágítás
sal is lehet szinkronizálni.

A felsorolt elvi lehetőségeket a gyakorlatban is kihasználták. 
A timin-analógok alkalmazását Rucákért, Mueller, Erikson és 
Szybalski vezették be. Az általános éheztetést Ogur, majd Wil
liamson és Scopes használta fel. Tetrahymena sejteket Zeuthen és 
munkatársai szinkronizáltak először kitűnő eredménnyel. Alga
tenyészetek szinkronizálására a periodikus megvilágítás általáno
san elterjedt.

Ezek a módszerek viszonylag durva beavatkozást jelentenek a 
sejt életébe. Kérdés, hogy a segítségükkel kapott eredmények el
fogadhatók-e egyáltalán normál eredményekként. Elvben ezt vi
szonylag könnyű ellenőrizni. Egyrészt, ha a különböző módszerek 
révén szinkronizált tenyészetek azonos eredményt adnak, már való
színű, hogy az eredményt a szinkronizálási módszer nem torzította. 
Tovább növekszik a valószínűség, ha a vizsgálatokat a szinkroni
zálást követő első és második osztódási cikluson is elvégezzük, és 
azonos eredményt kapunk.

Rendelkezésünkre állnak abszolút módszerek is eredményeink 
ellenőrzésére. Ilyen az először említett módszer, az egyetlen sejtből 
kiinduló tenyésztés, amelyet tengeri sün petéken alkalmaznak leg
inkább. Fel lehet használni az osztódás során bekövetkezett méret- 
változást az osztódásban levő sejtek fizikai elkülönítésére centri- 
fugálással vagy szűréssel. Ezt a módszert kólibaktériumok esetében 
alkalmazták sikerrel szinkrontenyészetek előállítására. A para- 
méciumok csillóinak a mozgása az osztódáskor szünetel, ezért az 
edény fenekére süllyednek, s innen az azonos fázisban levő (éppen 
osztódó) sejtek összegyűjthetők. Ez utóbbi módszerek semmiféle 
beavatkozást nem jelentenek a sejt belső életébe, ezekben bizonyos, 
hogy a sejtosztódás folyamatai zavartalanul, normális módon men
nek végbe. A segítségükkel kapott eredmények abszolút kontroll
nak foghatók fel.

Ma tehát számos különböző módszerünk van, amellyel elérhet
jük, hogy egy sok milliárd sejtből álló sejttenyészet minden egyes 
sejtje egyszerre kezd osztódni, egyszerre kerül az osztódás azonos 
fázisaiba.

Vannak olyan folyamatok, amelyek a sejtosztódási ciklusnak 
csak bizonyos fázisaiban játszódnak le. Az ötvenes évek elejétől 
számos szerző bizonyította, hogy a DNS a ciklusnak csak egy jól 
kimutatható, viszonylag rövid periódusában szintetizálódik. El is 
nevezték ezt S periódusnak, s magát a ciklust négy részre osztot-
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ták: S, G2, M, és Gj periódusokra (32. ábra). Az S periódus a DNS- 
szintézis időszaka, a G2 egy látszólag nyugalmi periódus, az M a 
mitózis, vagyis a sejtosztódás morfológiailag is látható szakasza, 
végül a G j a  mitózis utáni, szintén „nyugalmi” szakasz.

Számos szerző különböző sejteken, eltérő körülmények között 
bizonyította, hogy a DNS-szintézis nem folyik állandóan a sejtben. 
De ezek az eredmények csak a magasabb rendű sejtekben ellent
mondásmentesek. Baktériumok esetében egyes szerzők azt tapasz
talták, hogy a DNS folyamatosan szintetizálódik bennük. Voltak, 
akik feltételezték, hogy csak a mesterségesen szinkronizált bak
tériumpopulációban szakaszos a DNS-szintézis. Mások kimutatták, 
hogy azonos baktériumtörzs magasabb hőmérsékleten folyamato
san, alacsonyabb hőfokon periodikusan szintetizálja a DNS-ét. Úgy 
látszik, mintha a magasabb hőmérsékleten gyorsabban lejátszódó 
sejtfolyamatokat a DNS-szintézis sebessége nem követhetné, s ez
által az egyes periódusok átfednék egymást.

Nem hozott ilyen gyors, látványos eredményt az RNS-szintézis 
vizsgálata. A kutatók döntő többsége azt tapasztalta, hogy az 
RNS-szintézis a ciklus folyamán folytonos és állandó. Ma már 
nyilvánvaló, hogy így összességében ugyanúgy meddő vizsgálni az 
RNS-szintézis periodicitását, mint a fehérjeszintézisét, mert mind-

32. ábra. A sejtosztódás ciklusa, Gx és G2 látszólag nyugalmi periódus, 
S a DNS-szintézis időszaka, M a mitózis morfológiailag megfigyelhető

szakasza
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két vegyületcsoport sok különböző komponensből áll, és ha az 
egyes komponensek a ciklus folyamán külön-külön időpontban 
szintetizálódnak is, összességükben folytonos növekedést mutat
nak.

Ha további eredményeket akarunk nyerni az RNS-szintézis idő
beli lefutásáról, finomabb vizsgálatokat kell végezni. Sok ilyen vizs
gálatot végeztek az elmúlt időben, de ezek közül egyik sem ad ön
maga döntő bizonyítékot. Csak a közelmúltban jelent meg Cum
mins és Rusch tollából egy olyan dolgozat, amely döntő bizonyíté
kot szolgáltat a messenger RSN minőségi változására a mitotikus 
ciklus folyamán. A bizonyításhoz Kornbergék „legközelebbi szom
széd gyakoriság” eljárását használták fel. Ennek az a lényege, hogy 
a tápanyagban az RNS-bioszintézishez szükséges négy nukleotid 
közül az egyiket radioaktív foszforral jelölik, majd a sejt által szin
tetizált RN"S-t úgy hasítják ismét nukleotidokra, hogy a radioaktív 
foszfát a szomszéd nukleotidra kerüljön át (33. ábra). így a hidro- 
lizátumban az eredeti egyféle jelzett nukleotid helyett mind a négy-

33. ábra. A „legközelebbi szomszédgyakoriság” vizsgálat elve. Az élő 
sejtbe bevitt nukleotidok közül az egyiket radioaktív foszforral jelölték. 
Ezeket a sejt beépíti a nukleinsavaiba. A nukleinsavakat kipreparálás 
után enzimatikusan úgy hasítják, hogy a radioaktív atom a hasítás után 

az eredeti nukleotid szomszédján maradjon
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féle megjelenik jelzett alakban, de a hidrolizált RNS-nukleotid 
sorrendjétől — és csakis attól — függően más és más lesz a hidro- 
lizátumbpn az egyes jelzett nukleotidfajták mennyiségi aránya. 
Cumminsék a mitotikus ciklus különböző fázisaiban jelölték meg 
a sejtmagban éppen akkor szintetizálódó messenger RNS-t, majd 
a  „legközelebbi szomszéd gyakoriság” vizsgálatot elvégezve meg
állapították, hogy a jelzett nukleotidok százalékos eloszlása a mi
totikus ciklus folyamán állandóan változik. Ez viszont, csak úgy 
lehet, ha a szintetizált m-RNS nukleotidsorrendje és ezzel infor
mációtartalma is állandóan változik a cikluson belül. A kísérletek 
tehát arra utalnak, hogy a ciklus egyes fázisaiban a sejt mindig más 
és más utasítást kap a messenger RNS-en keresztül a kromoszó
mákban levő, DNS alkotta génektől. Ha viszont a különböző géne
ket másoló messenger RNS-ek sorrendben egymás után szintetizá- 
lódnak a mitotikus ciklus folyamán, akkor az ezeknek megfelelő 
fehérjék, enzimek szintézise is szükségképp egymás után történik 
a sejtben. Spórák csírázása során ezt már egyértelműen igazolták is.

Szövettenyészetekben a bizonyítékok még nem ennyire tiszták. 
Az enzimmennyiséggel és aktivitással összefüggő egyes reakciók 
minősége a cikluson belül változhat, de ez a körülményektől is függ. 
Élesztők esetében például az erjesztési sebesség csak akkor m utat 
periodikus ingadozást az osztódással párhuzamosan, ha a táptalaj 
nitrogénforrásban szegény. Lövlie és Parfaglio kimutatták, hogy 
a fotoszintézis sebessége Euglena gracilisban egy cikluson belül 
több lépcsőben ugrik meg, ami valószínűleg egy-egy új enzimszin
tézis megindulásának tulajdonítható.

Történtek kísérletek az egyes enzimek mitotikus cikluson belüli 
aktivitásváltozásának a mérésére is. A dezoxiribonukleáz, alkalikus 
foszfatáz, aszparaginsav és ornitin transzkarbamiláz aktivitása 
szinkron E. coli és B. subtilis tenyészetben lépcsőzetesen ugrik. 
A /3-galaktozidáz aktivitásváltozására és indukálhatóságára viszont 
ellentmondó adatok vannak. A jellegzetes magfehérjék, a nukleo- 
hisztonok összetétele és elektroforetikus mozgékonysága szintén 
változik a ciklus függvényében Tetrahymena sejtekben.

Ezek az adatok kezdeti, tájékozódó eredményeknek tekinthetők. 
De azt egyértelműen mutatják, hogy a sejtekben lezajló folyamatok 
nemcsak kémiailag, energetikailag és térbelileg, de idő- és sorrend- 
belileg is szigorúan rendezettek.
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A vírusokról

A vírusok az állat- és növényvilágban egyformán elterjedt kór
okozók, sőt a mikroorganizmusoknak, baktériumoknak is megvan
nak a maguk vírusai, ezeket bakteriofágoknak nevezik. Rendkívül 
kicsinyek, ezért az elektronmikroszkóp felfedezése előtt tanulmá
nyozásuk csak közvetett úton volt lehetséges. E  közvetett vizsgá
latok első és alapvető megfigyelése az volt, hogy a fertőzött sejtben, 
szövetben a vírusok mennyisége a fertőzés után megsokszorozódik, 
s ebből egyértelműen azt a tényt vonták le, hogy a vírus szaporodik, 
tehát élőlény. Rendkívül kicsiny volta pedig azt sugallta, hogy a 
vírusok az élő és élettelen határán levő, legkisebb élőlények. E meg
állapítás azonban nagy vitát váltott ki, mert egyre több olyan adat 
került napvilágra, amely a vírusok élőlény volta ellen szólt.

Ma már igen sok adat ismeretes a vírusokról, egyes vírusok szer
kezetét és felépítését teljesen ismerjük, néhány vírusnak pedig a 
„szaporodását”, helyesebben bioszintézisét is felderítették — majd
nem teljes mértékben. Ma már tarthatatlannak látszik az az állás
pont, hogy a vírusok élőlények lennének. Ennek ellenére a vita 
korántsem ült el, de ennek már nem az az oka, hogy keveset tudunk 
a vírusokról, hanem az, hogy az élet fogalma nem eléggé tisztázott, 
az élet lényege ismeretlen.

A vírusféleségeket leggyakrabban az okozott betegség szerint 
osztályozzák, de beszélnek kis és nagy vírusokról, valamint RNS 
és DNS tartalmú vírusokról. A kis vírusok mérete alig nagyobb a 
biológiai makromolekulák méreténél, így nyilvánvaló, hogy mind
össze néhány makromolekulából állnak. Belsejükben van egy nuk- 
leinsavmag, ez lehet DNS és RNS is, és e körül szabályos geomet
riai elrendezésben fehérjemolekulák találhatók, védőburkot alkotva 
a nukleinsavmag körül. A nagyobb vírusok szintén tartalmaznak 
nukleinsavmagot, amelyet fehérjeburok vesz körül, de egyrészt itt 
a burokban már többféle fehérjefajta található, másrészt a burok 
felépítésében szénhidrát- és lipoidmolekulák is szerepet kaphat
nak.

Az egyik legkisebb és sokat tanulmányozott vírus a kólibakté- 
rium egyik fágja, a 5>X174 bakteriofág, egyetlen, összetekert RNS- 
szálból áll, és mindössze 12 gömbszerű fehérjemolekula veszi körül 
az összetekert RNS-magot. Es ez egy teljes vírus. Viszonylag nagy
méretű a dohánymozaik vírus, ahol a ribonukleinsav nem központi 
magot alkot, mint a kisebb vírusokban, hanem egy képzeletbeli 
spirál mentén helyezkedik el. Ez a spirális elhelyezkedés azonban
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sokkal szélesebb a már megismert nukleinsavspiráloknál. Ezt a 
fehérjeburok kényszeríti ilyen alakba, mert a hosszúkás, hengeres 
alakú vírusban a fehérjemolekulák úgy helyezkednek el egymás 
mellett — szintén egy képzeletbeli spirál mentén —, hogy közöt
tük olyan méretű spirális csatorna képződjék, amelybe a ribonuk
leinsav éppen belefér. A szerkezetet vázlatosan a 34. ábra mutatja,

34. ábra. A dohánymozaikvírus szerkezete

de a rajzon a vírus felső részéről lebontottuk a fehérje alegységeket, 
hogy a ribonukleinsav tekeredése is láthatóvá váljék. Egyetlen 
dohány mozaik vírus 2130 ilyen fehérjemolekulából és egy hosszú 
ribonukleinsav láncból épül fel.

A DNS-t tartalmazó vírusok egyik jellegzetes típusa az úgy
szintén kólibaktériumokra veszélyes T-fágok. Ezek már a nagy ví
rusok közé számítanak, s a víruskutatás legkedveltebb alanyai. 
Alakjuk a kézigránátéhoz hasonlítható. A DNS a gránátalak fejé
ben helyezkedik el összetekeredett állapotban. A kézigránát tokját 
a nyéllel együtt — amelyet a T-fágok esetében farokrésznek nevez
nek — úgyszintén geometriai rend szerint elhelyezett fehérjemole
kulák alkotják. A farok végén vannak a farokszálak, amelyeknek 
enzimaktivitásuk van: képesek feloldani a baktériumsejt falának 
meghatározott pontjait, a receptorokat (35. ábra).

A vírusok szerkezetét tehát a geometriai viszonyok szabják meg. 
Felépülésük biológiailag aktív makromolekulák meghatározott geo
metriai rend szerint történő aggregálódása. A kész vírusban azonban 
semmiféle folyamat nem megy végbe. A kész vírus nem mutat élet jelen
ségeket, benne nem zajlanak le kémiai folyamatok, nem mutat ingerlé
kenységet, nincs anyagcseréje. Az élőlényekkel ellentétben nem aktívan,
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DNS

35. ábra. Egy T-bakteriofág szerkezete (Vázlat)

hanem, csupán passzívan létezik a külvilágban. De akkor hogyan fer
tőzhet és hogyan szaporodik?

A fertőzés során a  vírusnak a sejttel kell találkoznia. A növények 
körében a vírusokat rendszerint a rovarok terjesztik: miközben a 
növényből nedveket szívnak, egyúttal beoltják egy másik növény
ről hozott vírussal. Állatokban legtöbbször a nyálkahártyák a fer
tőzés kapui. A baktériumok a táptalajban úszva találkoznak a fág-
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jaikkal. A vírusoknak ugyan nincs önálló mozgásuk, de kicsinysé
güknél fogva igen aktívan vesznek részt a hőmozgásban, s ütköznek 
neki a baktérium sejtfalának.

A sejttel való találkozás után — kissé sematizálva — a követ
kező folyamatok zajlanak le:

1. A vírus megtapad a sejtfal speciális, receptoroknak nevezett
helyein.

2. A vírusok nagy részének van olyan enzime (pl. a T-fágoknál a 
farokszál), amely a receptor anyagát képes feloldani, ezáltal mint
egy lyukat fúr a sejtfalba.

3. A lyukon keresztül a vírus nukleinsava behatol a sejtbe. Az 
esetek többségében a fehérjeburok kívül marad a sejtfalon, annak 
a további folyamatokban semmiféle szerepe nincs.

4. A DNS tartalmú vírusok egy része nem kettős spirálformájú 
DNS-t tartalmaz, hanem annak csak az egyik szálát. Amikor ez 
bejut a sejtbe, először átalakul kettős szálú, úgynevezett „replika- 
tív” formává. A kettős szálú DNS-t és az RNS-t tartalmazó víru
sok esetén ez a lépés természetesen hiányzik.

5. Ezután a vírusnukleinsavban levő információk hatására a sejt 
olyan anyag termelését indítja meg, amely leállítja a sejt messenger 
RNS-ének a szintézisét, s ezzel meggátolja, hogy a sejt saját fehér
jéit szintetizálhassa. A sejt fehérjeszintetizáló rendszere ép marad!

6. A vírusnukleinsavban levő információk hatására a sejt egy 
különleges RNS-polimeráz enzim szintézisét indítja meg, amely a 
DNS tartalmú vírusok esetében a vírus DNS-nek megfelelő messen
ger RNS-szintézisét végzi. Ez a messenger RNS a vírus összes fehér
jéire vonatkozó információt tartalmazza, és a sejt fehérjeszinteti
záló rendszere ennek alapján vírusfehérjéket kezd szintetizálni.

RNS tartalmú vírusok esetén a sejt által szintetizált RNS-polime
ráz magát a vírus RNS-t reprodukálja! I t t  tehát az öröklődő infor
mációk tárolását és replikálását nem DNS, hanem RNS végzi, 
ugyanakkor ez az RNS a messenger RNS szerepét is betölti, és a 
sejt ennek alapján szintetizálja a vírus RNS-t.

7. A DNS tartalmú vírusok esetében a sejt vírus DNS-t kezd 
szintetizálni.

8. A kész fehérje és nukleinsav alegységek a sejtben a megha
tározott geometriai rend szerint aggregálódnak, és kialakulnak az 
új vírusok.

9. A sejt szétesik, oldás (lizis) következik be, s az érett vírusok 
kiszabadulnak a sejtből.

A vírusok bioszintézisének a folyamatai nagyon gyorsan zajla-
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nak le, a sejtbe való behatolástól a kész vírusok kialakulásáig álta
lában csak percek telnek el. A folyamat meghatározott időbeli 
program szerint megy végbe (36. ábra).

A biológusok egy része — különösen a genetikusok — a víruso
kat élőlénynek tekintik. Erre alapot ad a vírusok „szaporodása”, 
és az, hogy az összes, saját felépítéséhez és működéséhez szükséges 
genetikai információt tartalmazza. „Ha az élőlények meghatározá
sában megelégszünk a szaporodóképesség hangsúlyozásával, akkor 
a monomolekuláris vírusokat is élőlényeknek kell tekintenünk, s ez 
esetben az élet legegyszerűbb formájával állunk szemben” — írja 
Manninger.

Függetlenül attól, hogy korábban már kim utattuk: a szaporodás 
nem lehet az élet kritériuma, a vírus ezt az „életjelenséget” sem tel
jesíti. Ha megvizsgáljuk a „vírusszaporodás” folyamatát, rájövünk, 
hogy annak minden lépését a sejt végzi, a vírus minden alkatrészét 
a sejt metabolikus rendszere szintetizálja. Hasonló ez az automata 
másoló esztergához, amely a mintadarabot lemásolva sok ezer vele 
azonos idomot készít. De itt sem a mintadarab szaporodik, az 
azonos idomokat az eszterga készíti. A vírus a sejtben mintadarab
ként szolgál, a sejt lemásolja, és új, azonos idomok százait, ezreit 
készíti, saját anyagait használva fel erre a célra.

Korábban már megállapodtunk, hogy az élet anyagi rendszer
ben végbemenő folyamat. S csak az él, amiben ezek a folyamatok 
zajlanak. A vírusokban semmiféle folyamat nem zajlik, s a vírus
szintézisben is csak a minta szerepét tölti be a vírus nukleinsava. 
Kitűnően bizonyítják ezt Spiegelmann és Kornberg kísérletei: az 
előbbi RNS tartalmú vírust, az utóbbi DNS tartalmú vírust szin
tetizált, „szaporított” kémcsőben, a megfelelő polimeráz enzimek 
segítségével. Mégse merte senki állítani, hogy élőlényt szintetizáltak 
volna.

Lehet-e, szabad-e ezek után a vírust élőlénynek tekinteni ?

„Önreprodukáló” molekulák

Az élővilág szempontjából az önreprodukció, a szaporodás alapvető 
jelentőségű. Mint láttuk, ez a mai földi típusú élőlényeknél kivétel 
nélkül a DNS-molekulák önreprodukciójára, tehát egyetlen mole
kulafajta különleges tulajdonságaira vezethető vissza. S bár mai 
tudásunk szerint minden élőlényben a DNS az átörökítő anyag, 
automatikusan merül fel a kérdés: vajon az önreprodukció a DNS-
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36. ábra. A fágfertőzés folyamata



molekulának egyedülálló sajátossága-e, és a DNS-önreprodukció 
korábban ismertetett mechanizmusa az egyetlen elképzelhető me
chanizmus-e a molekulák „szaporodására” ?

Először is le kell szögeznünk, hogy az önreprodukáló molekulák 
esetében nem arról van szó, hogy ezek a molekulák valóban repró- * 
dukálnák önmagukat, vagyis magukkal azonos molekulákat „gyár
tanának”. Magának a molekulának az előállítása egy kémiai folya
mat. Az „önreprodukáló” molekula szerepe ebben a gyártási folya
matban kettős lehet: egyrészt közbelépésével csökkentheti a folya
mat aktiválási energiáját, ezzel a folyamatot meggyorsítja, más
részt a folyamat végbemenetelének különféle irányú lehetőségei 
közül valamelyik alternatívát — azt, amelyik a vele azonos mole
kula képzéséhez vezet — elősegíti. Akár egyik, akár másik, akár 
mindkét mechanizmus szerint hat, katalizátor szerepet tölt be. 
Minthogy pedig saját molekulafajtájának a szintézisét katalizálja, 
autokatalizátor a neve.

Az autokatalízis ritka jelenség ugyan, de a szerves és szervet
len kémiában nem ismeretlen. Például a salétromsav a rezet igen 
nehezen oldja, de ezt az oldási folyamatot a nitrogónoxidok előse
gítik. Ha rezet és salétromsavat összehozunk, az oldási folyamat 
megindul, mert a salétromsavban mindig vannak nitrogónoxidok. 
Ám az oldási folyamat során is szabadul fel nitrogénoxid, ez meg
gyorsítja az oldást, ez a nitrogénoxidképződést, és így tovább. A fo
lyamat úgy is felfogható, hogy réz és salétromsav jelenlétében a 
nitrogénoxid saját maga képződését katalizálja, tehát autokata
lizátor.

A DNS-molekulák is autokatalizátorok, hiszen vizes közegben, 
a négyféle nukleozidtrifoszfát, az enzim és magnéziumionok jelen
létében saját maguk szintézisét katalizálják. És mégis van egy 
döntő különbség közöttük: a DNS sok nukleotidból álló, magas 
polimerizációs fokú makromolekula, amely információk tárolására 
alkalmas. Vizsgálatunkat le kell szűkíteni az önreprodukáló mak
romolekulák vizsgálatára, mert biológiai szempontból éppen infor
mációtároló képességük miatt ezeknek van döntő jelentősége.

Amikor a DNS molekulaszerkezetét megismerték, elsősorban két
féle elvi lehetőség merült fel a DNS duplikálódásának a mechaniz
musára. Az egyik, hogy a kettős szálú DNS-molekula maga szerepel 
mintaként — templátként — az új, kettős szálú DNS-molekula fel
építésére, így az egyik DNS-molekula teljesen a régi, a másik tel
jesen az új nukleotidokból épül fel. Minthogy e mechanizmusban 
a régi molekula teljes egészében megőrződik, ezt konzervatív dup-
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likációs mechanizmusnak nevezték el. A másik lehetőség esetén — 
amellyel egyébként már foglalkoztunk — a DNS-kettősspirál szét
válik, és mindegyik szálon új, kiegészítő bázissorrendű DNS-szál 
épül fel. így mindkét molekulában egy régi és egy új DNS-szál van, 

* a réginek csak a fele őrződik meg egy-egy molekula számára, ezért 
ezt a folyamatot szemikonzervatív duplikációs mechanizmus név
vel illetik. A nehéz izotópokkal végzett vizsgálatok sokszorosan és 
egyértelműen bizonyították, hogy a DNS replikációja szemikon
zervatív módon megy végbe.

Bár az élőlények átörökítő anyaga a mai ismereteink szerint ki
zárólag a DNS, a biológiai folyamatokban más önreprodukáló 
makromolekulákkal is találkozunk, sőt olyannal is, amely képes in
formáció tárolásra és átadásra. Az előző fejezetben szó volt például 
azokról a vírusokról, amelyek fehérjén kívül csak RNS-t tartalmaz
nak. Az ilyen vírussal fertőzött sejtben a vírus RNS-szintézise a 
molekula „önreprodukciójával” történik. Az az enzim, amely a 
szintézist végzi, az ItNS-polimeráz, az új RNS szintézisét a vírus 
RNS felületén, annak templátként való felhasználásával végzi. 
A szintetizált új RNS-molekula bázissorrendje, bázisszekvenciája 
teljes mértékben megfelel a templátként felhasznált vírus RNS bá
zisszekvenciájának. Spiegelman és munkatársai bizonyították be 
nemrégiben, hogy ha ezt a szintézist sejten kívül, kémcsőben, in 
vitro végzik, a keletkezett új RNS-molekulák a vírusra vonatkozó 
összes információt tartalmazzák, és a sejtet ugyanúgy képesek fer
tőzni, mint az eredeti teljes vírus.

Ismeretesek a biokémiában olyan makromolekula szintézisek is, 
amelyekben nagy valószínűséggel templát mechnizmusról van szó, 
de még részleteikben nem tisztázottak. Ezekre jellemző, hogy a 
makromolekula szintézise addig nem kezdődik meg a rendszerben, 
amíg egy vagy néhány azonos vagy hasonló, de kész makromoleku
lát nem adunk hozzá. Ezeket a reakcióindító makromolekulákat 
primereknek nevezik.

RNS-szintézist nemcsak RNS-polimeráz, hanem egy másik en
zim, a polinukleotidfoszforiláz is végezhet. Míg azonban az előbbi 
a reakcióközeg összetételétől függetlenül mindig a templátként be
ju tta to tt RNS-nek megfelelő bázisösszetételű és bázissorrendű 
RNS-t szintetizál, az utóbbi az RNS-t a reakcióközeg összetételé
nek megfelelő bázisösszetételben és statisztikusan rendezetlen bá
zissorrendben állítja elő. De ez az utóbbi reakció sem indul meg spon
tán, ennek megindításához is primer RNS-molekula szükséges. Sőt, 
a reakció sebességét a príméiként beadott RNS bázisösszetétele is
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befolyásolja. A kérdést még nem vizsgálták elég részletesen, így 
nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy milyen mértékben auto- 
katalitikus a folyamat mennyiségi és minőségi értelemben. Annyi 
azonban bizonyosnak látszik, hogy a reakcióhoz szükség van kész 
RNS-makro molekula jelenlétére.

Eddigi példáink mind a nukleinsavak köréből kerültek ki, de 
hasonló példa a polimer szénhidrátok köréből is régóta ismeretes. 
Az állati és bakteriális sejtek tartalékszénhidrátja a glikogén, amely 
a növények tartalékszénhidrátjával, a keményítővel analóg. Két
féle enzim képes a glikogén szintézisét elvégezni; a glikogénszinte- 
táz és a glikogénfoszforiláz. Mindkettőnek a működéséhez szükséges 
azonban, hogy a reakoiórendszerben primerként glikogénmolekulát 
is bevigyünk, e nélkül nem indul meg a reakció. Vannak ugyan 
olyan megfigyelések, hogy glikogén távollétében nagyon lassan 
szintetizálódik egy viszonylag kisebb polimer szénhidrátmolekula, 
egy oligoszacharid, amely azután primerként szolgálhat a további 
glikogénszintézishez, de ezekben a kísérletekben nem zárható ki 
abszolút biztonsággal, hogy a rendszerbe nem került-e be mégis né
hány glikogénmolekula — vagy esetleg annak töredéke —, amely a 
glikogénmentesnek mondott rendszerben végül mégis primerként 
szerepelhet.

Ügy látszik tehát, hogy nemcsak DNS-molekulák szerepelhetnek 
autokatalizátorként, hanem RNS- és glikogénmolekulák is, még
hozzá mindegyik többféle eltérő mechanizmus szerinti folyamatban 
is. Ezzel azonban a sornak még nincs vége. Vannak esetek, amikor 
a fehérjemolekulákról is feltételezik, hogy autokatalizátorként sze
repelhetnek. Szó van róla, hogy az élő sejtekben található membrá
nok, hártyák vagy azok egy része szintén katalizálná saját bioszin
tézisét. Ismerünk olyan kórokozót (scrapie agent), amely az eddigi 
eredmények szerint nem sorolható a nukleinsavtartalmú vírusok 
közé, mégis „szaporodik”. Igaz ugyan, hogy ezek a példák még in
kább hipotézisek, mint tények, de egyrészt ezek a hipotézisek konk
rét tényeken alapulnak, másrészt az autokatalitikus makromole
kulák vizsgálata — a nukleinsavaktól eltekintve — mind ez ideig 
nem került a tudományos vizsgálódás reflektorfényébe. Nem elkép
zelhetetlen, hogy ezen a téren az elkövetkező egy-két évtizedben 
még nagy meglepetések érnek majd bennünket.
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Az ősóceán biokémiája az élet megjelenése előtt

Első pillantásra úgy tetszik, mintha a címben ellentmondás lenne: 
lehet-e az ősóceán biokémiájáról beszélni, ha még az élet nem jelent 
meg a Földön ? Mai ismereteink azt mondják, hogy igen. Bizonyít
ható ugyanis, hogy szerves vegyületek egész sora keletkezhetett az 
ősóceánban élőlények közreműködése nélkül — ún. abiogén úton —, 
közöttük nagyon sok olyan, amelyet napjainkig biológiai jellegű 
anyagnak tartunk, vagy kizárólagosan élőlényben létrejövő anyag
nak tartottunk. Ma már minden szakember egyetért abban, hogy az 
élet a földfejlődés során szervetlen és egyszerű szerves anyagokból 
fokozatosan alakult ki. Ezért célszerű megismerkedni azokkal az 
eredményekkel is, melyek ebbeli hitünket megalapozzák.

Földünk fejlődésének legkorábbi szakaszait pontosan nem ismer
jük, s ezért az élet keletkezésével kapcsolatos elképzeléseinket erre 
nem is alapozhatjuk. Abban azonban már mindenki egyetért, hogy 
amikor a Föld fejlődése elérkezett arra a pontra, hogy megkezdőd
hetett az élet keletkezéséhez szükséges feltételek kialakulása, a földi 
légkör alapvetően különbözött a maitól, nem tartalmazott oxigént, 
s így nem oxidáló, hanem redukáló jellegű volt. Eleinte a hidrogén, 
cián, metán, nitrogén és ammónia, majd a széndioxid játszottak 
főszerepet az ősatmoszféra összetételében a vízgőz mellett. Ezért 
mindazokat a kísérleteket, amelyek azt hivatottak eldönteni, hogy 
az élőlények megjelenése előtt az ősatmoszférában és az ősóceánban 
milyen vegyületek képződhettek redukáló körülmények között, az 
említett vegyületek jelenlétében kell végezni.

A szerves anyagok abiogén keletkezésének a lehetőségére először 
a kőolajkutatás irányította a figyelmet. Mengyelejev m utatott rá 
még a XIX. században, hogy Földünk kőolajtelepei a kőzetekben 
jelenlevő fémkarbidokból keletkeztek. Csak 1903-ban állította fel 
Engler az elméletét, amely szerint a kőolaj élő anyag elbomlásából 
keletkezett. Elméletét kísérletekkel is alátámasztotta. Mellette szól 
az a tény is, hogy a kőolajban ún. porfirinvázas vegyületeket lehet 
találni, a porfirin váz pedig a hemoglobin és a klorofil jellegzetes 
anyaga, tehát feltehetően élőlényektől származik. A kétféle elmélet 
hívei között a mai napig intenzív vita folyik. Számunkra nem is a 
kőolaj keletkezésének a kérdése a döntő, hanem az, hogy a vita által 
serkentett kísérletek sokasága egyértelmű bizonyítékát ad ta : az ős
föld körülményei között a legkülönbözőbb szerves vegyületek egész 
sora keletkezhetett élőlények közreműködése nélkül.

Kísérletek bizonyítják, hogy a szénhidrogének mellett megvolt
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a lehetőség oxigén-, nitrogén- és kéntartalmú szerves vegyületek ke
letkezésének: aldehidek (különösen formaldehid), szerves savak, 
aminok, nitrilek, szulfhidril vegyületek és különböző heterociklusos 
vegyületek keletkezhettek. Mindezek azonban nem tartoznak az 
ősóceán biokémiájához: ezek csak alapanyagok voltak a kifejezet
ten biokémiai jellegű anyagok abiogén szintéziséhez. Az ősóceán 
biokémiája azzal foglalkozik, hogy metánból, ciánból, nitrogénből, 
ammóniából, széndioxidból, formaldehidből, szerves savakból, kén
hidrogénből — és természetesen vízből — természetes behatásokra, 
mint hőmérséklet, nyomás, fény, ultraibolya sugárzás, radioaktív 
sugárzás és elektromos kisülések — milyen biológiai jellegű anyagok 
jöhetnek létre.

A biológiai jellegű anyagok közül vegyük előre az aminosavakat, 
mert egyrészt ezek minden földi élőlény anyagcseréjében alapvető 
szerepet játszanak, mint a fehérjék építőkövei, másrészt időbelileg is 
ez volt az első biológiai vegyületcsoport, amelynek az abiogén kelet
kezésével először foglalkoztak részletesebben. Szinte szenzációként 
hatottak a tudományos világra Miller amerikai kutatónak az ötve
nes évek elején végzett kísérletei: hidrogént, metánt, ammóniát és 
vízgőzt te tt ki elektromos kisülések hatásának, és többféle amino- 
sav keletkezését észlelte! Azóta bebizonyosodott, hogy különféle 
alapanyagokból a legkülönbözőbb behatásokra aminosavak képződ
nek, s ma már az a benyomása az embernek, hogy szinte bármilyen 
körülményt választunk is, az ős-alapanyagok elkerülhetetlenül el
vezetnek az aminosavak képződéséhez. Ennek bizonyítására nézzük 
meg néhány idevágó kísérlet kiindulási anyagait és körülményeit:
1. Cián-(-ammónia 70 C° (Oró és Kamat)
2. Cián + ammónia 25 C°, 4 hét állás (Matthews és

Moser)
3. Metán + ammónia + víz 1000 C° (Fox)
4. Metán-)-ammónia + víz 900 C°, +kvarchomok (Harada)
5. Metán + ammónia + víz + hidrogén elektromos kisülések (Miller)
6. Formaldehid + levegő-)- víz 500 W izzólámpa+mohbdén-

oxid katalizátor (Bahadur)
7. Széndioxid + levegő + víz 1000 W-os izzólámpa-)-molib-

dénoxid katalizátor (Bahadur)
8. Szerves savak + ammóniumsók ultraibolya fény (Deschreiber,

Cultrera és Ferrari)
9. Szerves savak és nitrátok ultraibolya fény (Cultrera és

Ferrari)
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10. Szerves savak és nitritek ultraibolya fény (Cultrera és
Ferrari).

Ha az aszparaginsavat és aszparagint, továbbá a glutaminsavat 
és glutamint nem számítjuk külön aminosavaknak, akkor a fehérjék 
felépítésében 18 alap aminosav vesz részt. A fenti kísérletekben e 
18-ból összesen 14 aminosav keletkezését mutatták ki. A fennma
radó négyből kettő (a cisztein és a metionin) kéntartalmú aminosav, 
ezek itt nem is keletkezhettek, mert a reakciórendszerekben kéntar
talmú anyagok nem voltak jelen. A fennmaradó további kettőnek, 
a hisztidinnek és triptofánnak viszont a kimutatása kíván más kö
rülményeket. Mindezek alapján nyilvánvaló: az ősóceánban még az 
élet megjelenése előtt jelen lehettek azok az aminosavak, amelyek
ből a fehérjék képződhettek.

Az élővilág anyagainak a fehérjék mellett talán még fontosabb 
csoportját képezik a nukleinsavak. Ezek alapanyagainak keletke
zésére is vannak már adataink. A vizsgálatok még hiányosak, több
nyire csak a purinbázisok keletkezésének a vizsgálatára szorítkoz
nak. Nézzünk meg néhány kísérleti összeállítást, amely adenin ke
letkezéséhez vezetett:
1. Híg ciánhidrogén oldat ultraibolya fény (Ponnamperuma)
2. Cián —ammónia —víz 27—100 C° állás (Oró és Kimball)
3. Metán—ammónia —víz nagyenergiájú

elektronsugárzás (Ponnamperuma)
4. Metán—ammónia —víz ultraibolya fény (Ponnamperuma)

Ezekben a kísérletekben nemcsak adenin keletkezett, hanem más
nukleinsavszármazékok, pl. guanin is. Különösen érdekes ebből a 
szempontból Oró és Kimball kísérlete, mert ők számos, nem azono
sított termék mellett 4-aminoimidazol-5-karboxamidot, 4-aminoim- 
idazol-5-karboxamidint, formamidot, formamidint, glieinamidot, 
glicint és aszparaginsavat találtak reakciórendszerükben az adenin 
mellett, márpedig ezek a vegyületek az élő szervezetekben is aktív 
komponensei és közbenső anyagai az adenin bioszintézisének.

A purinbázisok — így az adenin is — csak egy részét képezik a 
nukleinsavakat felépítő alapegységeknek, a nukleotidóknak, mert 
ezek a bázis mellett egy cukrot (ribózt vagy dezoxiribózt) és foszfát
csoportot is tartalmaznak. A foszfátcsoport, mint szervetlen anyag, 
az ősóceánban korlátlanul rendelkezésre állt. A cukrok abiogén kép
ződésének lehetőségével a modern biokémia csak a legújabb időben 
kezd foglalkozni. Butlerov ugyan már 1861-ben kimutatta, hogy 
vizes formaldehid oldat cukorrá alakulhat, ha lúgos közegben for
ralják, de az erősen lúgos közeg feltehetően nem volt megtalálható
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az ősföld körülményei között. Így több mint száz éven keresztül 
nem történt előrehaladás ebben a kérdésben, míg 1967 novemberé
ben Gabel és Ponnamperuma nem publikálták alapvető kísérletei
ket. ők kimutatták, hogy ha vizes formaldehid oldatot különböző 
anyagásványok vagy alumíniumvegyületek jelenlétében forralnak, 
három-, négy-, öt- és hatszénatomos cukrok keveréke keletkezik. 
És nehogy azt higyjük, hogy elenyésző mennyiségben! Volt olyan 
kísérletük, amelyben öt óra alatt a bevitt formaldehidnak mintegy 
80%-a átalakult e cukrok keverékévé! Hasonló eredményhez jutott 
Reid és Orgel is, karbonátapatitot alkalmazva katalizátorként, sőt 
akkor is kimutatták a cukrok keletkezését, ha a formaldehidet kal
ciumkarbonát (a mészkő anyaga) jelenlétében forralták!

A biológiai jellegű vegyületek három nagy csoportja, az amino- 
savak, cukrok és nukleotidbázisok tehát a primitív atmoszféra 
körülményei között abiogén úton, sőt enzimek közreműködése nél
kül keletkezhetett. A nukleinsavak alapépítőkövei azonban a nuk- 
leotidok, s ezekben a bázisok összekapcsolódnak a cukorral és a 
foszfáttal. A bázis és a cukor összekapcsolása még fehér foltja a terü
letnek : vannak ugyanis kísérletek arra, hogy adenin és dezoxiribóz 
cián jelenlétében, ultraibolya sugárzás hatására dezoxiadenozinná 
kapcsolódik, továbbá, hogy a bázisok és cukrok néhány perces he
vítése 130—170°-on nukleozidok keletkezéséhez vezet, ezeknek 
azonban még nincs elég meggyőző erejük. Ha viszont a nukleozid 
már kialakult, a foszfát képes hozzákapcsolódni nukleotidok kelet
kezése közben.

Említettük, hogy a porfirinvázas vegyületek jelenlétét a kőola
jokban azok biogén származására vezetik vissza. Porfirinvázas ve- 
gyületeket azonban egyes meteoritokban is találtak, s így előtérbe 
került a kérdés, hogy ezek a nagyon bonyolult, az élővilágban úgy
szintén alapvető jelentőségű vegyületek, melyek nélkül sem foto
szintézis, sem légzés nincsen, valóban csak élőlényben keletkez- 
nek-e ?

A porfirinváz négy pírról gyűrű összekapcsolásából épül fel, a 
pirrolról pedig már kimutatták, hogy metánból és ammóniából 
képződik elektromos kisülések hatására, tehát jelen lehetett az ős- 
atmoszférában. Nos, legújabban Hidgson és Baker melegített há
rom órán keresztül pirrolt és formaldehidet 84°-on fémek jelenlété
ben, és minden esetben jól vizsgálható mennyiségű porfirinvázas 
vegyületet kapott. Legújabban pedig vizet, ammóniát és metánt 
tartalmazó közegben 1 atm nyomáson elektromos kisülések hatá
sára nemcsak pirrol, hanem porfirinszármazékok keletkezését is si
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került kimutatni. Porfirinvázas vegyületek tehát úgyszintén kép
ződhettek az ősóceán körülményei között élőlények közreműködése 
nélkül, s jelenlétük többé nem lehet a biogén eredet bizonyítéka.

Ezek után már nem okoz meglepetést, hogy az ilyen típusú kísér
letek még számos egyéb biológiai anyag keletkezéséhez vezettek, 
így többek között karbamid, dipeptidek, a terpén és sztorin alap
anyagok, zsírsavak, sőt ATP keletkezését is kimutatták.

Mindezek kis molekulasúlyú vegyületek. Az élőlényekre elsősor
ban nem ezek jellemzők, hanem a makromolekulák: a fehérjék és 
nukleinsavak. A nukleinsavak abiogén keletkezésének a vizsgálata 
még a gyermekkorát éli, de már vannak olyan adatok, melyek abio
gén keletkezésüket alátámasztják. Ponnamperuma és Mack végez
tek először ilyen jellegű kísérleteket. A nukleinsavakban előforduló 
nukleozidokat szervetlen foszfát jelenlétében hevítették 160 C°-ra. 
Eredményül nukleozidmonofoszfátokat — tehát nukleotidokat 
nyertek. Kísérleteiket Moravek és Skoda megismételték uridinnal 
és mesterséges uridinszármazékokkal: a gonddal elválasztott anya
gok között nemcsak a mononukleotidokat találták meg, de a ter
mészetben előforduló ciklikus nukleotidokat és dinukleotidokat is, 
amelyek a nukleotidoknak nukleinsavvá való polimerizálásában az 
első lépést jelentik.

Sokkal előbbre járunk a fehérjék abiogén szintézisének a vizsgá
latában. A közelmúltban közölték Matthews és Moser nagy jelen
tőségű kísérleteiket. Kétféle típusú reakcióelegyet állítottak össze. 
Az egyikben frissen desztillált hidrogéncianidot hoztak össze víz
mentes ammóniával, és négy hétig állni hagyták, a másikban a 
ciánt vizes oldatban hozták össze ammóniával, és néhány napig áll
ni hagyták. Mindkét esetben nagy mennyiségű barna anyagot nyer
tek, amely a nem reagált komponensek eltávolítása után nagy 
mennyiségű fehérjetermészetű anyagot tartalmazott. Amikor a 
peptidkeveréket sósavval hidrolizálták, tizenkét aminosavat külö
níthettek el a hidrolizátumból. Tekintettel arra, hogy cisztein és 
metionin kén hiányában nem képződhetett, továbbá, hogy a trip- 
tofán, tirozin és fenilalanin (amelyeket a hidrolizátumban nem mu
tattak ki) savas főzés során bomlanak, a kísérlet eredményét 
úgy tekinthetjük, mintha a cianidból kapott peptidek minden ami
nosavat tartalmaztak volna.

Mennyit kellett kínlódni a kémikusoknak, hogy laboratóriumok
ban peptideket tudjanak szintetizálni! Emil Fischernek, a zseniális 
szerves kémikusnak, a századforduló táján rendkívül komplikált 
eljárásokat kellett kieszelnie, hogy 10— 15 tagból álló peptid láncot
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szintetizálhasson. És eredményeit, sok próbálkozás ellenére, csak
nem ötven éven át nem tudták az utódok túlszárnyalni. A természet
ben pedig egyszerűen végbement, különleges berendezések, külön
leges körülmények, különleges katalizátorok nélkül, a legegysze
rűbb kiindulási anyagokból.

Matthews és Moser kísérleteikben a legegyszerűbb anyagokból, 
ciánból és ammóniából indultak ki. Vizsgálataik arra utalnak, hogy 
a polipeptid lánc szintézise nem lépcsőzetesen ment végbe, vagyis 
nem úgy, hogy először aminosavak képződtek, s ezek kapcsolódtak 
peptidekké, hanem a ciánból közvetlenül peptid lánc szintetizáló- 
dott. Szép számmal vannak olyan kísérletek is, amelyek a fehérje- 
természetű anyagok szintézisét közvetlenül aminosavakból kiin
dulva valósították meg. Ennek az irányzatnak az amerikai Fox 
professzor a fő képviselője, ezért az idevágó eredményeket az ő 
munkáival reprezentáljuk.

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy az aminosavak nem 
egyenlő mennyiségben találhatók a fehérjékben, hanem az aszpa- 
raginsav és a glutaminsav dominál bennük. Érdekes viszont, hogy 
az aminosavak mennyiségi eloszlása az élőlény össz-fehérjére vonat
koztatva a legkülönbözőbb típusú élőlényekben is rendkívül ha
sonló. Ez arra enged következtetni, hogy az élővilág kialakulásában 
sem egyenlő mennyiségben álltak rendelkezésre az aminosavak, 
annál is inkább, mert egyrészt az aminosavak keletkezésével kap
csolatos kísérletekben is dominál az aszparaginsav és glutaminsav 
mennyisége, másrészt az említett ciánból történő közvetlen peptid- 
szintézisben is hasonló aminosaveloszlást találtak.

Foxék kísérleteikben hasonló, egyenlőtlen arányú aminosavkeve- 
rékekből indultak ki, az aszparaginsav és glutaminsav mennyisége 
az összes aminosavkeveréknek mintegy 20—30%-a volt. Ezt az 
aminosavkeveréket hevítették 170°-on hat órán keresztül, de ha 
szervetlen foszfátot is adagoltak a keverékhez, már 65°-on is végbe
ment a reakció néhány óra alatt. Ily módon egy barna anyagot nyer
tek, amely kisózással ugyanúgy tisztítható volt, mint a fehérjék. 
A tisztított anyag vizsgálata szerint valóban fehérjetermészetű, az 
aminosavak peptidkötésekkel kapcsolódnak benne, és a termék mak- 
romolekida, mert átlagos molekulasúlya 3000 és 10 000 között moz
gott, ami eléri a fehérjék molekulasúlyának alsó határát ! Ezeknek 
az általuk proteinoidoknak nevezett termékeknek az aminosavana- 
lízise a fehérjékéhez teljesen hasonló képet mutatott.

Hanem a proteinoidok vizsgálata más, nem várt eredményekre is 
vezetett! Ismeretes, hogy Oparin az élet keletkezés fő lépcsőjének
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strukturális vonatkozásban a koacervátumok képződését tekin
tette. Kísérleteiben — főként zselatinból és gumiarabikumból — 
elő is állított ilyen koacervátcseppeket, amelyek az élő sejtek sok 
jelenségét voltak képesek utánozni. Két alapvető probléma merült 
fel ezekkel kapcsolatban: a keletkezett koacervátumcseppek — 
szemben az élő sejtekkel — nagyságra nézve rendkívül inhomogének 
voltak, kis és óriási cseppek egyaránt előfordultak. De még ennél 
is nagyobb problémát jelentett, hogy a koacervátumcseppek nem 
bizonyultak stabilaknak, enyhe centrifugálásra vagy egyéb beha
tásokra egyesültek, aggregálódtak, végül egységes folyadékfázissá 
álltak össze.

Nos, a proteinoidok ezeket a problémákat megoldották. Ha a 
forró polimerizátumhoz (vagy valamelyik tisztított frakcióhoz) vi
zet vagy különböző vizes oldatokat adunk, a keveréket forrón kris
tálytisztára szűrjük és hűteni kezdjük, az oldat bezavarosodik. 
A zavarodást pedig az okozza, hogy az oldatban közel 2fi átmérőjű 
proteinoid gömböcskék alakulnak ki. A gömböcskék átmérője 
ugyanaz, mint a gömbalakú baktériumoké. A korábbi kísérletek 
koacervátumaival szemben ezek a gömböcskék nagyságukra nézve 
homogének, vagyis mind egyformák és stabilak!

Ezeknek a gömböcskóknek a tulajdonságait igen sokat vizsgál
ták. Az aminosavösszetétel változtatásával ellehet érni például, hogy 
festődés szempontjából Gram-pozitívan vagy Gram-negatívan vi
selkedjenek, mint ahogy a baktériumok is vagy Gram-pozitívak, 
vagy Gram-negatívak lehetnek. Az oldat pH-jának a változtatásá
val sejtosztódáshoz hasonlítható folyamaton lehet őket keresztül
vinni.

A legérdekesebb tapasztalatot a gömböcskék elektronmikrosz
kópos vizsgálata adta. Ezek a képződmények ugyanis annyira 
stabilak, hogy a szokásos módszerekkel metszeteket lehet belőlük 
készíteni, s azok elektronmikroszkóppal vizsgálhatók. E vizsgála
tok azt mutatták, hogy a gömböcskéket kettős hártya határolja, 
hasonlóan, mint a sejtet, a sejtmagot, a mitokondriumokat, kloro- 
plasztokat vagy egyéb sejtalkatrószeket!

Az elmondott vizsgálatok óriási jelentőségűek az élet kialakulásá
nak a felderítése szempontjából. Meglehetősen elszórtan — inkább 
ötletszerűen — születnek, s még korántsem adnak bizonyítékot az 
élet kialakulásának mikéntjét illetően. Eredményeik alapján még 
nem lehet megjelölni azt a mechanizmust, amely szerint a földön 
az élet keletkezett. De azt már egyértelműen bizonyítják, hogy az 
élőlényeket felépítő anyagok a Föld őskorában élőlények közremű
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ködése nélkül is kialakultak, és hogy volt lehetőség a biológiai struk
túrák alapelemeinek spontán kialakulására is.

Az ember laboratóriumaiban eddig mintegy egymillió szerves 
vegyületet állított elő mesterségesen. Ebből az egymillióból a leg
több problémát éppen annak a néhány ezer vegyületnek az előál
lítása okozta, amely az élő szervezetek felépítésében részt vesz. Eb
ből született az az általános meggyőződés, hogy a biológiai vegyüle- 
tek természetes úton csak egészen speciális enzimek különleges 
mechanizmusai segítségével keletkezhetnek. A felvázolt adatok fé
nyében ez az álláspont a továbbiakban tarthatatlan. A kísérletek 
azt mutatták, hogy ha a primitív Eöld körülményeiből indulunk ki, 
spontán módon, nagy mennyiségben sokféle szerves anyag jön létre, 
de nem az ember által mesterségesen szintetizált egymillióféle szer
ves vegyület, hanem éppen az a néhány ezer, amelyből az élőlények 
felépültek.

A leghatározottabban le kell szögeznünk, hogy nemcsak hogy 
létrejöhetnek biológiai jellegű anyagok enzimek közreműködése 
nélkül, de éppen azok jöhetnek létre, éspedig egyáltalán nem elha
nyagolható sebességgel. S bár ma még az ilyen jellegű vizsgálatok
nak csak az első lépései születtek meg, világosan látszik, hogy a bio
lógiai jellegű anyagok elsődlegesen nem az élőlények működése ré
vén jöttek létre, hanem éppen azért alakult ki az élővilág ezekből az 
anyagokból, mert ezek az anyagok álltak rendelkezésre az ősóceánban, 
méghozzá speciális enzimek közreműködése nélkül.





HARM ADIK RÉSZ

Az élet egységes elmélete

„Az egész élet, a legegyszerűbb organizmusoktól a leg- 
bo7iyolultabbakig, beleértve természetesen az embert is, 
a külső környezettel való egyensúlyozások fokozatosan 
rendkívül bonyolulttá váló hosszú sora. Éljön az idő 
— ha távoli is még —, amikor a matematikai analí
zis, a természettudományi analízisre támaszkodva, 
egyenletek fenséges formuláiba foglalja ezeket az 
egyensúlyozásokat, egyenletbe foglalva végül önma
gát is.”

(Pavlov )





Előszó a harmadik részhez

A könyv első és második része fő vonalaiban ismertette a biológiá
nak az élet lényegével és mechanizmusával kapcsolatos eredményeit, 
a biológusok elképzeléseit és állásfoglalásait. Elsősorban mások 
munkáját mutatta be, s ez a bemutatás — bár a szerző saját gondo
latvilágán keresztül — a lehetőség szerint torzításmentesen tör
tént. A szerző egyéni véleményét mindössze a kritikai részek tartal
mazzák egy-két helyen.

A harmadik rész, szükségszerűen az első két rész szintézise, egy 
— a többi természettudományi ágazatokhoz közvetlenül kapcsoló
dó — egységes biológiai világkép ismertetése lenne. Ilyenek kidol
gozására korábban is történtek kísérletek (Spencer, Bauer E., 
Bertalanffy stb.). Ám ezek az új biológia, a molekuláris biológia 
kifejlődése előtt születtek; s szükségképpen a klasszikus biológia 
alapjaira épültek. Az új adatokra — a szerző tudomása szerint — 
még nem épült fel átfogó, egységes, új biológiai elmélet. Ezért ezt 
a szintézist, a könyv e harmadik részében a szerző maga kísérelte 
meg elvégezni oly módon, hogy a jelenségek formulák segítségével 
is leírhatók legyenek, a törvényeket egyenletek rögzítsék, ily mó
don teremtve meg a közvetlen kapcsolatot a természettudomány 
egyéb területeivel.

A harmadik rész számos sajátossága származik ebből. Mindenek
előtt az, hogy ezt a részt úgy kell tekinteni, mint kísérletet egy mo
dern biológiai világkép kialakítására, és semmi esetre sem befeje
zett, elfogadott, bizonyított tannak. Nincs ellentétben semmiféle 
általános, elfogadott elmélettel, vagy valamely kísérletesen alá
támasztott elmélet „hivatalos” értelmezésével. Ellentétben van vi
szont a klasszikus biológia szemléletmódjával, mert alapvetően a 
molekuláris biológia eredményeire épült.
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Mint az első részben láttuk, a klasszikus biológia alapfogalmai 
nagymértékben definiálatlanok, nem eléggé körülhatároltak. Ez egy 
új elmélet megoldásakor számos nehézséget okoz, amelyet még tetéz, 
hogy az elmélet felépítésekor új fogalmak bevezetése is szükségessé 
válik. Bár a használt fogalmakat minden általam szükségesnek ér
zett helyen igyekeztem meghatározni vagy legalábbis értelmezni, 
bizonyára maradtak a szövegben félreérthető, vagy nem kellően 
tisztázott fogalmak. Remélhetőleg az idő múlása ezek korrigálására 
is lehetőséget nyújt majd.

Budapest, 1968 márciusában
a szerző



I. Az új szemlélet

Az első fejezetben említettük, hogy a szaporodás és a növekedés sok 
esetben nem különíthető el egyértelműen egymástól. Példáink kö
zött szerepelt, hogy a szétvagdosott giliszták, hidrák regenerálód
nak, mindegyik darabból egész állat lesz. Akkor nem vetettük fel a 
kérdést: ezek szerint a fél giliszta is él? A tizedrész hidra is él? 
Vagy gondoljunk Szent-Györgyi Albert példájára: a békából ki
preparált szív még órákon keresztül dobog, működik, különösen, ha 
gondoskodunk róla, hogy megfelelő összetételű oldat áramolhasson 
rajta keresztül. Él-e a kipreparált békaszív? Szemléletünk szerint 
igen, hiszen a neve is túlélő békaszív. De ha a békaszív él, akkor 
tulajdonképpen mi ól, a béka, vagy annak egyes részei ? S ha a béka
szívet szétvagdossuk, az egyes izomdarabkák tovább mozognak, 
működnek, élnek!

A víruskutatásnak és oltóanyagtermelésnek ma már elengedhetet
len segédeszköze a szövettenyészet. A szövettenyészetet valamely 
állatból vagy növényből kimetszett darabkának mesterséges tápol
daton történő kezelésével nyerik. Ebben a szövet egyes sejtjei to
vábbra is táplálkoznak, funkcionálnak és szaporodnak. Ilyen szö
vettenyészetet az állat halála után kimetszett szövetdarabból is 
lehet készíteni, és a sejteket évtizedeken keresztül szaporíthatjuk 
mesterségesen. Mi él hát, az állat, annak szövetei vagy sejtjei ?

Azt mondják, hogy a szivacsállatokat kendőn átpaszírozva a sejt- 
szuszpenzióban levő sejtekből új állatok képesek kifejlődni. Sárga
répa gyökeréből vagy leveléből vett egyetlen sejtből többször sike
rült már normális, teljes növényt felnevelni. Az újságok ezeket ter
mészeti paradoxonoknak nevezik. De a természet nem saját tör
vényeinek, csak a mi szemléletünknek mond ellent!

Az emberi élet kritériumának évezredeken keresztül a szívverést 
tekintették. Amíg valakinek a szíve dobogott, addig az illető élt, s
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amikor megszűnt dobogni, akkor vált halottá. A szív működése te
hát az ember életének, s nem pedig a szív életének volt kritériuma. 
Ám a néhány év óta rendszeresen végzett szívátültetések ezt a 
szemléletet teljesen felborították. Élő embernek kiveszik a szívét — 
s az illető tovább él, s beleültetik mellkasába egy halott ember 
„élő” szívét.

Valami baj van a szemléletünkkel. Valahogyan elvesztettük az 
élet határait. Száz évvel ezelőtt ezek a fogalmak egyértelműek vol
tak: az oroszlán akkor pusztult el, ha agyonlőtték, a fa akkor, ha 
kivágták vagy kiszáradt. Ma, amikor kristályosítják, sőt szinteti
zálják a vírusokat, a klinikai halálból visszahoznak embereket, a 
halottból kivett sejteket évtizedekig tenyésztik tovább, egyetlen 
szomatikus (testi, nem ivari) sejtből teljes szervezetet varázsolnak 
elő, kiveszik az ember „éltető” szervét, és a halott „élő” szervével 
pótolják, az élet mint kategória további boncolgatásra szorul.

Elsősorban el kell különítenünk az élő egység és az élő rész fogal
mát. Élő egység az, amely az anyagcserét mint legfontosabb életje
lenséget mutatja, és önálló életre genetikailag képes. Az élő rész az 
anyagcserét mutatja, és ezen kívül különböző funkciókat mutathat, 
de genetikailag önálló életre nem képes. Genetikailag önálló életre 
az a biológiai rendszer képes, amely egyrészt genetikai anyagában 
az önálló élethez szükséges minden tulajdonságot kódolja, másrészt 
maguk a tulajdonságok a rendszerben jelen is vannak. A faág sejt
jeinek genetikai anyagában az egész fa tulajdonságaira vonatkozó 
információk kódolva vannak, ezek közül a faágnak azonban csak 
az ágra jellemző tulajdonságai vannak. Hasonlóképpen bármely 
magasabb rendű élőlény szerveinek a sejtmagjaiban az egész szer
vezetre vonatkozó információk vannak rögzítve, de a szervben ma
gában e tulajdonságoknak csak egy olyan csoportja manifesztáló
dik, amely nem elegendő ahhoz, hogy a szerv önálló életet éljen.

Célszerű ezeket a fogalmakat példákon illusztrálni. A növényről 
lemetszett ág — élő rész, mert eldugványozva ugyan fa nőhet ki 
belőle, de annak a fának gyökere, szára, levele van, amely a lemet
szett ágnak nem volt, és amely genetikailag teszi képessé az önálló 
életre. Tehát a fa az élő egész. Az ágat nem szaporíthatjuk úgy, 
hogy belőle gyökér nélküli ágak keletkezzenek, tehát az ág csak 
élő rész lehet. Hasonló módon a túlélő békaszív csak élő rész, mert 
anyagcserét folytat, mozog, ingerlékeny stb., tehát él, de geneti
kailag, önállóan létező szív nem lehetséges. Az öszvér élő egész, 
mert bár szaporodóképessége potenciálisan nincsen, önálló léte ge
netikai úton biztosított.
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Az élő egészt tehát az élőlénnyel azonosíthatjuk, az élő részt an
nak valamely szervével, szövetével, részével. Az élő egész élete az 
élő részek életéből tevődik össze, de ugyanakkor mégis különálló 
valami, hiszen példáink szerint az élő egész élete megszűnhet anél
kül, hogy az élő részek is elpusztulnának.

Ezáltal a kategorizálásban előbbre jutottunk ugyan, de a lényeget 
illetően nem. Az még elfogadható volna, hogy ha az egész él, annak 
részei is élők. De hogyan magyarázható meg, hogy ha az élő egész 
elpusztult, annak részei tovább is élnek? Az ősi tapasztalatok azt 
sugallják, hogy az élet egységes valami, és nincs külön szívre jellem
ző élet, agyra, májra, tüdőre, bőrre vagy fagyökérre jellemző élet. 
Mi teszi akkor mégis lehetővé, hogy a szív, a máj, a tüdő vagy a fa
gyökér szövetei az élőlény halála után is élők legyenek, bárha csak 
élő részek is ?

Az élő részeket demonstráló példáink mind a magasabb rendű 
élőlények köréből kerültek ki. A túlélő békaszívből mint ,,rész”-ből 
élő, mozgó szövetdarabkákat metszhetünk ki, ezek szintén élő ré
szek. A szövetdarabkákat még további részekre bonthatjuk, azok 
még mindig élő részek. Kellő finomra boncolás után azonban a sej
tekhez jutunk el. A sejt viszont élő ugyan, de már nem élő rész, 
hanem élő egész, hiszen megfelelő táptalajon szaporítható, hasonló 
egyedeket hozhat létre. A sejt élő egész, mert az önálló életre gene
tikailag képes.

így érthetővé válik a túlélő békaszív „élete” . Nem a békaszív él, 
hanem azok a sejtek, amelyek a békaszívet alkotják, nem az élő 
rész él, hanem azok a kisebb egységek, melyekből az élő rész fel
épül. A békaszívnek, a faágnak nincs külön élete, az élet mint olyan, 
mindig körülhatárolt valami, egy meghatározott funkciókra képes 
egység sajátossága.

Ha viszont a magasabb rendű élőlény, mint élő egység, élő részek
ből tevődik össze, s ezek az élő részek azért élők, mert kisebb élő 
egységekből épülnek fel, akkor ki kell mondanunk — s ezt már 
Schwann ki is mondotta —, hogy valamely magasabb rendű szer
vezet minden egyes sejtjének külön önálló élete van, de az alárendelt 
a szervezet mint egész életének. Mindamellett a szervezet nem egy
szerűen sejtek halmaza, mint ahogy egy molekula nem egyszerűen 
az atomok halmaza, az állam nem egyszerűen családok halmaza, 
vagy a város nem egyszerűen házak halmaza. Ügy látszik: kétféle 
élet van, egy „magasabb rendű” és egy alacsonyabb rendű, egy 
egyszerű és egy összetett. A kétféle életet eddig nem választottuk el 
egymástól élesen és világosan, nem hangsúlyoztuk, hogy a szervezet
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kétszeresen él, egyszer alapelemeiben és egyszer összetett mivoltá
ban, és ha összetett mivoltában megszűnik élni, az nem zárja ki az 
alapelemek továbbélését. Ebből erednek a látszólagos ellentmondá
sok.

Ez a kétszeres élet az első pillanatban zavarosnak és ellentmondá
sosnak teszik, ezért ezt külön kell megvizsgálnunk. Mindenekelőtt 
ki kell választanunk az élet olyan általános tulajdonságát, amely 
kivétel nélkül minden létező és elképzelhető élőre vonatkoztatva 
igaz. Minden élőre mondhatjuk pl., hogy benne sokféle — minőségi
leg különböző — folyamat koordináltan megy végbe, oly módon, 
hogy az élő a külvilág behatásaira nem az egyes részfolyamatai, ha
nem azok összehangolt működéséből származó néhány eredő folya
m at segítségével válaszol. Ezek az eredő folyamatok azok, amelye
ket a klasszikus biológia „életjelenségek”-ként ismert fel. Minden 
életjelenség mögött számos részfolyamat húzódik meg, s maga az 
„életjelenség” különböző, esetleg alkalmanként más és más részfo
lyamatok összehangolt működésének eredőjeként jelenik meg.

H a — még mindig a klasszikus biológia talaján állva — azt vizs
gáljuk, hogy a sejt életjelenségei (anyagcsere, növekedés, szaporodás, 
ingerlékenység) mögött milyen részfolyamatok vannak, akkor bio
kémiai és biofizikai folyamatok sorozatára bukkanunk, amelyeknek 
az összehangolt működése közvetlenül adja a biológiai folyamatot, 
az életjelenséget. Ily módon azt mondhatjuk, hogy a sejt életjelen
ségei közvetlenül, elsődlegesen tevődnek össze a biokémiai és biofi
zikai folyamatokból, s ezért a sejt életét a továbbiakban elsődleges 
életnek nevezzük.

A magasabb rendű szervezet élet jelenségei azonban nem vezet
hetők vissza közvetlenül a biokémiai és biofizikai folyamatok össze
hangolt működésére, a kettő között a sejt biológiai folyamatai, a 
sejt élet jelenségei foglalnak helyet. A soksejtűek anyagcseréje sejt
jeik anyagcseréjének összehangolt működéséből ered, a test növeke
dése a  sejtek szaporodásából, az ingerlékenység az idegsejtek ingerlé
kenységének összehangolt működése, a szaporodás pedig eleve egyet
len sejten keresztül valósul meg. A szervezet élete tehát másodlagos 
élet, amelynek a jelenségei úgy jönnek létre, hogy nagy számú, rész
ben minőségileg is különböző élőlény elsődleges életjelenségei össze
hangoltan működnek, s az összehangolt elsődleges életek működé
sének eredőjeként jönnek létre a szervezet életjelenségei, a másod
lagos élet jellemző funkciói.

Ezt néhány közismert hasonlattal jobban érzékeltethetjük. Ve
gyük példaképpen a rádiót. Tegyük fel, hogy egy nagy teljesítmé
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nyű, modern rádiónak ezer alkatrésze van. Ezek az alkatrészek 
működőképesek, vagyis valamilyen, többnyire elektromos vagy 
elektronikus funkciót képesek ellátni. Néhány száz alkatrész az 
áram intenzitását, mások a feszültségét, a frekvenciáját képesek 
változtatni stb. A rádió működése néhány elektromos és elektronikus 
folyamaton alapszik, amelyet az alkatrészek egyenként produkálni 
képesek. Ha a rádió összes alkatrészét bezárjuk egy dobozba, attól 
még nem lesz rádiónk. Ha az összes alkatrészt egyidejűleg, de egy
mástól függetlenül működtetjük a dobozon belül, az sem rádió. Ha 
az alkatrészeket találomra összekötve működtetjük, akkor sem 
kapunk rádiót. Ahhoz, hogy az alkatrészekből rádió legyen, az al
katrészek által képviselt funkciókat egy meghatározott organizáció 
szerint — vagyis a rádió alapelvének megfelelően — rendszerbe kell 
szervezni. Az alapfunkcióknak ez a rendszerbe szerveződése minő
ségi ugrást jelent, mert ez a funkcionális rendszer olyan új tulajdon
ságokat kap, olyan új funkciókat mutat, amilyenek az alapelemek 
keverékében vagy az alapfolyamatok halmazában nincsenek. A rá
diót éppen ezek a minőségileg új tulajdonságok teszik rádióvá, s a 
minőségi ugrás alapja az alapfolyamatoknak a rádió elve szerinti, 
magasabb szervezettségi fokú egységbe történő szerveződése.

A rádió esetében tehát egyszerű fizikai alapfolyamatok adottak, 
s adott egy alapelv, amely ezeknek magasabb fokú, minőségileg új 
egységbe történő szervezését lehetővé teszi. Ebben a vonatkozás
ban (de csak ebben!) a rádió a sejttel hasonlítható össze. A sejtben 
is adottak „egyszerű” biokémiai és biofizikai alapfolyamatok, s van 
egy rendező elv, az élet még ismeretlen alapelve, a biológiai szerve
ződés törvénye, amelynek alapján ezek az alapfolyamatok egy mi
nőségileg új, magasabb rendű funkcionális egységbe állnak össze, 
s egységesen és újonnan megjelent tulajdonságokkal reagálnak a 
kívülről érkező hatásokra.

A rádiónak és a sejtnek tehát van egy közös tulajdonsága: mind
kettő egyszerű alapfolyamatokból, meghatározott törvények sze
rint felépülő magasabb rendű egységet alkotó, minőségileg új tulaj
donságot mutató rendszer. Ez az analógia azonban nemcsak a rádió 
és a sejt között fedezhető fel, végső fokon minden ember alkotta gép, 
készülék, műszer egyszerű alapfolyamatokból valamilyen szervező 
elv alapján szerveződik minőségileg új tulajdonságokat mutató, 
magasabb fokú organizációju funkcionális egységgé. Mindegyiknek 
az alapelve az alapfunkciók összehangoltsága, a készülékek addig 
„működnek”, s a sejt addig „él” , amíg az alapfunkciók a szervező 
elv szerinti összehangoltságban működnek. Ilyen értelemben a gép,

143



készülék működése analóg a sejt életével. Ez a felismerés vezette 
a mechanikus materialistákat az ember és gép egyoldalú összeha
sonlításához.

Kétségtelen, a magasabb rendű egységbe szerveződés mind az 
ember alkotta gépek, készülékek, mind pedig az élővilág egyedei- 
ben megtalálható, és ebben a tekintetben analógia van e rendszerek 
között. Ezt az analógiát a továbbiakban is felhasználjuk. Az analó
gián túlmenően azonban igen lényeges különbségek is vannak kö
zöttük. Már maguk az alapfolyamatok sem azonosak, de a legdön
tőbb különbség a szerveződés törvényei között van. A gépek és ké
szülékek ember alkotta rendszer szerint működnek, az élőlények vi
szont az anyag saját tulajdonságaiból következő spontán szervező
dési elvek alapján. Azt a spontán szerveződési elvet, amelynek engedel
meskedve a természetben végbemenő folyamatok életjelenségeket mutató 
magasabb rendű funkcionális egységbe —élő rendszerbe — szerveződ
hetnek, az élet alapelvének, az élet princípiumának nevezzük, s köny
vünk hátralevő részében ennek vizsgálatával foglalkozunk.

Mielőtt azonban az élet princípiumának kutatása terén tovább
haladnánk, az élő szervezetre is kell analóg példát találnunk, hogy 
a sejt és szervezet, kétféle élet közötti különbség, valamint azok 
egyidejű működése teljesen világos legyen. De ismételten hang
súlyozni kell, hogy akárcsak az előzőkben, az analógia it t  is csak 
egyetlen szempont — a szerveződés vizsgálata szempontjából — 
jogosult, és csak arra vonatkozik.

A sejteket tehát a gépekhez, készülékekhez, műszerekhez hason
lítottuk, a sejt életét pedig azok működéséhez. Amikor a magasabb 
rendű szervezet életére — amelyben a sejtek magasabb rendű egy
ségbe szerveződnek — keresünk ember alkotta analógiát, akkor 
olyan emberi alkotásokat kell keresnünk, amelyekben különböző gé
peket, készülékeket, műszereket szerveztek egységes rendszerbe. 
Számos ilyen emberi alkotás sorolható fel, itt most ragadjunk ki 
egyet a fejlettebbek, bonyolultabbak közül, s állítsuk azt párhu
zamba — mondjuk — az emberi szervezettel. Legyen példánk egy 
pilóta nélküli repülőgép.

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy a pilóta nélküli re
pülőgép olyan funkcionális egység, amelynek a működése és vala
mennyi tulajdonsága szervezettségének a következményeképpen 
jött létre, s nem tehető össze additív módon, alkatrészeinek a tu
lajdonságaiból. Ennek ellenére különböző részfunkciókat betöltő 
alegységek találhatók benne. Van egy hordozó, főként statikai sze
repet betöltő váz (csontváz), külső burok (hámszövet). Van motorja
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(szív, izmok), tápanyagellátó rendszere (gyomor-bél rendszer), navi
gációs és irányító rendszere (agyvelő és idegrendszer) stb. Az em
beri szervezethez hasonlóan, a pilóta nélküli repülőgép is csak addig 
működik repülőgépként, amíg különböző „szervei” egymással össz
hangban funkcionálnak. Akár a motor, akár a navigációs vagy táp
anyagellátó rendszer mondja fel a szolgálatot, a repülőgép nem 
funkcionál, „meghal” . Egyes „szervei” viszont az emberi és állati 
szervekhez hasonlóan ezt a „halált” túlélhetik. Ha pl. a gép motor
ját szétlövik, a navigációs rendszer még tovább működik. Ám ez a 
működés már értelmetlen, maga a navigációs rendszer a repülőgép
től függetlenül már semmire sem használható, „életképtelen” , ha
sonlóan a túlélő emberi, állati szervekhez. A repülőgép konstruk
ciója folytán (genetikailag) önmagában használható (életképes), a 
navigációs rendszer (túlélő szerv) önmagában konstrukciója folytán 
használhatatlan (genetikailag életképtelen). Hogy a navigációs 
rendszer, ha értelmetlenül is, mégis működhet a repülőgép pusztu
lása után is, az annak a következménye, hogy kisebb, működő egy
ségekből (műszerek, számítógép stb.) épül fel. Ezek a kisebb mű
szerek azonban önmagukban, többnyire konstrukciójuk folytán, a 
repülőgéptől függetlenül is használhatók (genetikailag életképe
sek), hiszen általános funkciók ellátására alkalmasak.

Á magyar nyelv az analógia mélyebb megértését is elősegíti. 
A természetes fizikai, kémiai, biokémiai alapfolyamatra azt mond
juk, hogy végbemegy, egy organizált rendszer funkciójára, hogy mű
ködik. Az elsődleges organizációs rendszerek olyan alapfolyamatok
ból épülnek fel, amelyek „végbemennek” , a másodlagos rendszerek 
pedig olyan alapfolyamatokból, amelyek „működnek”. A sejt, mint 
primer élőlény, a benne végbemenő biokémiai, biofizikai folyamatok 
összehangolása révén működik, a gép, műszer, rádió, elsődlegesen 
működő alkotásként, a benne végbemenő elektronikus, elektromos, 
mechanikai stb. folyamatok egységbe szervezése révén. Az élő szer
vezet másodlagos rendszerként viszont azáltal képes funkcionálni, 
hogy egyes sejtjeinek az élet működését hangolja össze, az automata 
pilóta nélküli repülőgép pedig, mint másodlagos organizált rendszer, 
a felépítő műszerek és gépek működésének a koordinálásával képes 
a repülőgép funkcióit ellátni.

A sejt és a műszer — a primer organizációs rendszer — csak egy
szeresen működik (él), mert alapfolyamatai „csak” végbemennek, az 
élő szervezet és az automata repülőgép kétszeresen működik (él), 
mert működése alapegységei működéséből tevődik össze, és a komp-
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lex rendszer működésének a megszűnése nem szükségszerűen vonja 
maga után az alaprendszerek működésének a megszűnését.

Amikor a sejtet primer rendszernek, elsődleges élőlénynek nevez
tük, egy látszólagos és egy valóságos elhanyagolással éltünk. A lát
szólagos elhanyagolás a biológiai struktúrák szerepére vonatkozik, 
mert azt mondottuk, hogy a sejt működése a biokémiai és biofizikai 
folyamatokból közvetlenül tevődik össze. Ugyanakkor mindenki 
előtt nyilvánvaló, hogy a sejt életműködésében a struktúrák szerepe 
alapvetően fontos. Az ellentmondás látszólagossága onnan ered, 
hogy nem kémiai és fizikai, hanem biokémiai és biofizikai folyamatot 
mondottunk, a kettő között pedig éppen a biológiai struktúrák sze
repe adja a különbséget. A hidrogénperoxid bomlása oxigénre és 
vízre egyszerű kémiai reakció. Biokémiai reakcióvá azáltal válhat, 
hogy ezt a folyamatot egy speciális harmadlagos struktúrájú enzim, 
a kataláz katalizálja. A diffúzió fizikai folyamat, s biofizikaivá válik, 
ha pl. a sejtfal membránján keresztül történik. A biofizikai és bio
kémiai reakciók makromolekuláris és szupramolekuláris struktúrák
hoz kötöttek. Ezért látszólagos a struktúrák alapvető szerepének az 
elhanyagolása.

Valóságosan elhanyagoltuk viszont a sejtszervecskék szerepének 
a kérdését, noha ezek nem végbemennek, hanem működnek. Sőt, 
mint korábban említettük, vannak már olyan elképzelések is, ame
lyek szerint egyes sejtszervecskék (mitokondriumok, kloroplasztok) 
önálló élőlények a sejten belül, azzal szimbiózisban élnek. A sejt
szervecskék kérdése tehát semmi esetre sem hagyható figyelmen 
kívül. Hogy mégsem vettük figyelembe, annak oka, hogy ezek a 
sejtszervek mostanában kerültek a kutatás előterébe, s mai tudá
sunk szerint még nem lehet egyértelmű és vitathatatlan álláspontot 
elfoglalni természetükre vonatkozóan. De amennyiben kiderülne, 
hogy élők, akkor ez nem változtatna a lényegen, mert vagy — mint 
egyesek ma is feltételezik — a sejt és mitokondrium (tehát két pri
mer élőlény) szimbiózisáról kellene beszélnünk, vagy pedig legrosz- 
szabb esetben a mitokondrium primer élőlényként a sejt elé iktatód- 
nék, s a sejt lenne kétszeresen, a szervezet háromszorosan élő. Ez 
azonban az életek összetettségének elvét nem változtatná meg.

Könyvünk hátralevő részében, mint említettük, az élet alapelvét, 
az élet princípiumát keressük. Minthogy azonban az eddigi vizsgáló
dásaink szerint is legalább kétféle élet létezik, az elsődleges és a 
másodlagos élet, célszerűnek látszik, ha vizsgálódásainkat az elsőd
leges élet törvényszerűségeivel kezdjük, hiszen a másodlagos élet,
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mint kimutattuk, elsődleges életek működéséből szerveződik egysé
ges rendszerré. Ezért a továbbiakban, hacsak külön nem hangsú
lyozzuk, minden megállapításunk és következtetésünk csak az elsőd
leges életre vonatkozik, s csak az elsődleges élet működésének az 
alapelvét vizsgáljuk.

Primer élőlénynek a sejtet tekintettük, bár rámutattunk, hogy 
egyes sejtszervecskékkel kapcsolatos kutatások ezt az álláspontun
kat módosíthatják. Mai tudásunk alapján azonban meg kell marad
nunk a sejtnél, azt primer élőlényként kell elfogadnunk, a sejtre kell 
alapoznunk az élet princípiumának a keresését.

A természetben található sejtek mintegy hárommilliárd év evolú
ciós folyamatának az eredményei. E folyamatban az egyszerűbb 
sejtek fokozatosan háttérbe szorultak, és a komplikáltabb, össze
tettebb, többféle védekező és alkalmazkodó folyamattal rendelkező, 
az adott viszonyok között életképesebb sejtek maradtak fenn. E 
geológiai időket felölelő folyamat azt eredményezte, hogy a termé
szetben ma található primer élőlények rendkívül bonyolultak lettek, 
s bonyolultságuk már teljesen elfedi működésük alapelvét.

Állításunkat ismét egy ember alkotta rendszer fejlődésének az 
analógiájával világítjuk meg. A legegyszerűbb rádió, a detektoros 
készülék könnyen felismerhető módon hordja magában a rádiózás 
alapelvét. Ám a technikai fejlődés, a „technikai evolúció” során a 
detektoros rádió kevéssé bizonyult életképesnek. Egyre jobb műkö
désű, nagyobb vételképességű és szelektivitású készülékek jelentek 
meg, de ez a rádiókészülékek belső rendszerének egyre bonyolultab
bá válásához vezetett. Egy mai, nagy hatásfokú rádiókészülék már 
olyan bonyolult, hogy ha valaki azon kezdene ismerkedni a rádiózás 
alapelvével, azon keresztül próbálná felderíteni az elektrotechnikai 
hírközlés törvényeit, bizony rendkívüli nehézségekbe ütköznék.

Mégis, hogyan lehetne hozzákezdeni ? Mindenekelőtt el kellene 
távolítani mindazokat az alkatrészeket, amelyeknek az eltávolítása 
után a rádió még működik. Tehát hamarosan kiderülne, hogy a 
doboz, a skálaizzók stb. az alapelv szempontjából lényegtelenek. 
Azután a belső alkatrészek nagy részéről kiderülne, hogy azok csak 
a különböző hullámsávok vételéhez szükségesek, de pl. a középhul
lám azok eltávolítása után is működik. Azután az is kiderülne, hogy 
egyes alkatrészek egyszerűbbekkel is helyettesíthetők, pl. a kereső 
forgókondenzátora a hozzákapcsolt keresőrendszerrel együtt kiik
tatható, ha helyébe egyetlen, meghatározott kapacitású kondenzá
tort iktatunk. Ékkor rádiónk már csak egyetlen állomást fog, s bár 
a „technikai evolúció” adott fokának már egyáltalán nem felel meg,
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még mindig rádióként működik, tehát magában rejti, kielégíti a rádió 
alapelvét. Egy ilyen, maximális mértékben leegyszerűsített rend
szeren már sokkal nagyobb az alapelv felismerésének a valószínű
sége.

Valami ilyesmit kellene végrehajtani a sejttel kapcsolatban is. 
A sejt az evolúciónak lényegesen magasabb fokán áll, mint a rádió 
a „technikai evolúciót” tekintve, ennek megfelelően belső szerve
zettsége sokkal kifinomultabb, sokkal differenciáltabb, s működésé
nek alapelve sokkal rejtettebb. Éppen ezért az alaptörvény felisme
rését nem az evolúció adott fokán levő bonyolult, összetett sejten 
kell kezdeni, hanem valami olyan — ma feltételezhetően már nem 
létező, tehát hipotetikus — legegyszerűbb sejten, amelyről minden 
olyat lehámoztunk, ami nem magához az élethez, hanem az evolúció 
adott fokán levő sejt rendkívül differenciált rendszerének a működé
séhez tartozik.

Az a gondolat, hogy az életnek van legkisebb alapegysége, amely 
nem a sejttel azonos, hanem amelyről hiányoznak a sejt „fölösleges” 
részei, nem új keletű. Bertalanffy például kifejti, hogy bizonyos 
értelemben a vírusokat kell tekinteni az „elemi biológiai egységek
nek”, mert a legkisebb reprodukcióra képes rendszerek. A sejten 
belül szerinte a kromoszómákban elhelyezkedő gének tekinthetők 
hasonlónak. Bemard szerint „az élet, ellentétben Arisztotelész el
képzelésével, legegyszerűbb fokán, a legtöbb lényt álcázó járulékok 
lebontása után nélkülöz mindennemű sajátos formát” . Selye is fel
állított egy ilyen hipotetikus fogalmat az élet alapvető, fundamen
tális egységére, és azt reaktonnak nevezte el.

Nyilvánvaló azonban, hogy az élet alapegységének sem szabad 
egyetlen funkciót tulajdonítani, legyen az az önreprodukció, vagy 
— mint Selye tette a reakton esetében — az ingerlékenység. Az élet 
alapegységének az élet összes alapvető, általános sajátosságával 
rendelkeznie kell. Sokkal közelebb áll ezeknél az élet alapegységéhez 
az az „elméletileg legkisebb sejt” , amellyel kapcsolatos számításokat 
is végeztek méreteire, különböző anyagainak minimális mennyisé
gére stb. vonatkozóan.

Ha a sejtről minden „fölöslegeset” úgy hámozunk le, hogy a visz- 
szamaradó rész még mindig él, akkor e visszamaradt résznek még 
rendelkeznie kell mindazokkal az alapfolyamatokkal, amelyek a sejt 
működésére jellemzők. Ezek között teljesen általánosítva pl. a kö
vetkezők szerepelnek:

1. A sejt folyamatait kémiai reakciók révén valósítja meg.
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2. A kémiai reakciók szabályozását meghatározott aminosavsor- 
rendű fehérjék, enzimek végzik.

3. A fehérjék bioszintézisben az aminosavak sorrendiségét a ve
zérlő RNS bázissorrendjébe zárt információ szabja meg.

4. A vezérlő RNS információtartalmát a DNS-től kapja.
5. A DNS-molekulákba zárt információtartalom a DNS reproduk

ciója során az „utódmolekulákba” vivődik át, ezzel biztosított az 
információk öröklődő volta stb.

Abban a legegyszerűbb lényben, amelyet a sejt egyszerűsítése 
során nyerünk, többek között ezeknek az alapfolyamatoknak kell 
végbemennie. Mint döntő kritériumot talán azt köthetnénk ki, hogy 
az élet mai formájának az alapegységének — amelyet most bioton- 
nak nevezünk el — alapvető sajátossága, hogy folyamatainak a sza
bályozását meghatározott aminosavsorrendű fehérjéken, enzimeken 
keresztül valósítja meg.

A bioton — elméletileg — a földi élet mai formájának alapegysé
geként fogható fel. Kérdés azonban, hogy jelenti-e ez egyben az élet 
legegyszerűbb formáját, valóban ez az az emléletileg is elképzelhető 
legegyszerűbb rendszer, amely már képes az élet kritériumait kielégí
teni, amelyiknél egyszerűbb rendszer működése már nem elégítheti 
ki az élet alapelvét, az élet princípiumát.

Ezt a kérdést legjobban az élet keletkezésének, az élő rendszerek 
kialakulásának a vizsgálata révén közelíthetjük meg. Mint köny
vünk második részében ismertettük, igen nagyszámú kísérlet bizo
nyítja, hogy a Föld fejlődése során törvényszerűen jöttek létre azok 
az anyagok, amelyek az élő rendszerek kifejlődéséhez szükségesek 
voltak. Ha alapelvként elfogadjuk, hogy az élő rendszerek spontán 
jöttek létre a rendelkezésre álló biológiai anyagokból, akkor meg 
kell vizsgálnunk, hogy a bioton létrejöhetett-e spontán, közvetlenül, 
szerves, biológiai jellegű ősvegyületekből. Amennyiben erre a kér
désre igenlő választ kapunk, úgy a bioton lehet a legegyszerűbb élő 
rendszer. De ha bebizonyosodik, hogy a bioton nem jöhet létre spon
tán az alapvegyületekből, úgy vagy a bioton nem a legegyszerűbb 
élő rendszer, s maga már egy egyszerűbb élő rendszer továbbfejlődési 
formája, vagy az élet nem spontán jött létre. Ez utóbbi lehetősé
get viszont a természettudományos gondolkodás eleve kizárja.

Könnyen belátható, hogy a bioton spontán keletkezésének kisebb 
a valószínűsége, mint a biotont alkotó egyes részek spontán kelet
kezésének. Ha ugyanis már az alkatrészek sem keletkezhettek ma
guktól, pusztán valószínűségi alapon, akkor a bioton ugyanilyen 
úton bizonyosan nem jöhetett létre. A kérdést tehát leszűkíthetjük
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úgy, hogy csak az alkatrészek spontán keletkezésének a valószínű
ségét vizsgáljuk. Sőt, nem is kell az összes alkotórészt vizsgálni, ha 
mindössze egyetlen létfontosságú alkotórészről kimutatjuk, hogy 
spontán nem jöhetett létre, a bioton spontán keletkezését is elvet
hetjük. Vizsgáljuk meg ebből a szempontból a bioton enzimeit.

Nem tudjuk pontosan, hogy a bioton működéséhez hányféle en
zim szükséges, ezért tehát vegyünk fel olyan minimális számú enzim
fajtát, amelynél kevesebbel a bioton biztosan nem működőképes. 
Tételezzük tehát fel, hogy a biotonnak mindössze öt speciális amino- 
savsorrendü enzime van, egy a DNS-szintézishez, egy a vezérlő 
RNS-szintézishez, egy a fehérjeszintézishez és kettő a biotonban 
végbemenő egyéb folyamatok katalizálásához.

A kérdést tehát nagyon leegyszerűsítettük. Eredeti kérdésünk az, 
hogy létrejöhetett-e az ősóceánban bioton. Minthogy azonban egy 
bioton működéséhez számos egyéb mellett bizonyosan több, mint 
ötféle speciális enzimmolekula szükséges, a kérdés az ötféle speciális 
enzimmolekula spontán keletkezésére korlátozódott. Első lépésként 
vizsgáljuk meg, mi a valószínűsége egy meghatározott szerkezetű 
fehérjemolekula spontán, aminosavakból történő keletkezésének.

Minthogy a fehérjék felépítésében húszféle aminosav vesz részt, 
először azt a kérdést tesszük fel, vajon a húszféle aminosavat hány
féle sorrendben helyezhetnénk el egy százötvenes tagszámú poli- 
peptid láncban. Minden aminosavfajta tetszés szerint ismétlődhet, 
elvben semmi sem korlátozza elhelyezkedésüket. A probléma meg
oldását a matematikai kézikönyvekben „ismétléses variációk” cím
szó a latt találjuk meg. Az eredmény olyan nagy szám, amelyet csak 
százkilencvenöt számjeggyel lehet leírni.

Könnyen belátható, hogy semmi valószínűsége sincs annak, hogy 
ilyen végtelen nagy számú lehetőség közül éppen az az egy variáció, 
a biotonban az adott funkciónak megfelelő aminosavszekvenciájú 
fehérje jöjjön létre. Persze kérdés, hogy azonos funkciót valóban 
egyetlen aminosavsorrendű fehérje tölthet-e csak be? Bizonyosan 
nem. Tételezzük fel tehát, hogy egy kvintrillió (1024)-féle különböző 
aminosavsorrendű fehérje képes ugyanannak a funkciónak megfe
lelni. Ebben az esetben annak a valószínűsége, hogy az összes lehe
tőség közül éppen az egy kvintrillió „funkcionáló” fehérje vala
melyike spontán keletkezzék aminosavakból; 10~171.

Ha pedig megfontoljuk, hogy a biotonnak minimálisan öt spe
ciális enzimjét soroltuk fel, amelyek keletkezésének egyenként ilyen 
rendkívül kicsiny a valószínűsége, és ehhez hozzávesszük, hogy 
ennek az ötnek nem a földtörténet során elosztva, hanem azonos
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időszakban kellett volna keletkeznie, és még azt is beleszámíthat
juk, hogy az öt enzimmolekulának az ősóceánban találkoznia is 
kellett volna, beláthatjuk: ez olyan roppant kis valószínűségű, 
hogy le kell mondanunk arról, hogy ez valaha is bekövetkezett. És 
ez még mindig csak öt meghatározott funkcióra képes, együtt levő 
különböző fehérjemolekula, nem pedig működő bioton!

A bioton nem keletkezhetett pusztán valószínűségi alapon. Kelet
kezéséhez irányítás kellett, olyan rendszer, amely irányítottan hoz
hatta léti'e. Ahhoz, hogy valamely rendszer biotont hozhasson-  
létre, tartalmaznia kell a biotonra vonatkozó információkat. S mint
hogy a bioton felépítése még meglehetősen bonyolult, ezért a biotont 
létrehozó rendszernek magának is igen bonyolult információkat 
kellett tartalmaznia. Célszerű tehát, ha feltételezzük, hogy maga 
sem közvetlen, spontán módon jött létre, hanem valami olyan, való
jában spontán keletkező igen egyszerű rendszerből fejlődött ki, 
amely az evolúcióképesség csíráját magában hordta, és sok-sok 
„generáción” keresztül képes volt biotonná fejlődni. Ez a rendszer 
éppen egyszerűsége folytán nem tartalmazhatott meghatározott ami- 
nosavsorrendű enzimeket, de mert képes volt biotonná fejlődni, 
szaporodnia (növekednie) kellett, anyagcserét kellett folytatnia, s 
minthogy fennmaradt hosszú időn keresztül, meg kellett őriznie 
saját egyensúlyát, aminek előfeltétele, hogy a külvilág hatásaira 
válaszoljon, vagyis a homeosztázist és ingerlékenységet mutassa.

E hosszú gondolatmenet végén tehát eljutottunk oda, hogy fel 
kell tételeznünk egy olyan reakciórendszer létezését, amelynek 
nincs morfológiai struktúrája (vagy ha van, az rendkívül primitív, 
és spontán összeáll alkatrészeiből: pl. koacervátumok, vagy az em
lített Fox-féle proteinoid gömböcskék), nem tartalmaz meghatáro
zott szekvenciájú és struktúrájú fehérjéket, ennek ellenére anyag
cserét folytat, szaporodik-növekedik, homeosztázisban van és inger
lékeny, vagyis mutatja az alap élet jelenségeket! Ezzel természete
sen nem zárjuk ki a nem szigorúan meghatározott aminosavsorrendű 
fehérjék, proteinoidok primitív katalitikus hatását e rendszerekre. 
Ha van ilyen rendszer, az él, mert mutatja az életjelenségeket, de 
nem élőlény, mert ehhez nincs megfelelő struktúrája. Ezt a hipote
tikus, élő, primitív kémiai rendszert nevezzük el CHEMOTON-nak. 
A chemoton — ha egyáltalán létezik — az élet kémiai alapegysége.

Mi az alapvető különbség a chemoton és a bioton között? Az, 
hogy a bioton a működését, folyamatainak a szabályozását meg
határozott aminosavsorrendű fehérjék katalitikus hatására alapítja, 
a chemoton pedig — ha egyáltalán létezhet — működéséhez nem
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fcnyeli meghatározott monomersorrendű polimerek működését.
ppen a meghatározott monomersorrend (fehérjék esetében az 

aminosavsorrend, nukleinsavak esetében a bázissorrend) spontán 
létrejötte az, ami valószínűségi alapon teljesen kizárható. Ezért, ha 
létezik olyan, a legáltalánosabb életkritériumokat kielégítő rend
szer, amely kémiai folyamatokból úgy épül fel, hogy a folyamatok 
szabályozását meghatározott monomersorrendű polimerek közre
működése nélkül oldja meg, az az evolúció során megelőzhette a 
biotont, a bioton belőle evolúció útján létrejöhetett, s így az ilyen 
legegyszerűbb rendszer az élet kémiai alapegységének, chemotonnak 
fogható fel.

Ezek után új szemléletünknek idevágó részét úgy foglalhatnánk 
össze, hogy az élet

legmagasabb rendű egysége a szervezet 
morfológiai alapegysége a sejt
biológiai alapegysége a bioton
kémiai alapegysége a chemoton

Ezen kívül feltételezzük, hogy a biológiai evolúció a chemotonnál 
kezdődött, és a biotonon és sejten keresztül jutott el a szervezetig.

*  *  *

Tisztában kell lennünk azzal, hogy amikor egy kémiai reakció
rendszer és bár az elvileg is legegyszerűbb, de mégis biológiai alap
egység közé egyenlőségjelet teszünk, akkor egy természetfilozófiai 
darázsfészek kellős közepébe nyúlunk bele. Könnyen az a vád érhet 
bennünket, hogy a biológiai mozgásformát a kimerítés értelmében 
visszavezetjük a kémiai mozgásformára, vagyis, hogy azt állíta
nánk, hogy a biológiai jelenségek pusztán kémiai jelenségek, és a 
biológia a jövőben a kémiával helyettesíthető, vagy a kémiának 
egy ágává válik. Ez azonban nincs így.

Az anyag szerveződésének ma már számos szintjét ismerjük. 
Senki sem tagadja, hogy az atommag elemi részekből áll. Az atom
mag azonban nem azonos az őt alkotó elemi részek összességével. 
Az atommag — egység, amely az anyag szerveződésének bizonyos 
fokán, minőségileg is új valamiként jelenik meg. Tulajdonságait 
egyrészt az alkotó elemi részek tulajdonságai, másrészt a közöttük 
fellépő kölcsönhatások törvényszerűségei szabják meg. Ha az atom
mag tulajdonságainak, törvényszerűségeinek az okát kívánjuk meg
tudni, vissza kell nyúlnunk az anyag szerveződésének előző szint
jére, az elemi részek közé. De az atommag az anyag szerveződésének 
egy minőségileg is új szintje az elemi részekhez képest, s az atom
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magnak olyan új tulajdonságai vannak, amelyekkel az elemi részek 
egyike sem rendelkezik.

Mi az oka annak, hogy az atommag minőségileg is új egység az 
elemi részekhez képest? Az, hogy az atommag nem egyszerűen az 
elemi részek tetszőleges halmaza, hanem meghatározott törvények 
szerint keletkezett rendszer, amely funkcióját csakis és kizárólag 
magából a rendszerből eredő tulajdonságai révén képes ellátni. 
Az utcán menő járókelőkről azt mondhatjuk, hogy emberek halmaza, 
minden sajátságos funkció nélkül. Sajátságai az egyes emberek 
sajátságaiból additive tevődnek össze. Az utcán menetelő katonai 
alakulat azonban nem egyszerűen katonák halmaza, hanem egy, a 
katonák meghatározott szabályok szerinti rendszere, egy egység, 
amely a katonákhoz képest minőségileg is új, olyan funkciók ellátá
sára is képes, amelyek nem az egyes katonák tulajdonságainak 
puszta összegezéséből, hanem az alakulatot szabályozó, felépítő 
rendszer sajátságaiból fakadnak. Ha részek meghatározott törvé
nyek szerint rendszerbe állnak össze, minőségileg is új egység kelet
kezik.

Előző példáinkat tovább folytatva: az atommag az atom felépí
tésében funkcionális egységként vesz részt. Az atomokat azonban 
mégsem tekinthetjük az atommagok és elektronok puszta halma
zának. Az atom a szerveződésnek új, magasabb rendű, minőségi 
ugrást is jelentő formája, önmagában is funkcionális egység. Ha 
tulajdonságait meg akarjuk érteni, vissza kell nyúlnunk az atom
magok és elektronok tulajdonságainak a vizsgálatához. De vissza 
kell nyúlnunk kölcsönhatásaik vizsgálatához is, mert nem hozható 
létre akármilyen atom, csak olyan, amelyet az atommagokat és 
elektronokat, továbbá a közöttük fellépő kölcsönhatásokat leíró 
törvények* lehetővé tesznek. Ha az atomot ilyen módon vizsgáljuk, 
ezzel egyenlőséget tettünk egy atommagból és elektronokból álló 
rendszer és az atom között, de nem tettünk egyenlőséget az atom
magok, elektronok és az atomok között. Éppen a rendszer az, ami a 
minőségi ugrást jelenti. Azáltal, hogy az atommagok és az elektro
nok meghatározott rendszerekbe szerveződnek, az anyag szervezett
ségének minőségileg új funkcionális egységei, az atomok jönnek 
létre.

A molekulák sajátságait, viselkedését és képződését sem ismer

* A k v an tu m elm éle t sze rin t e  kö lcsönhatások  d in am ik u s jellegűek, de az  össze
te tte b b  fizikai rendszerek  (atom ok, m olekulák  s tb .)  e lm éle ti v izsg á la tak o r — a  szá 
m ítások  elvégezhetősége v é g e tt — e ttő l a  té n y tő l a  leg tö b b  ese tb en  e l kell tek in ten i.
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hetnénk meg az atomok mint funkcionális egységek tulajdonságai
nak, sajátságainak a figyelembevétele nélkül. Minden molekula 
.atomokból álló anyagi rendszer, amely épp szerveződése folytán az 
anyag minőségileg is új megjelenési formáját jelenti. A molekulák 
sem azonosak az atomok halmazával. A molekulák tulajdonságainak 
a levezetésekor az alkotó atomok tulajdonságai mellett a közöttük 
fellépő kölcsönhatások törvényszerűségeit is figyelembe kell venni. 
A molekulák hasonló módon szerveződhetnek kristályokká, a kris
tályok kőzetekké.

Az anyag szerveződésének különböző szintjeit az jellemzi, hogy 
alacsonyabb szerveződési szintű egységek meghatározott körülmé
nyek között, definiált törvények alapján, bizonyos időtartamon 
keresztül olyan rendszert alkotnak, amely méreteiben és funkciójá
ban egységes egész, az adott feltételek mellett stabil, és a szervező
dés következő szintjéül szolgáló egységek kialakításához megfelelő 
rendszer tagja, alkotó elemi egysége lehet.

A természettudományok korábban főleg az anyag különböző meg
jelenési formáit, azok rendszereit, összefüggéseit, kölcsönhatásait 
vizsgálták. Elvileg azonban nincsen akadálya az anyagi folyamatok 
funkcionális egységekbe történő szerveződésének. Ebben az esetben 
a rendszer nem alkotó elemi anyagrészekből, hanem alkotó elemi 
folyamatokból tevődik össze, s maga a rendszer, mint most már az 
alkotó elemi folyamatok kölcsönhatásaiból létrejött újabb egység, 
amelyet összetettségében szabályoznak a kölcsönhatásokat meg
szabó törvények, az anyagi folyamatok evolúciójának minőségileg 
is új, magasabb rendű szerveződési szintjét jelenti. Ahogy az anya
got fokozatosan magasabb minőségű egységekbe lehet szervezni, 
úgy lehet az anyagi folyamatokat is evolúciós rendszerbe, fokozatosan 
bonyolultabb, de minőségi ugrásokat jelentő rendszerekbe szervezni.

Az anyagi folyamatok jól ismert fajtái a molekulák közötti, á t
alakulással járó folyamatok: a kémiai reakciók. Ezek egymással 
kapcsolatba léphetnek, bár ezek a kapcsolatok a természetes szer
vetlen világban meglehetősen lazák. A kémikus ismer szoros kap
csolatban levő reakciókat, ezek munkája során sokszor kellemetlen 
melléktermékek keletkezésére vezetnek. A biokémikus igen gyakran 
találkozik velük: in vivo és in vitro a kémiai reakciósorozatok egész 
sorát képes megfigyelni, előállítani és tanulmányozni.

Szervezzünk — gondolatban — kémiai folyamatokat olyan funk
cionális egységbe, vagyis hozzunk létre olyan reakciórendszert, 
amely meghatározott körülmények között, előre megadott törvé
nyek alapján megy végbe, továbbá funkciójában egységes, és az
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adott feltételek mellett stabil. Ha ilyent csináltunk, akkor az anyagi 
folyamatok szerveződésének minőségileg új formáját állítottuk elő. 
Az anyagi folyamatok e magasabb rendű egységének, mint önálló 
egésznek, előző fejtegetéseink alapján olyan tulajdonságai és funk
ciói is vannak, amelyekkel az őt felépítő részek (részfolyamatok) 
sem külön-külön, sem rendszertelen halmazban nem rendelkeznek.

Magából abból a tényből, hogy vizsgált rendszerünk kémiai 
reakciórendszer, már levonhatunk néhány következtetést.

1. A rendszer elemi egységei, „építőkövei” , kémiai reakciók, tehát 
a rendszer csak dinamikusan létezik, statikusan nem, mert olyan 
kémiai reakciórendszer, amelyben anyagátalakulás nincs, nem lé
tezik. A rendszer anyagában állandóan változik, anyagát tekintve 
tehát soha nem azonos az akár néhány pillanattal előbbivel. Mint
hogy pedig benne folyamatos anyagátalakulás zajlik, állandóan 
„felveszi” kiindulási anyagait, és „leadja” reakciótermékeinek a 
felesleges részét.

2. A kémiai reakciók benne koordináltan, meghatározott törvé
nyek alapján szervezve mennek végbe.

Az a kritérium, hogy funkciójában egységes, magában zárja, 
hogy a benne zajló folyamatok nemcsak minőségileg, de mennyisé
gileg is összefüggésben vannak egymással, és hogy a rendszer külső 
behatásokra egységesen válaszol, mégpedig olyan válasszal, amely 
nem az egyes reakciókból, hanem magából a rendszerből eredő 
válasz. Végül a stabilitási feltétel jelenti azt, hogy noha a rendszer 
állandóan változik, mégis állandó, s ezt az állandóságát akkor is 
megtartja, ha a külső körülmények megadott határokon belül vál
toznak. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha ezeket a változásokat 
kompenzálja, vagyis a változást érzékeli, s arra megfelelő ellen- 
intézkedéssel válaszol.

De hiszen ezek a tulajdonságok rendkívüli mértékben hasonlíta
nak az élő rendszer tulajdonságaira!

Ezek szerint, ha ilyen rendszer létezik, az élő? NEM!
Ahhoz, hogy egy rendszert élőnek nevezhessünk, még egyéb kri

tériumoknak is meg kell felelnie. De a hasonlóság nagy, több, mint 
analógia. Feltehető, hogy az azonos tulajdonságok hipotetikus 
reakciórendszerünkben és az élő rendszerben a szerveződés azonos 
törvényeire vezethetők vissza.

A hasonlóságnak két alapvető oka van. Az egyik, hogy mind az 
élőlényben, mind a reakciórendszerben folyamatok szerveződnek 
rendszerré. Ebből ered mindkét rendszer dinamikus volta. Ennek 
bizonyítására talán elegendő annyi, hogy az ember is létrehozott
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már egységbe rendezett folyamatokat: minden elektronikus készü
lék működése ezen alapszik. Nem meglepő hát, hogy az elektronikus 
készülékek működése és az élő szervezetek működése között is sok 
analógia található. Ezért lehet az élő szervezetek működését elekt
ronikus készülékekkel modellezni, ezért írhatta Neumann János, 
hogy ,,Az élő szervezetek rendkívül összetett, részben digitális, 
részben analóg mechanizmusok” .

A hasonlóság másik oka viszont már több, mint hasonlóság: 
részleges azonosság is, az „elemi” folyamatok részleges azonossága. 
Mind reakciórendszerünkben, mind az élőlényben, kémiai folyama
tok alkotják a rendszer legelemibb összetevőit: ezért a hasonlóság 
túlmegy az analógián. Minden okunk megvan annak a feltételezé
sére, hogy ha egy ilyen reakciórendszer törvényszerűségeit feltár
juk, egyben az élő rendszer működését szabályozó törvények egy 
részét is megismerjük.

Ha most visszapillantunk utolsó fejtegetéseinkre, megállapíthat
juk, hogy két úton is ugyanoda jutottunk. Egyrészt elkezdtük le
hámozni az élő sejtről mindazt, ami nem magára az életre, hanem 
a sejtre, mint az evolúció meghatározott fokán álló lényre jellemző, 
s gondolatmenetünkben eljutottunk oda, hogy az élet — legegysze
rűbb fokán — csak kémiai reakciókból álló rendszer. Másrészt 
viszont az anyagszerveződés törvényeinek az analógiájára folyama
tokat egységes rendszerbe kezdtünk szervezni, s megállapítottuk, 
hogy ha kémiai reakciókból alkotunk rendszert, az minőségileg is 
új egységes egész lehet, s ennek a minőségileg újat jelentő rendszer
nek a tulajdonságai igen sok vonatkozásban nagyon hasonlítanak 
az élő rendszer tulajdonságaira.

Mindezek alapján jogosan feltételezhetjük, hogy ha az élet leg
alapvetőbb törvényszerűségeit, sajátságait akarjuk megismerni, cél
szerű ezt olyan kémiai reakciórendszereken kezdeni, amelyek tulaj
donságaikban legjobban hasonlítanak a hipotetikus chemotonok 
tulajdonságaira, ugyanakkor a fizika és kémia törvényeivel, mód
szereivel, jelrendszerével tárgyalhatok. Egy ilyen konkrét rendszer 
vizsgálatához azonban a chemotonok mechanizmusainak részletes 
ismeretére lenne szükségünk.

A chemoton fogalmát a bioton fogalmából vezettük le, így rész
letes mechanizmusait a bioton mechanizmusaiból kellene származ
tatnunk. De maga a  bioton is csak hipotetikus fogalom: konkrét 
felépítését nem ismerjük. Sőt, feltételezhetően nemcsak egyféle bio
ton létezik, és még az is elképzelhető, hogy azonos sejten belüli 
reakciókból is többféleképpen lehetne biotont kombinálni. Gondol-
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junk pl. arra, hogy a biotonnak szükségképpen van egyensúlyozó 
rendszere, amelynek a működése a homeosztázisban nyilvánul meg. 
Ez a bioton működéséhez elengedhetetlenül szükséges, de egy sejten 
belül levő sokféle reakciórendszerből esetleg többféle egyensúlyozó 
kombinációt lehet a bioton számára eredményesen felhasználni.

Ugyanezt elmondhatjuk a chemotonra is. Semmiféle olyan konk
rét adatunk nincsen, amely arra utalna, hogy csak egyfajta chemo- 
ton létezett vagy létezhet. Ma, amikor az exobiológusok feltételezik, 
hogy a világmindenségben, a mienktől eltérő körülményeket bizto
sító égitestek felületén nem földi típusú élet is lehetséges, kifejezet
ten amellett kell állást foglalnunk, hogy nemcsak egyféle chemoton 
jöhet létre. Ily módon tulajdonképpen nem is a konkrét mechaniz
musok ismeretére van szükségünk, hanem a chemoton felépítésének 
általános elveire, s ezt összevethetjük egy megfelelő módon konst
ruált kémiai reakciórendszer általános elveivel. Sőt, az utat meg is 
fordíthatjuk. Fizikai-kémiai törvények alapján reakciórendszerek 
elvi modelljeit konstruálhatjuk, s megnézzük, hogy e modellek 
tulajdonságai mennyiben egyeznek és miben térnek el a chemoto- 
nok definiált tulajdonságaitól. A chemotonról viszont azt állítjuk, 
hogy olyan reakciórendszer, amely az élet kritériumainak eleget 
tesz. Így hát mielőtt a konkrét reakciórendszerek, illetve azok 
modelljeinek a felállításához hozzákezdenénk, meg kell vizsgálnunk, 
hogy az előzők után végül is miket tekinthetünk az élet mint általá
nos fogalom kritériumainak.

Összefoglalás:

Megállapítottuk, hogy az élet mint fogalom nem értelmezhető egy
ségesen, nem lehet egyértelműen megvonni a határait. Ezért elő
ször elkülönítettük az élő egység és élő rész fogalmát. Mindkettő 
mutatja az általános életjelenségeket, de az előző genetikailag is 
képes az önálló életre, az utóbbi nem. Az élő rész azért élő, mert 
maga is — alacsonyabb szintű — élő egységekből épül fel, s élet
jelenségei nem mások, mint az élő „alapegységek” élet jelenségeinek 
a summái. Ennek megfelelően legalább kétféle élet létezik, egyszerű 
és összetett. Az előbbit primer vagy elsődleges, az utóbbit szekunder 
vagy másodlagos életnek nevezzük. Az elsődleges élet biokémiai és 
biofizikai folyamatok egységbe szerveződése, a másodlagos élet vi
szont elsődleges élőlények funkcióinak rendszerbe szerveződése ré
vén jön létre.
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Mai tudásunk szerint az elsődleges élet mai képviselője a sejt. 
Az evolúció mai fokán álló sejt azonban túlságosan bonyolult, az 
élet alapfunkcióihoz szükségeseken kívül nagyon sok járulékos tu
lajdonsága is van. Ha minden ilyen tulajdonságot eltávolítunk, a 
sejt életének alapegysége, a bioton marad vissza, amelynek még 
meghatározott struktúrája van, és működését meghatározott ami- 
nosavsorrendű fehérjék segítségével szabályozza. Bizonyítható, 
hogy a bioton nem jöhetett létre a földfejlődés során pusztán való
színűségi alapon, hanem egy evolúciós folyamat előzte meg kialaku
lását. Ezért fel kell tételezni olyan kémiai rendszerek valamikori 
létét, amelyeknek primitív biológiai jellegű funkcióik már voltak, 
de az ősi szerves anyagokból az adott feltételek mellett a kémia és 
termodinamika törvényei alapján közvetlenül is létrejöhettek. Ez a 
rendszer a chemoton. A chemoton létezése az anyagi folyamatok 
szerveződésének vizsgálata révén is levezethető. Az élet alapelvének 
a felderítése végett célszerű, ha az egyszerű reakciórendszerek szer
veződésének a vizsgálatából indulunk ki.



11. Az élet kritériumai

Az előző fejezetben olyan új élő rendszerek fogalmait vezettük be, 
amelyekkel eddig sehol sem találkozhattunk. Mielőtt tehát az élet 
kritériumait kezdenénk tárgyalni, körül kell határolnunk azt a 
területet, amelyre kritériumaink vonatkoznak. Mindenekelőtt há
rom nagy részre kell bontanunk az élővilágot. A legfejlettebb cso
port a sejt fölötti organizációs formák, a soksejtűek, ezekről a to
vábbiakban mint élő szervezetekről fogunk beszélni. Ezek alatt foglal 
helyet a biológiai organizációnak a bioton és sejt közötti területe, 
ezeket élő lényeknek (különírva) nevezzük a továbbiakban. Végül a 
bioton alatti, élet jelenségeket mutató szervezettségi formákat, a 
chemoton és a bioton közé eső területhez tartozókat élő rendszerek
nek. Mindezek mellett azonban a ma ismert élővilág tagjainak álta
lános jellemzésére továbbra is használjuk az élőlények (egybeírva) 
fogalmat.

Minden olyan sajátosságnak, amely magára az életre jellemző (s 
nem az egyes élőlényekre), mindhárom csoportban egyaránt jelen 
kell lennie. A második csoportra jellemzők az élő rendszerek tulaj
donságai, de ezen felül a biológiai strukturáltság is, az élő szerveze
tekben pedig megtaláljuk az élő rendszerek és az élő lények tulaj
donságait, de ezen felül a magasabb rendű szervezettségből eredő 
anatómiai és funkcionális sajátságokat is.

Amikor tehát az élet kritériumait keressük, elegendő az élő rend
szerek kritériumait megkeresnünk és megvizsgálnunk, hogy azok 
maradéktalanul megtalálhatók-e az élő lények és az élő szervezetek 
körében. Ezt azonban az ismert biológiai anyagoktól elszakadva, 
teljes általánosságban kell tennünk, hiszen tekintetbe kell vennünk 
az exobiológusok feltételezését, hogy más égitesteken is lehetnek 
élőlények, s az eltérő hőmérsékletű, környezetű égitesteken az „élő
lények” esetleg nem is szénvegyületekből épülnek fel. Amikor az élet
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kritériumait felállítjuk, eleve el kell kerülnünk, hogy azokat vala
mely speciális földi vegyületkez (pl. fehérje) vagy vegyidet csoport
hoz (pl. szénvegyületek) kössük, s legfeljebb egy-egy anyag vagy 
anyagcsoport egy-két speciális szükséges tulajdonságát, valamely 
feladatra (pl. információ tárolás) való alkalmasságát köthetjük meg. 
Csak ilyen körülmények között nyerhetünk teljesen általános kri
tériumokat az életfogalom számára. Nézzük tehát meg, hogy konst
ruálandó fizikai kémiai rendszerünknek — a chemoton modelljé
nek — milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy élő
nek tekinthessük — vagyis melyek az élet alapvető kritériumai, 
mik a valóságos életjelenségek.

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk — amit már a könyv elején 
is említettünk —, hogy az élet folyamat. Olyan folyamat, amely az 
életképes rendszerekben megy végbe, ha azok meghatározott felté
telek között vannak. A feltételek megváltozása, bizonyos határér
tékek túllépése a folyamat megállásához vezethet. Ez történhet 
reverzibilisen, ilyenkor a rendszer életképessége megmarad és ir
reverzibilisen, amikor a folyamatot újra megindítani nem lehet. Ez 
utóbbi eset a halál. Az egysejtűek körében mindhárom állapot: a 
működő, a működőképes, de nem működő, és a működésképtelen, 
teljesen általános. Ha az életet modellezni akarjuk, akkor model
lünknek e három állapot reprodukálásának a képességével rendel
keznie kell.

Sokat beszéltünk már róla, de itt újra, definíciószerűen hang
súlyozzuk, hogy az életnek nevezett folyamat nem valamely spe
ciális anyag, hanem meghatározott konstrukciójú anyagi rendszer 
segítségével mehet csak végbe. A chemoton modelljének tehát nem 
valamely anyagra, hanem anyagi folyamatok rendszerére kell vonat
koznia.

Bármely élőlény vizsgálata alapján arra a következtetésre ju
tunk, hogy életfolyamatokat mutató anyagi rendszer nemcsak a 
komponensek és alkotóelemek minősége, hanem mennyisége szem
pontjából is kötött, az élőlények egyes részei nem nőhetnek vagy 
csökkenhetnek korlátlanul a többiek rovására, vagy a többiekhez 
képest. A rendszer különböző alkatrészei között meghatározott 
mennyiségi összefüggéseknek kell fennállniuk. Ugyanakkor a rend
szer különböző irányú funkciói is összehangoltak, egységes egészt 
alkotnak: a rendszer a külvilággal szemben egységként viselkedik. 
A rendszernek tehát egységnek — individuumnak kell lennie. A ké
szítendő modellnek tehát inherensen (belső lényegéből fakadóan) 
egységesnek kell lennie.
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Biológiai értelemben az egység fogalmán általában térbeli körül- 
határoltságot, minden egyébtől való strukturális elválasztottságot 
szokás érteni. Mint annyi más biológiai meghatározás, ez sem egé
szen egyértelmű. Éppen az egység, az individuum fogalmának tö
kéletlen definiáltsága okozza azokat a problémákat, amelyek a nö
vekedés és a szaporodás szétválasztása körül merülnek fel. Az élet 
mint általános fogalom szempontjából az individualitás strukturá
lis definíciója egyébként sem fogadható el. Ha az életet mint folya
matot, vagy folyamatok rendszerét fogjuk fel, akkor az indivi
duum, az egység fogalmát is a folyamatok felől kell megfognunk, 
így a folyamatok valamely rendszerét akkor tekinthetjük egység
nek, ha amellett, hogy (rendszer voltából eredően) tulajdonságai 
nem tehetők össze additív módon részfolyamatainak a sajátosságai
ból, nem osztható olyan részekre, amelyek a rendszer egészének a 
tulajdonságait viselik. Ezt korábban úgy fejeztük ki, hogy nincsen 
fél élőlény, negyed élőlény.

Annak a folyamatnak, amely meghatározott, egységet alkotó 
anyagi rendszerben — az élő rendszerben — megy végbe, vagyis az 
életnek legáltalánosabb jelensége az anyagcsere. Az élő szervezetben 
anyagcsere mindig és minden körülmények között végbemegy, ez 
különbözteti meg az életképes és a holt rendszertől. Ha egy élő 
szervezet anyagcseréje megáll, az már csak életképes vagy holt 
lehet, megszűnt élni. Az élő szervezetben végbemenő összes folya
mat alapja az anyagcsere, e nélkül semmilyen életjelenség nem 
képzelhető el.

Anyagcserén azt értjük, hogy a külső közegből különböző vegyületek, 
anyagok, esetleg energia jutnak aktív vagy passzív módon az élő rend
szerbe, ezek a rendszert alkotó anyagokkal kémiai reakcióba lépnek, a 
reakciók termékei a rendszer kívülről fel nem vehető anyagai mennyi
ségének szabályozott növekedését és energiaellátását eredményezik, és a 
termékek felesleges része a rendszerből aktív vagy passzív úton eltávozik. 
Ez a definíció az eddigi anyagcseredefinícióknál általánosabb, 
ugyanakkor szigorúbb is.

A ma ismert élővilágban az anyagcsere speciális biokatalizátorok, 
az enzimek segítségével megy végbe. Minden egyes reakciót más
más enzim katalizál azonos szervezeten belül is. Az enzimek rend
kívül bonyolult felépítésű és szerkezetű makromolekulák. Ha az élő
világban az enzimek megjelenése teljesen általános, meg kell vizs
gálnunk azt is, hogy az élet szempontjából nélkülözhető-e. Nélkü
lözhetetlensége esetén kénytelenek lennénk az életet konkrét ve- 
gyülettípusok jelenlétéhez kötni, amit pedig — mint már kifejtet
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tűk  — éppen megállapítandó törvények általános érvényessége miatt 
el kell kerülnünk.

Ezzel a kérdéssel már találkoztunk. Ennek ellenére, éppen a kér
dés fontossága miatt az anyagcsere szempontjából itt ismét, részle
tesen kell vele foglalkoznunk.

Az enzimek katalizátorok, s mint ilyenek, csak gyorsítják az 
egyébként is végbemenő kémiai folyamatokat. Igaz, hogy ez a 
gyorsítás rendkívül nagy mértékű, általában 106— 107-szeres, elvileg 
azonban a szervezet minden reakciója — ha rendkívül lassan is — 
de végbemehet enzimek nélkül.

A meghatározott aminosavsorrendű enzimek távolléte korántsem 
jelenti, hogy az élet kialakításáról a reakciók katalizátor nélkül men
tek végbe. A nagyobb hőmérséklet természetesen maga is reakció
gyorsító hatású. Oró és Kamat pl. 2,2  M-os alkalikus cianidoldatot 
70 C°-on tartott 25 napon keresztül, s ebből az oldatból kromatog- 
ráfiával számos aminosav jellegű vegyületet és aminosavakat, vala
mint sok UV-elnyelő és fluoreszkáló anyagot tudott elkülöníteni. 
Igen erős katalizáló hatása van az ultraibolya sugárzásnak: Culterera 
és Ferrari 4—7 órán keresztül higanylámpával besugárzott semleges 
nitrátoldatokból oxidálható szerves anyag jelenlétében mérhető 
mennyiségű a-, és /?-alanint, glicint, szerint, glutaminsavat, aszpa- 
raginsavat és y-aminovajsavat nyert. Krisna Bahadur 80 órás nap
fénybesugárzás hatására szintén mérhető mennyiségben nyert para- 
formaldehidből és káliumnitrátból különböző aminosavakat és szer
ves savakat.

Kis mennyiségben jelenlévő fémek vagy fémvegyületek is katali
záló hatást fejthetnek ki. Bahadur és munkatársai a vasklorid és 
a kolloid molibdénoxid katalizáló hatására mutattak rá napfény 
jelenlétében paraformaldehidből való aminosav képződéskor, sőt 
1000 W-os fényforrással való megvilágítás esetén kolloid molibdén
oxid katalizátor jelenlétében vizes széndioxid oldatban is keletke
zett glicin, alanin, aszparaginsav és norleucin. A sugárzások és fé
mek ilyen katalizáló hatását számosán vizsgálták, ezek csak önké
nyesen kiragadott példák annak illusztrálására, hogy biokémiai jel
legű reakciók sorozata meglepően rövid idő alatt milyen nagy 
mennyiségű reakcióterméket hozhat létre enzimek jelenléte nélkül is.

Katalizátor szerepet játszhatnak az adszorbeáló és ioncserélő 
tulajdonságú anyagok; a természetben, elsősorban a vizekben min
dig nagy mennyiségben összegyűlő agyagásványok, illetve az ezek
ből felépülő bentonit és agyagok jöhetnek szóba. Említettük már,
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hogy agyagásványok (bentonit alkatrészek) jelenlétében a formal
dehid órák alatt cukrok keverékévé alakul át semleges közegben.

Meg kell még említeni, hogy a korábban említett spontán kelet
kező proteinoidoknak is van bizonyos primitív, enzimjellegű hatá
suk, noha az ide vonatkozó vizsgálatok száma rendkívül kicsiny. 
Ha tehát a meghatározott aminosavsorrendű enzimek jelenlétét kiiktat
juk az élet szükséges alapfeltételei közül, ezzel egyáltalán nem iktattuk 
ki a katalizátorok hatását a legegyszerűbb élő rendszerekre, ez nem 
jelenti azt, hogy az elképzelhető legegyszerűbb élő rendszerekben a 
speciális enzimek nélkül végbemenő folyamatok egyben minden 
katalitikus hatás nélkül mennek végbe.

Végül, mint azzal már részletesen foglalkoztunk, meg kell állapí
tani, hogy a specifikus enzimek keletkezése — éppen rendkívül 
bonyolult, spéciális és nagyon meghatározott felépítésük folytán 
— elképzelhetetlen megfelelően programozott, irányítottan működő, 
szervezett reakciórendszer — vagyis élő rendszer — nélkül, s így 
elképzelhetetlen, hogy speciális felépítésű fehérjék, enzimek előbb 
jöttek volna létre az evolúció során, mint a nagyon primitív élő 
rendszerek.

Az élet ma ismert formáiban az enzimek nélkülözhetetlenek, de 
az élet lényege, alapelve szempontjából jelenlétük nem elengedhe
tetlen feltétel. Bár ma minden élőlény anyagcseréje az enzimfélesé- 
gek ezreinek a közreműködésével megy végbe, olyan rendszernek is 
elképzelhető az anyagcserének az előzőkben tárgyalt minden ismér
vét kimerítő működése, amely nem tartalmaz fix aminosavsorrendű 
enzimeket. Az enzimek döntő szerepe — éppen az anyagcserét gyor
sító és reakcióirányító hatásukon keresztül — a növekedés és sza
porodás sebességében van, amely a létért való küzdelemben, az 
evolúcióban létkérdés ugyan, de az életnek nem alapfeltétele.

A chemoton modelljének az eddigi kritériumok mellett az anyag
cserét is reprodukálnia kell, de nem kell speciális enzimeket tartal
maznia, nem kell meghatározott aminosavsorrendű fehérjéket szin
tetizálnia.

A klasszikus életkritériumok tárgyalásánál két kritériummal is 
foglalkoztunk, amelyek szükségességét elismertük ugyan, de lénye
gét nem tudtuk megfogni: a homeosztázissál és az ingerlékenységgel. 
Alaposabb megfontolások után kiderül, hogy ez a két fogalom nem 
független egymástól. Jól jellemzik ezt Charles Richet 1900-ból szár
mazó szavai:

„Az élőlény stabil és annak is kell lennie, másként el
pusztulna, feloldódna, felbomlana az őt környező hatal-
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mas, gyakran ellentétes erők hatására. De — s itt egy 
ellentmondásra bukkanunk, amely azonban csak látszó
lagos — ezt a stabilitást csak azért tudja fenntartani, 
mert ingerelhető, mert képes arra, hogy módosuljon a 
kívülről jövő ingerek szerint, és összeegyeztesse válaszát 
az ingerlékenységgel. A védekezés elképzelhetetlen volna 
egy bizonyos instabilitás nélkül. Ennek szakadatlanul 
érvényesülnie kell, de szűk határok között: és ez a mér
sékelt instabilitás az élőlény valóságos stabilitásának 
szükséges előfeltétele.”

A fizikai kémia törvényei szerint egy (izoterm-izobár) rendszer 
akkor van egyensúlyban, ha a rendszerben lezajló folyamatok sza
badenergiaváltozásának az összege zérus. Vagyis egyensúlyban le
het, ha nem mennek benne végbe folyamatok, és egyensúlyban lehet, 
ha a benne végbemenő folyamatok szabadenergiaváltozásai egy
mást kompenzálják.
Képletekben:

AFR =  A'F1 + AF2 + AF3+ ... + zlFn = 0

ahol AFu a teljes rendszer szabadenergiaváltozását, AFV AF2... 
AFn pedig a rendszeren belül végbemenő egyes részfolyamatok 
szabadenergiaváltozásait jelentik. Egyelőre tekintsünk el annak a 
vizsgálatától, hogy mi az a rendszer, amely az egyensúlyt, a ho- 
meosztázist biztosítja, s elégedjünk meg annyival, hogy az élőlény
ben a homeosztázist biztosító rendszer szabadenergiaváltozása zé
rus, vagyis felírható, hogy:

A F [í = 0

függetlenül attól, hogy a homeosztázist biztosító rendszeren belül 
zajlanak-e le folyamatok vagy sem. De a homeosztázist biztosító 
rendszerben szükségképp végbemennek folyamatok, hiszen egyrészt 
az életet folyamatok rendszereként fogtuk fel, és a homeosztázist 
biztosító rendszer az élő organizmus egyik leglényegesebb része, 
másrészt éppen az élőlény stabilitása szempontjából a rendszeren 
kívüli változásokra reagálni kell, mert csak így képes biztosítani az 
élőlény stabilitását. *

* A  hom eosztázis ré szle tesebb  k ife jté sé t a  F üg g e lék  1. és 2. p o n tja  ta r ta lm a z z a , 
a  szerző e lgondo lásának  m egfelelően. A z egyik  sz a k le k to r vélem énye sze rin t a  klasz- 
szikus te rm o d in am ik a  ( te rm o sz ta tik a ) erre  n em  a lk a lm azh a tó , h e ly e tte  az  irrev erz i
bilis te rm o d in a m ik á t kellene a lk a lm azn i.
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Minthogy minden valóságos rendszerben lezajló folyamat energia- 
változással jár, így a homeosztatikus rendszer csak abban az eset
ben őrizheti meg a stabilitását, ha a folyamataihoz szükséges, vagy 
ott felszabaduló energiát a rendszeren kívüli energiaváltozásokkal 
kompenzálni képes. Éppen ebben rejlik a biológiai ingerelhetőség 
specialitása az élettelen rendszerekben általában található „inger
lékenységgel” szemben: az élő organizmus a külső környezet változá
saira éppen homeosztatikus rendszere segítségével úgy reagál, hogy az 
ingert a külső környezet — vagy legalábbis a homeosztatikus rendszerén 
kívüli — anyagok átalakítása révén nyert energiaváltozás segítségével 
kompenzálja úgy, hogy közben homeosztatikus rendszere változatlanul 
egyensúlyban marad. Ezért stabil az élőlény élő állapotban, vagyis 
rendszerében változatlan mindaddig, amíg benne a normális folya
matok mennek végbe, és annak ellenére, hogy benne állandóan fo
lyamatok mennek végbe. Az organizmus alapját képező egyensúlyi 
rendszeren belüli változások nem az egyensúlyi rendszer össz- 
szabadenergiája, hanem a külső környezet, vagy legalábbis a tar
talék tápanyagokban levő szabadenergia rovására mennek végbe.

A chemoton fizikai — kémiai modelljét tehát úgy kell megkonstru
álnunk, hogy az eddig ismertetett feltételeken kívül tartalmazza 
a folyamatoknak egy olyan rendszerét, amelyre felírható, hogy:

z1Fh = 0

annak ellenére, hogy benne folyamatok mennek végbe, és a folya
matok véghezviteléhez szükséges energiát a külső környezet sza
badenergiaváltozása rovására képes fedezni. Ezzel mind a homeosz- 
tázis, mind az ingerlékenység fogalmának eleget teszünk.

Minden élőlény mechanizmusainak, folyamatainak, reakcióinak 
egy részét arra használja fel, hogy a környezet hatásait kiegyensú
lyozza. Emellett azonban minden élőlénynek igen jellegzetes me
chanizmusa is van, amely az egyedfejlődés irreverzibilis program
jának a megvalósításáért felelős. A sejt szintjén ez a program a DNS- 
spirálok szétválasztásával kezdődik, s ettől kezdve időben szekven
ciálisán egymás után kapcsolt folyamatok sorozata jelenik meg, ami 
a sejtet arra kényszeríti, hogy életfolyamatainak eredményeképpen 
tökéletesen felkészüljön egy saját magával egyenértékű, új sejt 
létrehozására. Sejt szinten ezt körfolyamatnak lehet felfogni, hi
szen minden sejtosztódás után a teljes folyamat megismétlődik. Ezt 
a folyamatot meg lehet állítani, de nem lehet megfordítani! Vissza
felé lejátszódó sejtosztódást még soha senki nem figyelt meg.

Azt a ma még túlnyomó részben hipotetikus reakciósorozatot,
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amely a sejtben a DNS szétválásával kezdődik, a következő szétvá
lásig időben és hatásban egymáshoz kapcsolódva egy irányban 
megy végbe, és közvetlenül felelős a sejt osztódásáért, egy korábbi 
munkámban a sejt fő reakciókörének, röviden főkörnek neveztem el. 
A főkör végzi a sejt fejlődésének időbeli programozását.

A magasabb rendű szervezet milliárdnyi sejtjének mind külön 
főköre van. De a magasabb rendű szervezetnek, mint egésznek, egy 
ezen túlmenő fejlődést programozó mechanizmusa is van, amely az 
egyes sejtek főköreinek a működését szükség szerint beindíthatja 
vagy leállíthatja. Ez a programozó mechanizmus nem körfolyamat, 
kezdete a megtermékenyülés, iránya az öregedés és a természetes 
halál. Lényegéről még semmit sem tudunk, de létét minden egyes 
magasabb rendű élő szervezet fejlődése egyértelműen bizonyítja.

Valamilyen, a folyamatok irányát megszabó, az osztódás és 
egyedfejlődés irányát biztosító rendszernek a chemotonban is kell 
lennie. A chemoton modelljárnak szintén kell egy időzítő (timing) 
rendszert tartalmaznia. Az időzítő rendszert, mint az élő rendszerek 
teljesen általános tulajdonságát, a klasszikus biológia nem említi az 
életkritériumok között.

A klasszikus biológiában úgyszintén nem szerepel, de az újabb 
kutatások bebizonyították, hogy nincsen olyan élőlény az élővilág
ban, amely ne tartalmazna dezoxiribonukleinsavat (DNS-t). 
A DNS szerepe az élő sejtben az öröklődő információk tárolása. 
Irányítja, ellenőrzi a sejt működését, megszabja működésének a ha
tárait, megteremti az összhangot az egyes folyamatok között, s így 
egyúttal az élő sejt individualitásának is az alapja.

A DNS jelenléte az élővilágban teljesen általános, és a ma létező 
földi élő lényekben és élő szervezetekben nélkülözhetetlen. Az élet 
alapelve szempontjából azonban nem maga a DNS a döntő, hanem 
annak a funkciója: minden élő rendszerben kell olyan anyagnak 
vagy mechanizmusnak lennie, amely az élőlény funkcióira vonat
kozó információk tárolására képes, amely kontrollálni, irányítani 
tudja az élő rendszerben végbemenő folyamatokat, s amely az élő 
rendszer individualitásának az alapja is egyben. Nevezzük ezt 
kontrollanyagnak vagy kontrollrendszernek, s újabb kritériumként 
kimondhatjuk, hogy a chemoton modelljének tartalmaznia kell 
egy olyan kontrolianyagot vagy kontrolláló rendszert, amely a fenti 
funkciókat képes ellátni.

Minthogy a kontrollanyag és az időzítő rendszer a klasszikus 
biológia életkritériumai között nem szerepel, célszerű megvizsgálni 
itt valamely rendszer működésének idő- és intenzitásbeli szabályo
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zását. A mai földi élet legfontosabb kontrolianyaga a DNS, amely 
a folyamatokat gyorsító enzimek szintéziséhez szükséges informá
ciókat rögzíti magában. A DNS egyes részei lehetnek letakart és 
nyitott állapotban. Bonyolult, de zömében ismert folyamatokon 
keresztül a DNS nyitott részeiről származó információk alapján 
szintetizálódnak az enzimek. Ez módot nyújt a biokémiai szabá
lyozás egyik fajtájára, amely az egyes folyamatokat a rávonatkozó 
speciális katalizátor (enzim) mennyiségén keresztül szabályozza 
a DNS megfelelő szakaszainak letakarása vagy felfedése segítségé
vel. A biokémiai szabályozás másik lehetősége a speciális katalizá
torok (enzimek) aktivitásának változtatásán keresztül valósul meg, 
az enzimek térszei'kezetének reverzibilis megváltoztatásával (al- 
loszterikus enzimek).

Egy kémiai reakciókból álló rendszer működését azonban nem
csak a fent említett biokémiai szabályozási módokkal, hanem tiszta 
kémiai úton is lehet szabályozni, bár ez utóbbi szabályozási mód 
lassúbb és kevésbé fejlett, mint az előbbiek. Általános példaként 
tekintsük a következő reakciórendszert:

•E

Reverzibilis reakciókról lévén szó, a folyamatok csak addig men
nek, amíg be nem áll az egyes komponensek egyensúlyi koncentrá
ciója. Azonos feltételek mellett a folyamat idáig azonos módon fut, 
akárhányszor ismételjük is. Eltérő lefutást úgy nyerhetünk, ha pl. 
valamelyik reakciópartnert eltávolítjuk a közegből. Ha például az 
E-vel jelzett vegyület Ca-sója oldhatatlan, akkor Ca-adagolással 
szabályozni lehet a reakció lefutását úgy, hogy akár csak nyomnyi 
mennyiségben keletkezik a D vegyület. Ebben az egyébként köz
ismert példában a Ca++-ionok mennyisége szabályozó, kontrolláló 
tényezőként szerepel, s az itt bemutatott példa egy tisztán kémiai 
úton történő szabályozás.

A vegyész a reakciók lefutásának szabályozására — anélkül 
egyébként, hogy annak szabályozó jellegét hangsúlyozná — általá
ban a vegyületek oldhatatlan csapadék vagy gáz formájában tör
ténő eltávolítását használja. Van azonban egy olyan elvi'lehetőség

167



is — és vannak adatok, amelyek e lehetőség fontos szerepére utal
nak a biogenezisben —, amelyet a laboratóriumi kémia eddig 
nem használt fel. Ez pedig a polimerizáció. Ha valamelyik reakció
komponens polimerizálódásra képes, a polimerizáció a reakciórend
szer szempontjából éppúgy a kérdéses komponens eltávolítását je
lenti, mintha az oldhatatlan csapadék vagy gáz formájában távo
zott volna a reakcióelegyből. Polimerizáció segítségével tehát az 
előbbiekkel azonos módon lehet kémiai reakciórendszerek működé
sét szabályozni.

A tiszta kémiai szabályozás itt bemutatott példáit a rendszeren 
kívüli, a kémiai reakciórendszertől független tényezők szabályoz
ták, így az említett kontrollanyag vagy kontrollrendszer fogalmát 
nem elégíthetik ki. Ezért vizsgáljuk meg a következő reakciórend
szer tulajdonságait:

E

l
poli E

I t t  tételezzük fel, hogy a D képes poli D-vé polimerizálódni, az 
E pedig poli E-vé. Még azt is tételezzük fel, hogy a polimerizációkat 
maga a  poli E, illetve a poli D katalizálják (autokatalízis). Erre 
könyvünk második részében több gyakorlati példát ismertettünk. 
Ha reakcióelegyünkbe sem poli D-t, sem poli E-t nem teszünk bele, 
a reakció lefutása az előző példáéval lesz azonos. Ha poli D-t is 
adunk a rendszerhez katalitikus mennyiségben, akkor poli D lesz 
a végtermékünk, ha poli E-t, akkor a reakciórendszer is poli E-t 
termel. H a katalizátorként poli D és poli E 2:1 arányú elegyét hasz
náljuk (azonos polimerizációs sebesség esetén), a végtermékek ará
nya is 2:1 lesz a poli D és poli E között. Minthogy ezek a polimerek 
termékei és szabályzói is az említett rendszernek, így annak kont
rolianyagaként is felfoghatók.

Az élő lényekben a DNS hasonló kontrolláló szerepet is betölt, 
csak sokkal bonyolultabb mechanizmuson keresztül. Hogy ez vég
bemehet bonyolult biokémiai mechanizmusok nélkül is, azt Sulston
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és munkatársainak kísérletei bizonyították be ribonukleotidok 
spontán polimerizációinak vizsgálatával polinukleotidok jelenlé
tében.

Lehetséges, hogy az időzítő rendszer és a kontrollanyag vagy 
kontrollrendszer az élővilágban azonos, hogy mindegyik szerepét 
a DNS tölti be a földi típusú életben. Ebben az esetben természete
sen e két utóbbi életkritériumot egyetlen pontban lehet összevon
ni. Hogy itt mégis külön pontként tárgyaljuk, annak az az oka, 
hogy jelenleg semmiféle bizonyítékunk nincsen arra, hogy a DNS 
maga a timing funkciót is betölthetné, sőt izoláltak már olyan 
anyagokat (pl. a fitohaemagghitinin), amelyek a sejtet osztódásra 
késztethetik vagy a sejtosztódást reverzibilisen gátolhatják. Ma te
hát a kísérleti tények inkább arra mutatnak, hogy az időzítő rend
szer szerepét nem a DNS, vagy legalábbis nem csak a DNS tölti be. 
Az idevágó kísérleti munkák kis száma és inkább tájékoztató jelle
ge miatt e kérdésben még nem lehet egyértelmű állást foglalni.

* *

Az eddig elmondott kritériumok nemcsak általánosan jellemző és 
nélkülözhetetlen sajátságai az élő rendszereknek, de az élőlény ko
rától független, mindig jelenlevő és megnyilvánuló sajátosságok, 
vagyis ezek az igazi életkritériumok. Vannak ugyanis az élő rend
szereknek olyan sajátosságaik is, amelyek az élővilágban általáno
sak és az élővilág szempontjából nélkülözhetetlenek ugyan, de az 
élő egyed élete nem feltétlenül szűnik meg, ha pillanatnyilag vagy 
esetleg tartósan valamelyikkel nem rendelkezik. Ez utóbbiakat 
potenciális életkritériumoknak nevezzük, míg az előbbieket abszo
lút életkritériumoknak. Mielőtt a potenciális életkritériumokra rész
letesebben rátérnénk, pillantsuk á t mégegyszer, most már felsoro
lásszerűen az abszolút életkritériumokat:

1. Az élet anyagi rendszerben végbemenő anyagi folyamatok 
rendszere;

2 . Az élet „céljaira” megfelelő anyagi rendszer lehet működő, 
működőképes és működésképtelen állapotban;

3. A folyamatok ama rendszerének, amelyet életnek nevezünk, 
inherensen egységet kell alkotnia;

4. A rendszernek az anyagcsere képességével kell rendelkeznie;
5. A rendszernek ingerelhetőnek kell lennie;
6 . A rendszernek homeosztatikus rész-rendszert kell tartalmaz

nia;
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7. A rendszernek időzítő mechanizmust (timing system) kell 
tartalmaznia;

8 . A rendszernek kontrollanyagot vagy kontrollrendszert kell 
tartalmaznia.

A felsorolt abszolút életkritériumok önmagukban is szigorúbbak 
a klasszikus biológia által felállítottaknál. Ezekhez azonban még 
hozzá kell vennünk a potenciális életkritériumokat is: a növekedés
szaporodást, a változékonyságot és az evolúcióképességet.

Növekedésen azt értjük, hogy a rendszer anyagcseréje folytán sa
já t testanyagainak a mennyiségét arányosan gyarapítja, miközben 
mérete növekedik. Tartaléktápanyagok felhalmozása tehát nem 
vezet biológiai értelemben vett növekedésre, mert bár a testanyag 
gyarapodása révén móretnövekedést okoz, de itt egy vagy néhány 
anyagfajta mennyisége a többivel szemben aránytalanul megnöve
kedik.

Szaporodáson azt értjük, hogy a rendszer önmagához hasonló új 
rendszert hoz létre, vagy annak egy kezdeményét, amelyből azután 
ilyen rendszer kifejlődhet.

A potenciális életkritériumok között azonban a növekedést és 
szaporodást nem választjuk el egymástól, nem tekintjük két külön 
kritériumnak, mert az esetek többségében nem választhatók el egy
mástól. A könyv elején említett példákon kívül gondoljunk pl. ar
ra, hogy az élő szervezetek növekedése tulajdonképpen az őket al
kotó sejtek szaporodása, s hogy ezt a szaporodást minden esetben 
szükségnövekedés előzi meg, ez a szaporodás folyamatának tulaj
donképpeni első része. Potenciális életkritériumként tehát egye
sített, összevont növekedés-szaporodás kell, hogy szerepeljen.

A szaporodóképességet sokáig a legfontosabb élet jelenségnek te
kintették, és sokszor még ma is annak tekintik. De már rámutat
tunk, hogy csak az élővilág, nem pedig az egyedi élet létezésének 
a kritériuma. A szaporodás mint életkritérium abszolutizálása ve
zetett oda, hogy — helytelenül — a vírusokat is élőlényeknek te
kintették, pedig a vírusok az összes élet jelenség közül ezt az egyet 
birtokolják, s ezt is csak látszólag, hiszen nem ők szaporodnak, ha
nem a gazdasejt termeli őket.

Mindez nem jelenti a szaporodás fontosságának lebecsülését: az 
élővilág szempontjából a szaporodás nélkülözhetetlen. A chemoton 
modellja sem lenne teljes, ha a szaporodás képességével nem ren
delkeznék. Ezért a szaporodás-növekedés a potenciális életkrité
riumaink között szerepel.
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A szaporodás képessége inkluzíve magában foglalja az öröklődés 
képességét is. Mindazon információk, amelyek a szülő és utód rend
szerben nem külső behatás következtében egyaránt jelen vannak, 
öröklődő információk. A szaporodás előfeltétele az öröklődő infor
mációk jelenléte, sőt a rendszer minden lényeges tulajdonságának 
öröklődő volta. A chemoton modelljának is minden lényeges tulaj
donsága áttevődik az újonnan létrehozott utódrendszerbe, tehát 
a chemoton modelljának is kell öröklődő információkat tartalmaz
nia. Ezt azonban külön kritériumként nem vesszük fel, hiszen a sza
porodás ezt is magába zárja.

Nem alakulhatott volna ki az élővilág, ha az öröklődés törvényei 
szigorúak lennének, ha minden utód tökéletesen azonos lenne a szü
lő egyeddel. Az élővilág kialakulása szempontjából az élőlények 
egyik legfontosabb jellemzője az élőlények öröklődő változékonysága, 
az a képesség, hogy az utódban a szülőtől eltérő, de a továbbiakban 
öröklődő, új tulajdonságok jelenhessenek meg. Ez a tulajdonság 
nem lényeges ugyan az egyedi élet lényege szempontjából, de ha 
a chematonnak olyan modelljét akarjuk megkonstruálni, amely 
nemcsak az egyedi élet jellemzőit foglalja magában, hanem az élő
világ elvi alapegységeként is felfogható, az öröklődő változékonyság 
képességét is magában kell hordoznia.

Az utódokban bekövetkező változások a környezettel fenntartott 
kapcsolat szempontjából nem egyenértékűek. A változások egy 
része adott környezeti feltételek mellett előnyös az élő egyedre, 
elősegíti annak az anyagcseréjét, szaporodását, a másik része előny
telen, csökkenti az életképességet. Az élő populációban az adott kör
nyezeti feltételek mellett életképesebb egyedek a többiek rovására 
képesek elszaporodni, s az életképtelenebbeket háttérbe szorítani. 
A darwini létért való küzdelem az evolúció útja. Az élő egyedekben 
tehát nemcsak a változékonyság, hanem az evolúcióképesség is meg
van, éppen azáltal, hogy az öröklődő változékonyság alapján szer
zett tij tulajdonságok a környezettel való kapcsolat következtében 
az adott körülmények mellett ,,életképességi különbségeket” hoz
nak létre az utódok között, ezzel teremtve meg az evolúcióképesség 
alapját. Célszerű tehát, ha a chemoton működésére felállítandó 
fizikai — kémiai modell az evolúcióképesség elvi alapjait is magában 
foglalja.

Az élő szervezeteknek, rendszereknek természetesen még számos 
más — esetleg többé-kevésbé általános — tulajdonsága is van. 
A felsorolt kritériumok azonban magukban foglalják az élet lénye
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ges sajátosságait. A mozgás kivételével tartalmazzák a klasszikus 
biológia összes életjelenségót, de azon túl, az új biológia új adatai 
alapján még további megkötöttségeket is tartalmaznak. A definí
ciók általánosabbak — de ugyanakkor szigorúbbak is a klasszikus 
biológia definícióinál. Ezért a továbbiakban minden olyan rendszert, 
amely a fenti kritériumoknak megfelel, élő rendszernek fogunk tekin
teni, és megkíséreljük megkeresni azokat az alaptörvényeket, amelyek 
képessé tesznek valamely rendszert e kritériumok kielégítésére.

Összefoglalás:

Az előző fejezetben az élővilágot egyszerű és összetett élőlényekre 
osztottuk, és valószínűsítettük a speciális struktúra nélküli élő 
rendszerek létezését. Ezért az élet kritériumainak meghatározása
kor ebben a fejezetben e felosztást tovább bővítettük, és az egysze
rűség kedvéért a három csoportnak az élő rendszerek, élő lények és 
élő szervezetek elnevezést adtuk, de összefoglaló elnevezésként meg
tarto ttuk az (egybeírt) élőlény kifejezést is.

Az élet kritériumait úgy választottuk ki, hogy azok mindhárom 
csoportra egyaránt érvényesek, és egyes speciális, földi anyagoktól 
függetlenek legyenek. Az életkritériumokat két csoportra bontot
tuk : az abszolút életkritériumokra, amelyek időtől függetlenül min
den élőlény minden időpontban jelenlevő és nélkülözhetetlen sajá
tosságai, továbbá a potenciális életkritériumokra, amelyek nem 
feltétlen szükséges tulajdonságai minden élőnek, de az élővilág 
kialakulása szempontjából nélkülözhetetlenek. Az abszolút élet
kritériumok :

1. Anyagi rendszerben végbemenő folyamatok;
2 . Működő, működőképes és működésképtelen állapot lehetősége;
3. Inherensen egységes;
4. Anyagcsere;
5—6. Ingerelhetőség-homeosztázis;
7. Időzítő mechanizmus;
8 . Kontrollrendszer.

Potenciális életkritériumok:
1. Növekedés-szaporodás;
2 . Öröklődő változékonyság;
3. Evolúcióképesség.



III. A „hipotetikus” reakciórendszer

Miután megvannak azok a jól definiált kritériumaink, amelyek 
segítségével eldönthető, hogy egy rendszert élőnek tekinthetünk-e 
vagy sem, módunk nyílik arra, hogy a különböző reakeiórendszerek 
tulajdonságait az élő rendszerek tulajdonságaival összevethessük, 
és megpróbáljuk egy olyan reakciórendszer fizikai — kémiai mo- 
delljának a felállítását, amely az előzőkben lefektetett életkritériu
moknak eleget tesz. Természetesen, mint eddig is tettük, célszerű 
lépésről lépésre haladnunk, s nem a legbonyolultabbon, a chemoton 
fizikai — kémiai modelljén kezdeni. A harmadik rész I. fejezetében 
feltételeztük egy stabil reakciórendszer létezését. Minthogy ennek 
a „hipotetikus” reakciórendszerünknek a tulajdonságai sok tekin
tetben hasonlítanak az élő rendszerek tulajdonságaira, munkahipo
tézisként feltételezhetjük, hogy a chemoton kémiai rendszere is 
magában foglal egy ilyen hipotetikus reakciórendszert. Munkánkat 
tehát úgy folytatjuk, hogy keresünk egy ilyen „stabil” reakciórend
szert, és a továbbiakban megkíséreljük azt chemotonná kifejleszteni.

Mindenekelőtt elevenítsük fel a harmadik rész I. fejezetében vizs
gált „stabil” reakciórendszerünk tulajdonságait:

1. A rendszer építőkövei kémiai reakciók;
2 . A reakciók koordináltan mennek végbe;
3. A rendszer anyagában állandóan változik;
4. Csak dinamikusan létezik;
5. „Felveszi” kiindulási anyagait, és „leadja” reakciótermékeit;
6 . Folyamatai minőségileg és mennyiségileg összefüggnek, külső 

behatásokra egységesen válaszol;
7. Külső változásokkal szemben dinamikusan stabil; azokat ér

zékeli és megfelelő ellenintézkedésekkel válaszol, hogy saját állan
dóságát biztosítsa.

Az 5. pont, vagyis, hogy kiindulási anyagait felveszi, reakcióter
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mékeit leadja, eleve kiköti, hogy rendszerünk csak nyílt reakció
rendszer lehet. A nyílt reakciórendszerek általános típusa:

*1
A 3 —  ■ ■»- • • ----------*» A n — i— y

j
(3.1)

ahol X a környezetből felveendő kiindulási anyag, Ax, A2... An 
a rendszer intermedier anyagai, Y a környezetbe leadott reakció
termék. Ha megvizsgáljuk a reakciórendszer tulajdonságait, meg
állapíthatjuk, hogy építőkövei kémiai reakciók, ezek koordináltan 
mennek végbe, hiszen mindegyike függ a másiktól, anyagában ál
landóan változik, csak dinamikusan létezik, felveszi kiindulási 
anyagait, leadja végtermékeit, külső behatásokra egységesen vála
szol. A hét pont közül tehát hatot kielégít, a hetediket azonban nem. 
A rendszer ugyanis X és Y anyagok koncentrációinak a függvénye. 
Az Y felhalmozódása a rendszer folyamatait leállíthatja. Ez még ön
magában nem lenne baj, ilyennel az élő világban is találkozunk. 
Az a nagy probléma, hogy ha az X anyag, a kiindulási anyag elfogy 
a környezetből, az A1 ->-An reakciósorozat is „lecseng” , a rendszer 
belső tagjainak koncentrációja is csökken, és a végén el is tűnik. 
Vagyis a rendszer az X anyag csökkenésével szemben nem tud meg
felelő ellenintézkedéssel válaszolni, nem tudja saját stabilitását 
biztosítani. Kellő nagy X koncentráció esetén a reakciók beindulá
sa után beáll ugyan egy időben stabil helyzet — a steady state ál
lapot —, azonban ez csak adott külső környezeti feltételek mellett 
stabil. Minden olyan változás, amelyet a rendszer érzékelni képes, 
megváltoztatja ezt az állapotot úgy, hogy ezzel a rendszer minden 
egyes tagja megváltozik. Nincs a rendszernek olyan része, amely 
a külső feltételek változása esetén is változatlan maradna, nincs 
olyan rész, amelynek a stabilitását a többi részek változása megóv
hatná a környezeti változásokkal szemben. Az egyszerű, általános 
nyílt rendszer feltételeink 7. pontját nem képes teljesíteni.

A továbbjutáshoz induljunk ki olyan rendszerből, amely a 7. fel
tételt teljesíti, függetlenül attól, hogy a többinek eleget tesz-e vagy 
sem. A legegyszerűbb ilyen rendszer a kéttagú reverzibilis átalakulás:

A ^ A 2 (3.2)
Ez zárt rendszer, minthogy nem „csenghet” le, a külső anyagok kon
centrációváltozásától függetlenül stabil, legfeljebb a külső körülmé
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nyék változására az egyensúlyi állapot eltolásával válaszol. Ám, ha 
az egyensúlyi állapot változik, akkor is valami stabil marad benne, 
ez pedig az anyagmennyiség:

mAl+m A2 = konst. (3.3)
E legegyszerűbb zárt kémiai rendszer kielégíti feltételeink 6 . és 

7. pontját, de éppen zártsága folytán nem képes teljesíteni a dina
mikus feltételeinket. Célszerűnek látszik tehát a kétféle — a nyílt és. 
zárt rendszert — összekapcsolni. Ebből a célból tételezzük fel, hogy 
a reakció a két irányban nem ugyanazon az úton megy végbe, ha
nem visszafelé egy harmadik reakciópartner bekapcsolásával:

Ai ^  A 2

\ ,
Továbbá kössük ki, hogy az A2 azáltal tud Á2-vé alakulni, hogy 
reagál a környezetben levő X anyaggal, továbbá, hogy az As úgy 
alakul át Ar é, hogy róla egy Y anyag lehasad. Külön-külön felírva 
az egyes reakciókat:

A1+X  -*A2
A2 -"Aj
Aa ~A 1 + Y

Összegezve: Ax+ A 2 +A3 + X -*A1 +A 2 + A3-|-Y
Erről a reakciórendszerről megállapíthatjuk, hogy működése köz

ben egyetlen változás történik: az X átalakul Y-ná, ugyanúgy, mint 
a kiindulási, egyszerű nyílt reakciórendszer esetén. Kis X koncent
ráció esetén a rendszer működési sebessége az X szubsztrát kon
centrációjának a függvénye, nagy X koncentrációk esetén az átala
kulási sebesség X koncentrációjától független, s magára az A,, A2, 
As-ból álló reakciórendszerre jellemző. Ugyanakkor az A, -f A2 + A;j 
változatlan, vagyis

3
2  A„ =  konst. (3.4)
n=i

Rendszerünk tulajdonságait más szavakkal megfogalmazva el
mondhatjuk, hogy találtunk valamit, ami képes X anyagnak Y-ná
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való átalakítását elősegíteni anélkül, hogy önmaga a reakció folya
mán elfogyna, vagy mennyisége csökkenne. De hiszen ez a katalizá
torok definíciója! Valóban. Felfedeztük a katalizátorok egy nagy 
csoportját, éppen azt, amelyet az élő rendszerek állandóan alkalmaz
nak, és amelybe az enzimek is beletartoznak.

Ha a szubsztrátot X-szel, a reakcióterméket Y-nal jelöljük, az en
zimes folyamat így játszódik le: először az enzim összekapcsolódik 
a  szubsztráttal, úgynevezett enzim-szubsztrát komplexet képezve:

E + X -E X
Ezután az enzimhez kötött szubsztrát Y-ná alakul:

EX -E Y
végül az enzim termék komplex két részre esik szét:

E Y -E  + Y
A három részfolyamatot összegezve:

E + E X + E Y + X -E + E X + E Y + Y  
(Ax) (A2) (A3) (A,) (A2) (A3)

pontosan ugyanarra az eredményre jutunk, mint általános sémánk
ban.

Visszatérve az általános esetre, ábrázoljuk azt a következő mó
don:

Ebből az ábrázolásmódból azonnal kiderül, hogy az egész két, eltérő 
tulajdonságú részre bontható: az A1- 0 -*-A1* körfolyamatra és 
az X — Y átalakulásra. Magát a zárójelben levő részt ciklikus mag
nak nevezzük. És ez a reakciórendszer mind a hét kritériumot ki
elégíti. Mint nyílt rendszer, az X ->-Y átalakulás segítségével eleget 
tesz az összes dinamikus feltételnek, ugyanakkor az At- 0 — kör

* A  k ö rfo lyam at jelö lésére  a  to v áb b ia k b an  a  - O — je le t a lka lm azzuk
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folyamatban a E  An állandó, és ez akkor is állandó marad, ha az 
X szubsztrát teljesen elfogy a külső környezetből. Ez a reakció
rendszer nem képes „lecsengeni”, ez stabilitását, létét, állandóságát 
a külső feltételek változásának széles skáláján belül képes biztosí
tani.

Itt, ia stabilitás kérdésénél érdemes megállnunk egy pillanatra. 
Még ugyan nem az élő rendszerek felépítésének a törvényszerűségeit 
keressük, mégis érdemes reakciórendszerünk stabilitását összeha
sonlítanunk azzal, amit az élő rendszerek stabilitásának a kritériu
mául választottunk. Reakciórendszerünk stabilitását azzal bizo
nyítottuk, hogy annak A1- 0 -*-A1 körfolyamatában az anyagok 
összmennyiségének a változása zérus. Az élő rendszerek stabilitásá
nak, homeosztázisának viszont azt a kritériumot választottuk, 
hogy homeosztatikus rendszerének szabadenergiaváltozása zérus, 
vagyis

zIFh =  0

Azt mondottuk továbbá, hogy az élő rendszer a külső környezet 
változásaira éppen homeosztatikus rendszere segítségével reagál 
úgy, hogy az ingert a külső környezet anyagainak az átalakítása 
révén kompenzálja, miközben homeosztatikus rendszere változat
lan marad.

A mi esetünkben a külső környezetet az X és az Y képviseli, 
a stabil részt pedig az A1- 0 -A 1 körfolyamat. Ezért a folyamat köz
ben lezajló szabadenergiaváltozást is célszerű e szerint bontva kü- 
lön-külön megvizsgálni.

X -*Y . IFx v =  F x —F y

A 1 -^A 2 d F Al_^A2 =  F a , —F a2
- ^ 2  ~>' A j  —»-A3 —  E a 2 — F a 3

A 3 - A ĵ  z1F a3— Ax =  F a 3— F Ai

Aj + A2 + As -»-Aj + A2 + Aj dFAj-o-í-Ai —
=  F ax- F a.+ F a, — E a3 +  F a3 — F Aj

vagyis (3.5)*

* I t t  é s  a  következőkben  az  esetleges k o n cen trác ió -v á lto zásb ó l eredő e n tró p ia 
keverési ta g o k a t figyelm en k ív ü l hagyjuk . E z  közelítő leg  m ég a  szaporodás e se tén  is 
m egengedhető , m ert az  élő an yag  term eléssel a rán y o sa n  nő  a  s e j t  té rfo g a ta  is.
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A körfolyamaton belüli szabadenergiaváltozás zérus! A rendszer 
a külső behatásokra gyorsulással vagy lassulással válaszol, de a vá
laszhoz szükséges energiát nem az Ax—O—At körfolyamat, hanem 
a külső anyagok rovására termeli vagy azok nyelik el! Rendsze
rünk tehát nemcsak a feltételezest, „hipotetikus reakciórendszer” 
feltételeit képes kielégíteni, de kielégíti az élő rendszerekre felállí
tott, a  homeosztázist és ingerlékenységet megszabó kritériumokat 
is! A chemoton felállításakor tehát nyugodtan választhatjuk ezt 
a rendszert kiindulási alapul.

Rendszerünk különleges tulajdonságainak titka a ciklusban, 
a körfolyamatban rejlik. I t t  ugyan csak három tagú ciklussal dolgoz
tunk, de a levont következtetések tetszőleges tagú ciklusra érvénye
sek. Ennek bizonyítására vizsgáljuk meg egy n tagú ciklus tulaj
donságait.

X

 ̂ n-1
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A mellékreakciók: Szabadenergiaváltozás:
Xj. —Yx zlFj = F Xl —F Yl
x 2 - y 2 AF2 =  F xj- F yj
Xk -Y k AFk =  F x k—F yi

Xn_j -*Yn_1 AF„_x =  F x n_, —F Yn_x

Összesen: X j+ X 2... + Xk...Xn_j — Y j+ Y 2+ ... + Yk+ ... + Yn_j =

i i

Az össz-szabadenergia változás:

/IFössz =  F x j  —F yj+ F x ., —F Yj+  . . . F x k—F yk--. 
vagyis ZlFflssz = (Fx1 + I 'x 2+ •••I’xn_1) — (F y! + F y2+ ••■FyJ  =  

^ Z F xí- ^ F y,
i i

A ciklikus magra is felírva: /1F =
Ax —A2 F ax —f A2
a 2 ->a 3 f A2 — F As

Ak -A k+1 F Ak ~ F Ak+l
An_x -An F An_j - F An
A„ -A j F An - f Ai

Összesítve a reakcióegyenletet:
Ax+A 2+ ... + Ak+ ... + An_1+A n = Aj + A2 +  . ■ ■ + Ak + ... + An_j -f- 
+  An,
tehát anyagváltozás nincs, mert az egyenlet két oldala azonos. 
Összesítve a szabadenergiaváltozásokat:
dF_0̂  = F Al- F A2+ F A2- F A3 + FA3- . . . - F A k + F Ab- . . . -  
— F An + F An—F Al,
Az egyenletben minden tag kétszer szerepel, de ellenkező előjellel, 
így a teljes körfolyamat ciklikus magjára igaz, hogy:

^ F A l _ 0 _ A l  ~  0 .

Ezek után vizsgálódásaink eredményét törvényerőre emeljük és 
kimondjuk, hogy: Minden megcsapolás nélküli kémiai körfolyamat 
(reakcióciklus) egységesen viselkedő, külső behatásokra válaszoló, ön
magát stabilizáló folyamatrendszer.
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Hipotetikus reakciórendszerünket leíró törvényszerűségeket te 
hát megtaláltuk. Hogy a törvénybe miért vettük bele a „megcsapo
lás nélküli” feltételt, arra mindjárt visszatérünk. Most következő 
feladatunk annak bizonyítása, hogy ilyen reakciórendszerek létez
hetnek, illetve léteznek. Egy ilyen bizonyítást már végeztünk is, 
illetve egy konkrét, létező példát említettünk: az enzimreakciókat. 
Az elv gyakorlati megvalósíthatóságára példaként tulajdonképpen 
ez is elegendő lenne. Mi azonban ezt a saját speciális szempontjaink 
bizonyítására nem fogadhatjuk el, mert az enzimreakciók, legalább
is azok említett formái, mindössze három tagú ciklust képeznek, és 
a három tagú ciklusok az elméletileg lehetséges ciklusoknak csak 
a legegyszerűbb esetei. Elméletünk bizonyítására olyan háromnál 
több tagból álló reakcióciklust kell keresnünk, amelynek a kompo
nensei egyszerű, kis molekulasúlyú vegyületek.

A biokémikus nem egyféle reakcióciklust ismer. Az élő szerve
zetben lejátszódó reakciók hálózatából tulajdonképpen számos ilyen 
felállítható. Mi itt csak a legismertebbre, a Szent-Györgyi — Krebs- 
eiklusra hivatkozunk (9. ábra). Ez a ciklus a szervezetek legfonto
sabb energiaszolgáltató rendszere. Az acetát „elégetését” végzi 
széndioxiddá és hidrogénné. A szervezetben elégetett valamennyi 
glukóz molekula hat szénatomjából négyet ez a ciklus alakít át 
széndioxiddá, miközben tekintélyes energiamennyiséget biztosít 
a szervezet szintetizáló rendszereinek.

A Szent-Györgyi — Krebs-ciklussal, mint a körfolyamatok létezé
sére vonatkozó példával szemben két lehetséges ellenvetésre kell 
válaszolnunk. Az egyik az, hogy a ciklus egyes lépései enzimek se
gítségével mennek végbe a szervezetben. Azt tehát egyértelműen 
bizonyítja, hogy sok tagú ciklus létezhet, sőt létezik, de létrejöhe- 
tett-e ilyen spontán az ősóceánban? Mindenekelőtt le kell szögez
nünk, hogy aligha ez a ciklus volt az, amely az ősóceánban a chemo- 
ton alapját képezte. De elképzelésünkre mégis lehet példa, hiszen 
a ciklus minden egyes tagja kismolekulasúlyú vegyület, olyan, 
amely az ősóceánban spontán is keletkezhetett. Másrészt pedig — 
mint már mondottuk — az enzimek mindössze gyorsítják azokat 
a folyamatokat, amelyek egyébként is végbemehetnek, s így a 
Szent-Györgyi — Krebs-ciklusnak is, bár nagyon lassan, de enzimek 
nélkül is körbe kell járnia.

A másik ellenvetés az lehet, hogy a Szent-Györgyi — Krebs-ciklus 
nem tiszta, hanem „megcsapolt” ciklus. Eddig felírt ciklusaink 
olyanok voltak, hogy Ar-ből csak A2 keletkezhetett, ebből csak A3, 
és így tovább, míg az utolsó, az An tagból ismét Aj. Elképzelhető az
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az eset, amikor a ciklus valamelyik tagja nemcsak egyféle, hanem 
két- vagy esetleg többféle reakcióban is szerepelhet, 

így eddigi egyetlen:
Ak + Xk —Ak+1+ yk 

reakció mellett például egy:
Ak+Zk - B k -t-Uk

reakció is lejátszódhat. Ebben az esetben, ha mondjuk 100 db A, 
molekula indul a körfolyamatba, a végén nem száz, hanem csak 60, 
40,25 vagy esetleg még kevesebb ér célba, a többi a mellékreakció
kon keresztül „elcsurog”. Erre mondottuk, hogy a ciklus megcsa
polt. A megcsapolt ciklus működése közben elfogy, tehát nem tel
jesíti azokat a termodinamikai feltételeket, amelyeket mi a home-

37. ábra. Visszavezetéses csapolt reakcióciklus
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38. ábra. Ikerciklus



osztázis alapjául felállítottunk. A Krebs-ciklus pedig megcsapolt 
ciklus, mert egyes intermedierjei többféle reakcióban is részt vesz
nek a szervezeten belül.

Van azonban a megcsapolt ciklusnak is egy olyan speciális esete, 
amikor teljesíti korábbi feltételeinket; ha a csapolt mellékágat 
visszavezetjük a ciklusba, a ciklus nem fogy el, és továbbra is fel
tételeink szerint működik. A visszavezetés legegyszerűbb esete a 37. 
ábrán látható, ezzel a ciklus útját mintegy lerövidítjük. Ámde ha 
ezt másképpen ábrázoljuk, kiderül, hogy ez tulajdonképpen két 
egymásba kapcsolt ciklusként is felfogható, amelynek közös tagja 
pl. a B (38. ábra). Így a homeosztázisra felállított törvényeink egy- 
egy ciklusra nem igazak ugyan, de az ikerciklusra együttesen igen! 
Bebizonyítható, hogy bármely önmagában záródó reakciórendszer 
teljesíti feltételeinket, legyen az bármilyen bonyolult reakcióhálózat.

A Szent-Györgyi — Krebs-ciklus az élő szervezetben egy ilyen 
reakcióhálónak egy tagja, így a szervezeten belül nem magának 
a Krebs-ciklusnak, hanem a teljes homeosztatikus reakciórend
szernek kell teljesítenie a homeosztatikus feltételt. A szervezetben 
a teljes reakcióháló többszörösen megcsapolt. Ezek a zárt rendszer
ből kifelé vezető utak azonban külön szabályozásnak vannak alá
vetve, és ezek a külön szabályozások révén, magasabb törvénysze
rűségek alapján ugyan, de mégis biztosítják a homeosztázis fenn
maradását.

összefoglalás:

A harmadik rész I. fejezetében feltételeztük egy stabil reakciórend
szer létezését, s megvizsgálva tulajdonságait, arra az eredményre 
jutottunk, hogy az sok tekintetben hasonlít az élő rendszerek tu 
lajdonságaira. Ebben a fejezetben e reakciórendszer fizikai — kémiai 
törvényszerűségeit tártuk fel. Megállapítottuk, hogy tulajdonságai
nak egy része nyílt, más része zárt rendszerre utal. Ez ellentétes 
tulajdonságokat a reakcióciklusok foglalják magukban. A reakció- 
ciklusok a homeosztázis feltételeinek is eleget tesznek, mert a cik
luson belüli anyagok szabadenergiaváltozása a ciklus reakcióinak 
a menetétől függetlenül zérus. Megállapítottuk, hogy minden meg
csapolás nélküli kémiai körfolyamat vagy körfolyamatrendszer egy
ségesen viselkedő, külső behatásokra válaszoló, önmagát stabilizáló 
folyamatrendszer. E körfolyamatoknak és azok rendszereinek a lé
tezésére a biokémiában számos példa ismeretes.



IV. Homeosztatikus reakciórendszer —  
anyagcserével

A chemoton modelljának a felállítását két egymástól független 
úton készítettük elő. Egyrészt az élővilág tanulmányozása alapján 
felállítottuk azokat a kritériumokat, amelyek minden élőre általá
nosan jellemzők, másrészt az anyag szerveződésének analógiájára 
kémiai folyamatokat szerveztünk olyan rendszerbe, amelyek saját 
maguk időbeli stabilitását képesek biztosítani. Feltevésünk szerint 
a stabil kémiai reakciórendszer fizikai — kémiai modellja alapja le
het a legegyszerűbb élő kémiai rendszer, a chemoton modellja fel
állításának. Ezért mindenekelőtt két, független utunk végeredmé
nyét össze kell kapcsolnunk, és meg kell néznünk, hogy a stabil 
kémiai reakciórendszer, a reakcióciklus az életre felállított kritériu
mok közül melyiket képes kielégíteni. Azután meg kell néznünk, 
milyen módon kell a reakcióciklust kiegészíteni, továbbfejleszteni 
ahhoz, hogy a többi feltételt is kielégítse.

Egy egyszerű reakcióciklus önmagában is teljesít néhányat az 
életkritériumok közül. Anyagi folyamatok rendszere, tehát az első 
kritériumot kielégíti. Lehet élő, életképes és holt, helyesebben mű
ködő, működőképes és működésképtelen állapotban. A működő ál
lapottal nem kell foglalkoznunk, hiszen ez a reakcióciklus legalap
vetőbb állapota. Lehet nem működő, de működőképes állapotban, 
ilyen eset áll be, ha valamelyik külső reakciópartner, „tápanyag” 
elfogy a környezetből. Az ilyen állapotban levő reakcióciklus műkö
dése automatikusan megindul, ha a hiányzó anyagot pótoljuk. 
Működésképtelen (tehát a holttal analóg) állapotba kerülhet egy 
reakcióciklus például, ha a reakcióközegbe olyan vegyületet viszünk 
be, amely a ciklus valamely tagjával irreverzibilisen képes kötődni 
(katalizátormérgek!). Ilyen anyag a ciklust megmérgezi, a ciklus 
működését irrevirzibilisen leállíthatja. A reakcióciklus az élet máso
dik, a működőképességre vonatkozó kritériumát kielégíti.
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Sajnos az egységgel kapcsolatban már baj van. A reakcióciklus 
kifelé egységesen viselkedik ugyan, de nem képez belső lényegéből 
fakadó egységet. A reakcióciklus mindig „csak” egy reakcióciklus 
marad, akármennyi a benne részt vevő anyagok mennyisége. Szá
zadrész anyagmennyiséggel ugyanúgy működik, mint százszoros
sal. A reakcióciklus nem képez inherens módon egységet.

Hasonlóképpen baj van az anyagcserével is. Igaz ugyan, hogy 
a reakcióciklus „kívülről” anyagokat vesz fel, azokat átalakítja, 
s a reakciótermókeket „leadja” , de ez önmagában még nem anyag
csere. Az anyagcsere fogalomba belevettük azt is, hogy a reakciók 
folytán a rendszer kívülről fel nem vehető anyagainak a mennyisége 
szabályozottan nő, itt viszont a ciklus „belső” anyagainak a meny- 
nyisége egyáltalán nem növekedik. Valamely egyszerű reakciócik
lus tehát nem képes anyagcserét folytatni.

I tt  pontosabban kell meghatározni, hogy egy folyamatokból fel
épülő rendszer szempontjából mit értünk „külső” és „belső” anya
gokon, tényezőkön vagy folyamatokon. Az élővilágban, ahol az élő 
individuum jól definiált fallal vagy hártyával geometriailag is el
záródik a külvilágtól, ezek a fogalmak nem szorultak bővebb ma
gyarázatra. A folyamatokból felépülő rendszerek vizsgálata szem
pontjából azonban a „külső” és „belső” elválasztására a geometriai 
elhatároltság nem megfelelő. Például az atomon változatlanul át
haladó foton az atom mint rendszer szempontjából akkor is „külső” 
jelenség marad, ha történetesen már az atomon belül, az elektronhé
jak által bezárt geometriai térben tartózkodik.

A rendszerek szempontjából „belső” anyagnak vagy folyamat
nak kell tekintem mindazt, ami a rendszernek a működését leíró 
törvények szerint szervesen a rendszerhez tartozik, és ,,külső”-nek 
mindazt, ami nem tartozik szervesen hozzá, függetlenül attól, hogy 
azok térbelileg el vannak-e választva. Például egy élőlény tartalék- 
tápanyagai „külső” anyagoknak számítanak, noha a testen belül 
helyezkednek el, és az élőlény akkor is anyagcserét folytat, amikor 
a tartaléktápanyagait használja fel, vagy ha anyagcseretermékeit 
valamilyen ok miatt időlegesen nem képes térbelileg is kiválasztani 
a testéből. Az élet alapelve szempontjából a külső és belső fogalmát 
nem geometriailag, hanem funkcionálisan kell értelmeznünk.

Az ingerlékenység, a homeosztázis teljesítésével már foglalkoz
tunk, s bebizonyítottuk, hogy a reakcióciklus homeosztázisban van, 
a ciklus magjában a szabadenergiaváltozás működés esetén is zérus. 
Korábban már láttuk, hogy az élővilágban a homeosztázis és inger
lékenység kapcsolt, összefüggő fogalmak, ezért magától értetődő-
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nek vettük, hogy a reakcióciklus a biológiai ingerlékenység fogal
m át is kielégíti. I t t  mégis meg kell állnunk egy kissé, és alaposabban 
meg kell néznünk: mire lehet egy reakcióciklus érzékeny, milyen 
ingerre képes meghatározott módon válaszolni.

Könnyebb megértés kedvéért vegyünk először egy mindenki ál
tal ismert biológiai példát: a szívműködést, amely adott körülmé
nyek között — miként egy reakcióciklus is — meghatározott sebes
séggel, meghatározott ritmussal folytatja a maga munkáját. Az 
ingerlékenység következményeképpen a legkülönbözőbb külső be- 
hatásokra a szívműködés gyorsulással képes válaszolni. Ilyen be
hatások pl.: öröm, félelem, ijedtség, fizikai igénybevétel, kémiai 
anyagok. Mármost felmerül a kérdés, vajon a szív ezt a sokféle be
hatást mind érzékelni képes? Korántsem. Bizonyítja ezt, hogy 
narkózisban a szívműködés ritmusa a behatások nagy részére nem 
változik meg. A hatáshely és a szív között érzékelő és továbbító 
apparátusok vannak — a narkózisban ezek működése bénult. Ezek 
a különböző érzékelő és továbbító rendszerek az egyébként teljesen 
elütő behatásokat is azonos jelre fordítják át, s ezt az azonos jelet 
közük a szívvel. Maga a szív tehát nem az örömre, félelemre, ijedt
ségre stb. érzékeny, hanem arra az egy vagy néhány jelre, amelynek 
a  segítségével a jelzőberendezések tudatják vele, hogy a szervezetet 
valamilyen inzultus érte.

Teljesen hasonló a helyzet a reakcióciklusok esetében is. Maga a 
reakcióciklus viszonylag kevés dologra érzékeny. Elvileg elegendő, 
ha mindössze egyetlen tényező segítségével befolyásolni lehet mű
ködésének a sebességét. A kritérium csak az, hogy legyenek olyan 
érzékelő és továbbító rendszerek, amelyek a környezet hatásait 
éppen az adott, a ciklus sebességét befolyásoló tényezőre képesek 
„lefordítani”. Azt pedig, hogy ilyen érzékelő és továbbító kémiai 
rendszerek léteznek, a már korábban is bemutatott Szent-Györgyi — 
Krebs-ciklus példáján illusztráljuk.

A 39. ábrán a Szent-Györgyi —Krebs-ciklust vázlatosan úgy 
tüntettük fel, hogy kiemeltünk két olyan „jelet” , amelyen keresztül 
más reakciórendszerekhez kapcsolódhat. Az egyik ilyen, az acetil- 
koenzim A, amely a biológiai cukorlebontás során keletkezik és a 
ciklus egyik fő „külső tápanyaga” , ezen keresztül kerül a ciklus 
kapcsolatba a fotoszintézissel, a külső közeg tápanyagaival és a 
tartaléktápanyagokkal. A másik „jeltípus” a koenzimek redukált, 
illetve oxidált formái, ezek segítségével kerül át a ciklusban felsza
badult energia az élő szervezetek energiatároló vegyületébe, az 
ATP-be, s így a ciklus kapcsolatba kerül a szervezet munkavégzésé-
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vei, légzésével, biokémiai szintézisével. Az itt feltüntetett séma az 
élővilágban általánosan előforduló kapcsolatokat (illetve azok egy 
kiemelt részét) ábrázolja.

Többször mondottuk már, hogy az élő szervezetekben az egyszerű 
kémiai szabályozáson kívül magasabb rendű, enzimes, hormonális 
és idegi mechanizmusok is részt vesznek a folyamatok szabályozásá
ban. I t t  azonban ettől eltekintve csak azt vizsgáljuk meg, hogy az 
ilyen reakciórendszer mire lenne képes, ha a szabályozás egyetlen for
máját a kémiai egyensúlyok és a reakciókinetika törvényeinek közvetlen 
alkalmazása jelentené.

Az ábrából nyilvánvaló, hogy az acetil — KoA mennyiségének 
növekedése mintegy „megtolja” a ciklust, ezáltal növelve a ciklus 
körforgási sebességét.

Az acetil — KoA mennyisége akkor növekszik, ha megnő a glukóz - 
bontás sebessége. Ez pusztán kémiai alapon akkor következhet be, 
ha a glukóz mennyisége növekedik. Ez viszont akkor nőhet, ha pl. 
nagy fénymennyiség hatására a fotoszintézis meggyorsul, ha a táp
talajban sok a szénhidrát, vagy ha a tartaléktápanyagok lebontása 
gyorsul meg. íme tehát a Szent-Györgyi — Krebs-ciklus bonyolult 
reakciósorozatok közvetítésével ugyan, de pusztán kémiai mecha
nizmusok segítségével, pl. a fényintenzitás növekedésére is gyorsu
lással válaszolhat. Mindezen hatások csökkenése viszont egyben 
lassítja a ciklus körforgási sebességét is.

A másik oldalon viszont a koenzimek oxidált formáinak a jelen
léte mintegy „meghúzza” a reakcióciklust, s ezáltal úgyszintén gyor
sító hatást fejt ki rá. A ciklus működése folytán ezeket redukált 
alakba viszi át, amivel elősegíti az ATP szintézisét, s ezzel a szerve
zet energiaraktárát feltölti. Az ATP viszont a munkavégzés és a 
szervezet anyagainak a szintézise során fogy el. Ezek szerint, ha a 
szervezet nagy munkát vagy intenzív szintézist folytat, az ATP 
elfogyasztása révén — pusztán a reakcióegyensúlyok eltolása segít
ségével — úgyszintén képes a Szent-Györgyi — Krebs-ciklust gyor
sabb körforgásra serkenteni.

A felvázolt kémiai reakciórendszer tehát pusztán kémiai alapon 
ingerlékeny lehet a fénnyel, a tápanyag összetételével, a tartalék
tápanyagok mennyiségével és bontásával, a munkaigénnyel és a 
szervezet anyagszintézis igényével szemben. De még ennél tovább is 
mehetünk. Megnövekedett fényintenzitás vagy tápanyagmennyiség 
gyorsabb glukózbontást, ezen keresztül a ciklus gyorsító körforgását 
eredményezi. Ekkor megnövekedik az ATP mennyisége, amely vi
szont vagy növekvő munkavégzést, illetve szintézissebességet ered-
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meny ez, vagy ha erre nincs lehetőség, lassítja a ciklust. Végső fokon 
a ciklus működési sebessége a fény, tápanyag, munkavégzés, szin
tézis és egyéb tényezők együttes behatásának a függvénye, s mint
egy egyensúlyi állapot — egy az előző példáknál komplikáltabb 
homeosztázis kialakítására képes. Ha pl. nagy a munkaigény, kevés 
a fény és a tápanyag, a tartaléktápanyagok bomlása gyorsul meg, 
míg ellenkező esetben azok szintézise kerül előtérbe.

I t t  különösen vigyáznunk kell arra, hogy ezt a példát nehogy 
félreértsük. A példa nem azt illusztrálja, hogy hogyan működik a 
Szent-Györgyi —Krebs-ciklus a szervezeten belül, hanem hogyan 
működne, ha ilyen reakciórendszert in vitro állítanánk össze. A szer
vezeten belül egyrészt az itt feltüntetettnél sokkal bonyolultabb 
reakciórendszer van jelen, másrészt külön regulációs rendszerek 
befolyásának van alávetve, amelyek biztosítják a ciklus közbenső 
és kapcsolt anyagainak viszonylag állandó koncentrációját. Éppen 
ezek miatt az élőlényekben levő Krebs-ciklus reagálása sokkal bo
nyolultabb, de gyorsabb és érzékenyebb is, mint az in vitro rend
szerben.. De ha ezt a bonyolult reakciórendszert in vitro összeállíta
nánk, a példánkban említett hatásokat pusztán a reakcióegyensúlyok 
alapján is elérhetnénk, enzimes szabályozás nélkül is.

Világosan látható, hogy egy ilyen még viszonylag egyszerű reakció
rendszer a homeosztázisnak és ingerlékenységnek nemcsak az általunk 
felállított fizikai-kémiai kritériumait képes kielégíteni, hanem biológiai 
jellegű ingerlékenységet és homeosztázist is képes produkálni. A reak
cióciklus az életkritériumok 5. és 6., az ingerlékenységre és home- 
osztázisra vonatkozó pontját kielégíti. A fennmaradó többi krité
riumokat — időzítő rendszer, kontrollanyag, kontrollrendszer je
lenléte, növekedés-szaporodás, öröklődő változékonyság és evoíú- 
cióképesség — az egyszerű reakcióciklus természetesen nem elégíti ki.

A továbbjutáshoz tehát kiindulási alapnak a reakcióciklus álta
lános formáját válasszuk, s a következő módon jelöljük:

* A £  X ( különböző  táp anyagok , a  £ ' Y, a  k ü lönböző  reakció term ékek  összessé 
t i

gét jelenti.
189



Próbáljuk ezt olyan irányban továbbfejleszteni, hogy képes legyen 
az anyagcserére, mert az anyagcsere az élet egyik legalapvetőbb 
kritériuma. Az anyagcsere definíciójának azt a részét, hogy „kívül
ről” tápanyagokat vesz fel és a reakciótermékeket „leadja”, mint 
m ár említettük, az egyszerű ciklus is teljesíti. Most tehát azt a mó
dot kell megkeresnünk, ahogy a rendszer működésének eredménye
képpen saját anyagainak a mennyiségét gyarapítani képes, s ezt úgy 
felfejleszteni, hogy ez az anyagnövekedés a rendszer minden anyagá
ra kiterjedjen, és szabályozott, arányos legyen.

Eddigi példánk, a Szent-Györgyi—Krebs-ciklus a szervezet le
bontó folyamatában játszik szerepet. Ennek megfelelően a ciklus 
első lépésében az „Aj” anyaghoz egy nagyobb molekularész (acetát- 
csoport) kapcsolódik, és a ciklus folyamán ez fokozatosan lekopik 
róla hidrogének és széndioxid alakjában. A ciklus akkor záródik, 
amikor az utolsó acetátból származó atom is kilép a rendszerből, s 
visszamarad a tiszta „A!” anyag.

Most viszont képzeljünk el egy olyan ciklust, amelyben ellentétes 
irányú folyamat játszódik le: a ciklus minden lépcsőjében valami
lyen atom vagy gyök kapcsolódik az A anyag molekulájához, s vég
eredményben így az eredeti A-, molekulához kapcsolódva egy új, 
komplett molekula szintetizálódik. A ciklus utolsó, záró lépésében 
ez a szintetizált molekula (I-vel fogjuk jelölni) lehasad, s a felszaba
dult A x molekula ismét belép a körfolyamatba:

Ez most nem lebontást, hanem szintézist végző körfolyamat, s ko
rábbi fejtegetéseink szerint felfogható úgy is, mint egy bonyolult 
szintézist irányító katalizátor, ahol a Xj nyersanyagokból I

i

anyag szintetizálódik Yi-k, mint melléktermékek keletkezése köz
ben.

Az I  anyagra, annak természetére, tulajdonságaira nézve semmi
féle megkötöttségünk nincs, tehát annak sincs akadálya, hogy fel
tételezzük : létezhet olyan körfolyamat, amelyben a termelt I anyag
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spontán vagy további reakciók hatására A anyaggá alakul át. 
Vizsgálódásaink tárgyává azt az esetet tegyük, amikor az I anyag 
éppen az Ax anyaggá képes átalakulni valamilyen P  melléktermék 
keletkezése mellett, vagyis az alábbi reakció mehet végbe:

I —A j+ P
Ebben az esetben a ciklus a külső' tápanyagokból ( l 'X) olyan 
anyagot szintetizált, amely maga is tagja a ciklusnak, és az egyen
súlyi állandók szerint átalakul a ciklus összes többi anyagaivá. 
Ebben a reakciórendszerben végbemenő reakciók tehát a rendszer 
anyagainak a szabályozott növekedését eredményezik! Ezt a kémia 
nyelvén úgy fejezhetjük ki, hogy felírjuk külön a ciklus és az I  
anyag elbontásának az egyenletét, majd a kettőt összegezzük:

Aj-)- 2 X . - 0 -  Aĵ  + I -t-^ Y i
i 1

I -  A,+ P

A1 + 2 X i- 0 - 2 A 1 + P + 2 Y i (3.6);
i i

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy egy ilyen rendszer 
megfelel az autokatalizátorok definíciójának, mert mint ciklusról 
már bebizonyítottuk, hogy katalizátor tulajdonságai vannak, s 
minthogy olyan folyamatot katalizál, amelynek a végeredménye a 
ciklus anyagainak a mennyiségét s ezáltal katalizálóképességét nö
veli, így azutokatalizátornak kell tekintenünk (40. ábra).

Azután azt is észre kell vennünk, hogy a fenti rendszer működése 
az anyagcsere definícióját is kielégíti. Az anyagcserét úgy definiál
tuk, hogy ,,a külső közegből különböző vegyületek, anyagok, esetleg 
energia kerülnek aktív vagy passzív módon a rendszerbe, ezek a 
rendszert alkotó anyagokkal kémiai reakcióba lépnek, a reakciók 
termékei a rendszer kívülről fel nem vehető anyagai mennyiségének 
szabályozott növekedését és energiaellátását eredményezik, és a 
termékek felesleges része a rendszerből aktív vagy passzív úton el
távozik.”

A fenti autokatalitikus reakcióciklus a külső közegből anyagokat 
(^X j) vesz fel, ezekkel az anyagokkal reakcióba lép. A reakció tér-

i
mékei részben feleslegesek (P, J£Yi), részben pedig a rendszer belső»

í
anyagai mennyiségének (A) növekedését eredményezik. Az anyag-
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40. ábra. Az autokatalitikus reakoióciklus általános vázlata

csere definíciójában azonban az „összes kívülről fel nem vehető 
anyagok szabályozott növekedése” van benne, így külön meg kell 
vizsgálnunk azt a kérdést is, hogy az mennyiségének a növekedése 
jelenti-e az egyszerű reakcióciklus összes anyagainak a szabályozott 
növekedését.

A reakcióciklus belső anyagainak az Ax, A2........An anyagok szá-
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mítanak. Egy reakciócikluson belül az egyes A komponensek elosz
lását, egymáshoz viszonyított mennyiségét részben az egyes reak
ciólépések egyensúlyi állandói, részben a külső körülmények szabják 
meg. Az egyensúlyi állapot adott körülmények között bizonyos idő 
eltelte után mindig ugyanúgy áll be, vagyis a komponensek mennyi
ségi eloszlása mindig ugyanaz lesz, bármilyen szélsőséges eloszlásból 
indulunk ki. így, ha egy ilyen rendszerbe belső anyagként egyetlen 
komponenst, mondjuk az ÁL anyagot visszük be, ez átalakul a többi 
komponenssé is, és egy idő után a komponensek mennyiségi elosz
lása a kiindulási állapottól függetlenül az adott körülmények közötti 
egyensúlyi állapotra lesz jellemző. Ez viszont annyit jelent, hogy ha 
egy reakcióciklus saját belső anyagai egyikét termek, akkor egyúttal 
termeli az összes többi belső anyagot is, és az összes belső anyagok 
mennyiségének a növekedése szabályozott módon megy végbe! 
Az autokatalitikus reakcióciklus az anyagcsere definíciójának min
den kritériumát kielégíti. Törvényként kimondhatjuk tehát, hogy: 
A pozitív visszacsatolású (autokatalitikus) reakcióciklus anyagcse
rére képes!
Ezzel az életkritériumok 4. pontját kielégítettük.

*

A reakcióciklus stabilitását azzal bizonyítottuk, hogy részben a 
ciklusban részt vevő összes anyagok mennyisége (J£A) változatlan 
marad a ciklus működése folyamán, részben pedig szabadenergia
változás nem történik. A pozitív visszacsatolású, autokatalitikus 
reakcióciklus esetében viszont az anyagok összmennyisége nem ma
rad változatlan, hanem növekedik, és ezzel a rendszer szabadener
giájának a mennyisége is változik. Lehetséges, hogy sikerült kielé
gíteni az anyagcsere kritériumait, de ugyanakkor a rendszer elvesz
tette homeosztatikus képességét!

Ennek megvizsgálása céljából állítsunk össze gondolatban egy 
autokatalitikus reakcióciklust úgy, hogy egy edénybe belehelyezzük 
a  tápanyagokat (X anyagokat), és a reakcióciklus belső anyagainak 
valamelyik, célszerűen az első tagját (az Aj anyagot), és kövessük 
figyelemmel, hogy mi történik. Mindenekelőtt az Aj anyag elkezd 
átalakulni a ciklus többi tagjaivá. Mindaddig, amíg az első molekula 
körbe nem futott a körfolyamaton, az A anyagok egymásba átala
kulnak ugyan, de összmennyiségükben változás nincs:

zJJ^Ai = 0 (felkészülési időszak) (3.7)
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vagyis a „felkészülési időszak” végén az A anyagok összmennyisége 
megegyezik a bevitt A anyagok ossz mennyiségével:

2  A] (feit) = 2  Ai(0) = A1(0) (3-8)
i i

A felkészülési időszak végén megjelenik az első önállóan szintetizált 
Aj molekula, amely tovább folytatja útját a ciklusban, s így a szin
tézis sebességét növeli. Ettől kezdve a rendszer működése folyama
tosan gyorsul, vagyis az egymás után következő időszakokban az 
újonnan termelt A anyagok összmennyisége mindig nagyobb, ha
az össz-anyagok (^Aj) mennyiségének a megkétszereződéséhez

i
T időtartam szükséges, akkor 2 T időtartam alatt az anyag- 
mennyiség négyszeresre, 3 T alatt nyolcszorosra, 4 T alatt tizen
hatszorosra stb. növekedik, vagyis az anyagmennyiség exponenciá
lisan növekedik. Ha ezt a növekedést fél-logaritmikus koordináta- 
rendszerben ábrázoljuk, egyenest kapunk, ezért ezt a szakaszt lo
garitmikus szakasznak nevezzük.

Végül egy idő múlva a külső tápanyagok kezdenek elfogyni, 
a szintézis sebességét csökkentik, sőt, ha egy bizonyos koncentráció
érték alá csökkentek, le is állítják. Ez a szakasz a posztlogaritmikus 
szakasz.

A szintézis sebességének az időbeli lefutását a 41. ábrán mutatjuk 
be. A felkészülési időszakot és átmeneti szakaszt együttesen lap- 
pangási időszaknak, lappangási fázisnak nevezhetjük el. Az áb
rán mindjárt bemutatjuk a mikroorganizmusok szaporodásgörbé
jét is, és láthatjuk, hogy a kettő teljesen azonos. A logaritmikus 
fázisban a mikroorganizmusok sejtszámnövekedését leíró

nt = n0 • 2T (3.9)
egyenlet, ahol nt a csíraszám a t  időpontban, n0 a csíraszám a kez
deti időpontban, T a generációs idő, teljesen azonos az autokatali- 
tikus reakcióciklus anyagainak a logaritmikus fázisban történő nö
vekedését leíró egyenlettel:

Z A í̂ Z A ^ - 2 *  (3.10)
i 1

ahol _2 A j(t) a ciklus össz-anyagmennyiségét jelenti a t  időszakban,
i

J5pAt(0) ugyanezt a nulla időpontban, T pedig az anyagmennyiség
i

megduplázásához szükséges időtartam.
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41. ábra. Az autokatalitikus reakcióeiklus (fent) és a baktériumok (lent) 
szaporodásgörbéje. I. felkészülés időszaka, II. változó gyorsulás időszaka, 
I—II. lappangási fázis, III. logaritmikus fázis, IV. posztlogaritmikus

fázis, n sejtszám



Ha most a pozitív visszacsatolású, autokatalitikus reakcióciklus 
reakcióit és szabadenergiaváltozásait ugyanúgy részekre bontva 
felírnánk, mint azt az egyszerű reakcióciklus esetében tettük, azt 
kapnánk, hogy a ciklikus mag szabadenergiaváltozása:

dF_0^ =  AYXl (3.11)
illetve, minthogy az A 1 mindjárt továbbalakul és egyensúlyba kerül 
a körfolyamat többi belső komponenseivel

= AFe m (3.12)
i

Az egyes anyagok standard szabadenergia tartalma azok mennyi
ségével arányos:

F.£aí = k • ^ A i  (3.13)*
1 i

és a ciklikus mag szabadenergiaváltozása arányos lesz az anyag- 
mennyiség változásával. Ezért a ciklus szabadenergia tartalma 
a logaritmikus fázis t  időpontjában:

Í \ £ a i =  E ^ A í • 2 Tj %> 7  \o>
(3.14)

ahol FsAi(t) a ciklus szabadenergia tartalma a t, F r Ai(()) pedig

a nulla időpontban. A 3.13 és 3.17 egyenletek összevetéséből kö
vetkezik, hogy

■<t) Fi;

2 A kt)
= konst. (3.15)

vagyis a ciklus anyagainak egységnyi mennyiségére eső (pl. molá
ris) szabadenergiaváltozás az autokatalitikus reakcióciklus esetén 
is zérus.

A pozitív visszacsatolású (autokatalitikus)  reakcióciklus tehát belső 
stabilitását, homeosztázisát annak ellenére megtartja, hogy anyagcserét 
folytat, növekedik, hiszen belső magjának moláris szabadenergiaválto
zása zérus.

* S z igo rúan  csak á llandó  koncen trác iók  ese téb en  érvényes. A se jtb e n  az  an yag
fe lhalm ozódás té rfo g atnövelésse l, illetve o sz tódássa l já r ,  így  a  koncentrációviszo-

Í£At )
nyo k  k ö zelítő en  á llan d ó k n ak  v e h e tő k  I y  ■= k o n s t .  I
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Mint minden elméletileg megtett lépés után, most is az az első 
jelentkező kérdés: vajon a valóságban is létezhet-e ilyen rendszer ?

Még mindig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azt 
mondhatjuk: nemcsak létezhet, de létezik is. A biokémikusok több 
ilyent ismernek (bár az autokatalitikus tulajdonság felett általában 
elsiklanak). I t t  most csak a legegyszerűbb példát mutatjuk be, 
a baktériumokban található, úgynevezett glioxalát ciklust, amely 
almasavból indul ki, végül kétszeres mennyiségű almasav lesz belőle:

Almasav

A oxálecetsav

A 3 citromsav

A 4 'izocitromsav

A5 borostyánkősav

A fúrná rsav
glioxálsav

Al ma s a v Almasav
A,

Ugyanezt képletekkel ciklikus formában felírva a 42. ábrán láthat
juk.
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g l i o x á l s a v

42. ábra. A glioxálsav-ciklus autokatalitikus körfolyamat. A vegyületek 
nek csak a szénvázát tüntettük fel



Miután a glioxalát ciklus több tagja egyúttal tagja a Krebs- 
ciklusnak is (citromsav, izocitromsav, borostyánkősav, fumársav), 
így a Krebs-ciklus és a glioxalát ciklus együttese, mint zártvonalú 
reakciórendszer, együttesen is autokatalitikus reakciórendszernek 
tekinthető.

Most már tehát találtunk olyan reakciórendszert, amely sok más 
tulajdonság mellett nemcsak a homeosztázist és ingerlékenységet, 
de az anyagcsere kritériumait is kielégíti. Ezek nemcsak elvben 
állíthatók fel, de a gyakorlatban is léteznek, sőt éppen az élőlények
ben lezajló reakciók vannak ilyen rendszerekbe szerveződve. Az 
ilyen rendszerek azonban még mindig csak autokatalitikus rend
szernek foghatók fel, élő rendszernek nem, mert még nem teljesítik 
az abszolút kritériumok mindegyikét.

összefoglalás:

A homeosztatikus reakciórendszer az élet kritériumai közül kielé
gíti az első kettőt, de nincs anyagcseréje, és inherens módon nem 
egységes. Ingerlékenységet mutat, minden olyan hatásra ingerlé
keny, amelyet a rendszerhez csatlakozó egyéb reakciók számára 
érzékelhető jelre ,,lefordítani” képes.

Ha a reakcióciklus nem lebontó, hanem szintetizáló típusú, és 
szintézise eredményeképpen a rendszer valamelyik belső tagját ké
pes termelni, akkor az autokatalitikus reakcióciklushoz jutunk. 
Az autokatalitikus reakcióciklus képes kielégíteni az anyagcsere 
definícióját. A ciklus anyagainak a mennyiségi növekedése a mik
roorganizmusok szaporodásával azonos törvényeknek engedelmes
kedik. Az autokatalitikus reakcióciklus is kielégíti a homeosztázis 
termodinamikai feltételét, mert összes anyagmennyisége és ezzel 
szabadenergiatartalma növekedik ugyan a ciklus működése köz
ben, de a moláris szabadenergiaváltozás a ciklus belső anyagainak 
az összességére vonatkozóan továbbra is zérus.

Az autokatalitikus reakcióciklus gyakorlati megvalósítására a 
glioxalát ciklust hoztuk fel példaként.



V. A chemoton

Elérkeztünk utunk döntő állomásához. Eljutottunk oda, hogy köz
vetlen feladatunkká tehetjük a legegyszerűbb hipotetikus élő rend
szer, a chemoton fizikai-kémiai modelljának a megkonstruálását, 
és feltételezhetően a siker reményében foghatunk hozzá az élő rend
szerek működését, vagyis az életet leíró törvények kutatásához.

És it t  újra hangsúlyoznunk kell: nem az élő szervezetek és nem 
az élő lények, vagyis nem a sok sejtű, magasabb rendű élőlények és 
nem a sejtszintű élet törvényszerűségeit keressük, hanem az elvileg 
legegyszerűbb olyan rendszer modelljét akarjuk megkonstruálni, 
amely már képes arra, hogy az élőlényekre jellemző összes általános 
és alapvető funkciót mutassa, és amely tulajdonságai folytán alkal
mas arra, hogy belőle evolúció útján élő lények és élő szervezetek 
fejlődjenek ki.

Ennek a legegyszerűbb élő rendszernek a tulajdonságai az élő
lényekben is szükségképp megvannak. Ám működését éppen ma
gasabb fejlettségük révén a chemotont leíró törvényeken kívül még 
egy sor más, magasabb rendű törvényszerűség is szabályozza.

A törvényszerűségek felkutatásához megvan a szükséges kiindu
lási alapunk, az autokatalitikus reakcióciklus, amely — mint lát
tuk — az életkritériumokból sokat kielégít, olyanokat is, mint a 
homeosztázis, az ingerlékenység, az anyagcsere, a növekedés. A ki
elégítetlen kritériumok közül viszont három szoros rokonságban áll 
egymással, s ezek az egység elve, a kontrollanyag jelenléte és a sza
porodás. Továbbá valószínűsíthető, hogy a kontrollanyag és az idő
zítő rendszer között is összefüggés áll fenn, legegyszerűbb esetben 
a chemoton működését a kontrollanyag időbelileg is programoz
hatja, s így egyben az időzítő rendszer szerepét is betölti.

I t t  célszerű visszalapoznunk oda, ahol a kontrollanyag és 
a kémiai szabályozás fogalmaival ismerkedtünk meg. Már ott
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rámutattunk, hogy valamely kémiai reakciórendszer működését 
szabályozhatja egy, a reakció valamely végtermékéből felépülő 
polimer jelenléte, ha magának a polimernek autokatalitikus tulaj
donságai vannak, vagyis saját polimerizációjának katalizálásra 
képes. Teljesen kézenfekvő tehát a gondolat, hogy az autokataliti
kus reakcióciklushoz kontrollanyagként az autokatalitikus poli
mereket próbáljuk felhasználni. írjuk fel mégegyszer az autokata
litikus reakcióciklus (3.6) egyenletét:

Aj^ X í —ej-* 2Aj + P + (3.6)

Ez az egyenlet tehát azt jelenti, hogy egy darab Ax molekulából 
a reakcióciklus egyszeri körbemenetele után az összes szükséges 
X tápanyag beépülése révén két darab Aj molekula keletkezik. 
Eközben keletkeznek még az Y salakanyagok és a P anyag, amely
nek a külön feltüntetése eddig tulajdonképpen feleslegesnek tűn
hetett, s csak most fogjuk megérteni, miért emeltük ezt külön ki 
a salakanyagok közül.

Alakuljon át a P  anyag egy vagy több reakciólépés révén egy 
olyan V anyaggá, amely templát mechanizmus segítségével poli-V, 
mint autokatalizátor, jelenlétében poli Y-vé (pV) képes polimeri- 
zálódni:

nP — -  nV (3.16)
nV +pV n — 2pVn

Az, hogy a pVn autokatalizátor (az indexben levő n a polimer 
tagszámára utal) a templát mechanizmus szerint működik, mint 
Sulston kísérleteiben az enzim nélküh nukleotid polimerizáció, lehe
tővé teszi, hogy a reakciórendszerbe katalizátorként beadott pV 
polimer tagszáma az újonnan keletkezett polimerek tagszámát, 
polimerizációs fokát is meghatározza. Ha például a templátként 
szereplő polimer tagszáma húsz, akkor a templáton újonnan szin- 
tetizálódott polimer tagszáma sem haladhatja meg a húszat.

Szorozzuk meg a (3.6) egyenletet n-nel, és vonjuk össze a (3.16)- 
tól:

nA1 + pVn + nJ 'X  i — Q - ^ n A ,  + 2p Yn + n ^ Y  i (3.17)
i i

Az egyenlet jobb oldalán szereplő anyagokhoz juttassunk további 
tápanyagokat kellő mennyiségben:

2n A t + 2p Vn + 2n ^ X  j — O -"*" A2 + 4p V n + 2nJ^Y; (3.18)
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Az Yj-salakanyagokat a (3.18) egyenlet bal oldaláról nyugodtan el
hagyhattuk, mert az nem vett részt a reakcióban. Viszont mind az 
A, mind a pVn anyagnak szerepe volt, tehát a pVn szervesen be
épült reakciórendszerünkbe, a reakciórendszer belső tagjává vált! 
Sőt, a belső tagok között szigorú mennyiségi összefüggést fedez
hetünk fel, az A molekulák számát a pV molekulák számának a 
polimerizációs fokkal való szorzata adja meg. Az A molekulák 
száma tehát nem csökkenthető tetszőlegesen: ha a rendszerben 
levő polimer polimerizációs foka n, az A molekulák minimális szá
ma is n.

Eljutottunk oda, hogy reakciórendszerünknek van egysége, 
amely egy pVn molekulából és n számú A molekulából áll. Ez v 
reakciórendszer magából eredően (inherensen) egységet képez, mert 
nem képes úgy működni, hogy ne mindig ez az arány kétszereződjék. 
Ez a rendszer szaporodásra képes, mert a polimerizáció templát-me- 
chanizmusa következtében mindig ugyanolyan számarányú rendszere
ket hoz létre.

Természetesen, amint arról már az autokatalitikus reakciócik
lus kapcsán is szó volt, a rendszerben az At molekulák nem teljes 
számban vannak jelen, hiszen a ciklus belső tagjai között egyen
súlyi vagy steady-state állapot van, így valójában nem az Ax mole
kulákat, hanem az A molekulák összességét, a ^A j-t kell az egyen
letbe írni: *
p Vn +  A j  -f n ^ X  t — 0 -* - 2 p  Vn + 2 n ^  + 2n]?Y t (3.19)

i i i i

A  (3.19) egyenletnek megfelelő kémiai reakciórendszer kielégíti a 
korábban meghatározott abszolút életkritériumok mindegyikét, sőt, 
a potenciális életkritériumok közül a növekedés-szaporodást is. Ezért 
a (3.19) egyenletet az élet kémiai egysége, a chemoton működését le
író egyenletnek tekinthetjük.

* * *

A chemoton felépítését lépésről lépésre végeztük, és minden lé
pésnél igyekeztünk bebizonyítani, hogy lépésünk helyes, vagy leg
alábbis nincs ellentmondásban a biológia, biokémia és molekuláris 
biológia eddig ismert eredményeivel. Ez azonban azt eredményezte, 
hogy kissé elvesztünk a részletekben, és most, amikor azt állítjuk, 
hogy megtaláltuk az elképzelhető legegyszerűbb, élőnek tekinthető 
kémiai rendszer, a chemoton törvényszerűségeit, meg kell állnunk 
egy kissé, és a részletek mellőzésével fő vonalaiban egységesen kell
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áttekintenünk a chemoton modelljának a felépítését és tulajdon
ságait.

Magához a chemoton modelljához két különálló rendszernek, 
egy autokatalitikus reakcióeiklusnak és egy autokatalitikus makro
molekula szintézisének egybekapcsolása révén jutottunk el. Egyes 
életkritériumokat a két rendszer külön-külön is kielégít, összekap
csolva viszont olyan, minőségileg is új rendszert alkotnak, amely
nek a tulajdonságai már messze túlszárnyalják az egyszerű kémiai 
vagy akár biokémiai tulajdonságokat. A folyamatoknak (kémiai 
reakciókból felépült folyamatoknak) ez az új rendszere tulajdon
ságaiban már nem a kémiai rendszerek tulajdonságaira hasonlít 
többé, hanem a biológiai rendszerek tulajdonságainak a csíráit 
hordja magában. Sőt, később látni fogjuk, hogy ez a rendszer arra 
is alkalmas, hogy továbbfejlődve belőle valódi biológiai jellegű élő 
rendszerek is kialakuljanak.

Egy korábbi könyvemben az élő sejt jelenségeinek és biokémi
ájának tanulmányozása alapján a sejtben végbemenő reakciókat 
két nagy csoportba osztottam: az egyik csoport a szaporodásért, 
a genetikai anyag reprodukálásáért és a folyamatok időbeli prog
ramozásáért felelős, ezt neveztem el a sejt főkörének. A főkör a 
többi reakcióval szoros kapcsolatban van: azok biztosítják a mű
ködéséhez szükséges alapanyagokat, megfelelő alakú energiát, és 
biztosítják a főkör körül a homeosztázist. A reakcióknak ez a ré
sze az egyensúlyi rendszer nevet kapta.

Nem nehéz fehsmerni, hogy a chemoton is rendelkezik mindkét 
rendszerrel, a chemotonban a főkört az autokatalitikus makromo
lekula szintézise, az egyensúlyi rendszert pedig a körülötte levő 
autokatalitikus reakcióciklus szolgáltatja. Akár a főkört nézzük, 
akár az egyensúlyi rendszert, szerepük ugyanaz a chemotonban 
és a sejtben. A különbség csak annyi, hogy a chemotonban az elvi
leg legegyszerűbb főkör és egyensúlyozó rendszer működik, míg 
az élő sejtben ezek felépítése és mechanizmusa az evolúció jelenlegi 
fokának megfelelően bonyolult. Funkciójuk azonban alapjaiban 
nem tér el egymástól.

Az egyensúlyi rendszer az élő sejtben bonyolultan hálózott reak
ciórendszert alkot. A chemotonban ennek legegyszerűbb formáját, 
a reakcióciklust találjuk. Az egyszerű reakcióciklust, ha a tápanya
gok összességét J^Xj-vel, a salakanyagok összességét ^Yi-nal, a 

í i

belső anyagokét pedig ^A pval jelöljük, az alábbi kémiai egyenlet
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fejezi ki:
J^Ai +  ̂ X i—O ^ Z A í + ̂ Y í (3.20)
i i i i

Formailag (de csak formailag) a reakcióegyenletből az A-t el is 
hagyhatnánk, s ez bizonyítja, hogy maga az A - Q — A körfolya
mat katalizátorként is felfogható, tehát akkor is stabil, ha maga a 
folyamat nem megy végbe. így a folyamat az életkritériumok két 
legegyszerűbbikét kielégíti:

anyagi folyamatok rendszere és 
lehet működő, működőképes és működésképtelen állapotban.

Ha egy ilyen reakcióciklus az élő rendszer szükséges része, akkor 
a  működése életet, működőképessége életképességet, működéskép
telensége holt állapotot jelent.

Vizsgálataink következő lépése az volt, hogy az összes lehetséges 
körfolyamat közül kiemeltük azokat, amelyek autokatalitikus ké
pességűek (és ilyenek létezésére konkrét példával szolgáltunk). 
Az autokatalitikus reakcióciklus kémiai egyenlete az előző jelölé
seket alkalmazva az alábbi módon alakul:

2 ’A1 +  2 ,X i-0 -2 2 'A i + P + 2 ’Yi (3.21)
i i i i

Az autokatalitikus reakcióciklusról bebizonyítottuk, hogy 
homeosztatikus képessége van,

mert belső magjának moláris szabadenergiaváltozása (/1F) zérus, 
továbbá, hogy

ingerlékeny,

mert minden olyan hatásra, amely kémiai folyamatok révén a cik
lussal kapcsolatba hozható, belső homeosztázisának megtartása 
mellett folyamatainak gyorsításával, lassításával, belső anyag
eloszlásának megváltoztatásával válaszol, végül hogy

anyagcserét folytat és növekedik,
mert a „külső közegből” tápanyagokat vesz fel, azokat kémiai 
reakcióval átalakítja úgy, hogy a reakciók termékei saját „belső” 
anyagainak szabályozott növekedését eredményezik salakanyagok 
termelése mellett.

Mindezek ellenére az autokatalitikus reakcióciklus nem tekint
hető a legprimitívebb élő kémiai rendszernek sem, mert még nem
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elégíti ki az összes abszolút életkritériumot. A továbbjutás érdeké
ben tehát az összes autokatalitikus körfolyamat közül kiválasz
tottuk azokat, amelyekben a keletkező P  anyag tovább alakulhat 
polimerizációra képes Y-anyaggá:

2 A 1 +  ̂ X i- 0 - 2 2 A , +  V + 2 Y 1 (3.22)
i i i i

De itt nem álltunk meg, hanem továbblépve kikötöttük, hogy 
az e feltételt kielégítő rendszerek közül is csak azok jöhetnek szá
mításba, amelyekben a V anyagok polimerizációját egy poli-V 
molekula mint templát képes irányítani, vagyis amelyekre fennáll, 
hogy:

nV + pVn- 2pVn (3.23)

ahol a pVn az n tagból álló (n polimerizációs fokú) poli-V makro
molekulát jelenti. Ennek a feltételnek eleget téve reakcióegyenle
tünk 3.22 és 3.23 összevetése révén a következő módon alakul:

n ^A i + n ^X i +  pVu —fn)—•- 2nJ^A.i+ 2pVn-t-n2Xi (3.24)
i i i i

Ha a rendszer belső anyagait egy zárójellel elválasztjuk a külső 
anyagoktól, mindjárt jobban szembetűnnek a rendszer különleges 
tulajdonságai:

j^n^Ai +  pVnJ-hn^X i—0 - *'|^n2'Ai +  Pv nj + j^n^Ai + pVn j + n2'Yi
(3.25)

Vizsgáljuk meg részletesebben e reakcióegyenlet által meghatáro
zott rendszer tulajdonságait. Minthogy autokatalitikus reakció
ciklus, így amellett, hogy anyagi folyamatok rendszere, és lehet 
működő, működőképes és működésképtelen állapotban, mint már 
mondottuk, kielégíti a homeosztázis, ingerlékenység és anyagcsere 
definícióját.

Ezek mellett a zárójelben levő
Jn2 Ai+pV„j

kifejezés egy egységet jelent, egy poli-V molekulát, amely n darab 
monomerből épül fel, és a hozzátartozó, összesen n darab A mole
kulát. Ez utóbbiak Ax, A2......  An alakban vannak a rendszerben
a homeosztázis által követelt, a körülmények által megszabott el
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oszlásban. Ám akárhogyan változnak a körülmények, mindaddig, 
amíg a rendszer működő vagy működőképes, a poli-V molekula 
változatlan marad.

De a 3.25 egyenlet azt is világosan megmutatja, hogy a rendszer 
működése többé nem csak a belső anyagok növekedéséhez, hanem 
az eredetivel teljesen azonos új rendszer keletkezéséhez is vezet:

(3.26)

a rendszert alkotó egység megduplázódik, a rendszer szaporodik! 
Továbbá azt is meg kell állapítanunk, hogy ebben a rendszerben a 
kontrollanyag az időzítő rendszer szerepét is betölti: a templáton 
való polimerizáció a reakcióciklus egyik partnerét, a V-t folyama
tosan eltávolítja a rendszerből, s ezáltal abban az esetben is a sza
porodás irányába kényszeríti a rendszert, ha az összes részfolyamat 
reverzibilis, és esetleg az egyéb körülmények visszafordulásra kény- 
szerítenék a ciklus folyamatait. Ezzel az időzítő rendszernek az a 
funkciója, hogy megszabja a rendszer folyamatainak általános irá
nyát, teljesül. A másik funkció, a biológiai jellegű időskála megte
remtése szintén teljesül. A biológiai időskála egysége a generációs 
idő, amely sejt szinten a két sejtosztódás közötti időtartamot zár
ja magába. Ebben a rendszerben a generációs idő tökéletes analó
giáját találjuk meg: a generációs időnek, így a rendszer „biológiai” 
időegységének tekinthetjük azt az időtartamot, amíg a rendszer 
egy egységéből kettő lesz. A felvázolt rendszer tehát az időzítő 
funkciót is teljesíti.

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy ha az autokatalitikus 
reakcióciklus és egy autokatalitikus makromolekula szintézise kö
zött a fenti módon közvetlen kémiai összeköttetést létesítünk, 
olyan rendszert kapunk, amely az említett életkritériumok mellett a

kontrollanyag jelenlétét, 
az egység elvi determináltságát

és az
időzítő rendszer jelenlétét

is kielégíti, így az összes abszolút életkritériumnak eleget tesz. 
Ez a rendszer maga a chemoton, amely már élőnek, az

élet kémiai egységének
tekinthető, mert a legegyszerűbb olyan, rendszer, mely az abszolút
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életkritériumok mindegyikét kielégíti. Ezen kívül a chemoton a 
potenciális életkritériumok közül a

növekedés-szaporodás
képességével is rendelkezik. A chemoton szaporodását pontosan 
ugyanaz az egyenlet írja le, amely a mikroorganizmusok szaporodá
sát: ha egy egységet N-nel jelölünk:

i + pVn] =  N (3.27)

a nulla időpontban levő egységek számát N0-al, akkor elegendő 
tápanyag és megfelelő körülmények esetén t idő múlva az egységek 
száma (N’t) : t

Nt = N0 . 2t^  (3.28)

ahol T a chemoton „biológiai időegysége”, más szóval a chemoton 
generációs ideje. A rendszer tulajdonságai tehát messze meghalad
ják a kémiai folyamatok sajátosságait, kémiai részekből, reakciók
ból tevődik ugyan össze, de ahogy egy ilyen, a szerveződés maga
sabb szintjén levő egységgé áll össze, új, a magasabb szervezettség
ből eredő tulajdonságai jelennek meg. Ezek a tulajdonságok meg
egyeznek a biológiai rendszerek sajátos tulajdonságainak az alap
jaival. Levezetéseink tehát azt mutatják, hogy pusztán fizikai
kémiai törvények felhasználásával lehet kémiai folyamatokat olyan 
rendszerbe szervezni, amely már biológiai jellegű tulajdonságokat 
mutat. Ezért ez a rendszer, a chemoton az előzőkben definiált életkrité
riumokat kielégítő kémiai alapegységnek tekinthető.

összefoglalás:

A definiált életkritériumokat kielégítő kémiai rendszer (chemoton) 
alapegyenlete:
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VI. Modell és valóság

A  chemoton megvalósíthatósága

Amikor a reakciórendszerek egyre bonyolultabb formáit tárgyal
tuk, mindig megvizsgáltuk, hogy ezek létrehozhatók-e, megvaló- 
síthatók-e laboratóriumban. Minden esetben tudtunk példát idézni 
arra, hogy nemcsak megvalósíthatók, de konkrétan ismeretesek is 
megfelelő szintű reakciórendszerek. Még az autokatalitikus reakció - 
ciklusra is tudunk több, a természetből ismeretes példát felhozni.

A chemoton esetében nyilvánvaló, hogy nem kereshetjük jelen
létét a  szabad természetben, hiszen éppen a fejlett élővilág megaka
dályozza, hogy chemotonok esetleges spontán keletkezéséhez szük
séges feltételek kialakuljanak. Éppen ezért most csak azt kell meg
vizsgálnunk, elképzelhetők-e olyan körülmények, amelyek között 
chemoton keletkezzék vagy működjék. A chemoton működését le
író alapegyenlet ugyanis semmi többet nem mond, mint azt, hogy 
amennyiben vannak olyan vegyületek és reakciók, amelyek megfelel
nek az egyenlet egyes komponenseire te tt kikötéseinknek, és ezek 
az egyenletnek megfelelő módon kapcsolódhatnak egymással, akkor 
a kapott reakciórendszer kielégíti az abszolút életkritériumokat.

Tehát ha vannak olyan konkrét anyagok, ha létrehozhatók olyan 
rendszerek, amelyek megfelelnek a (3.29) egyenlet feltételeinek, 
akkor az ilyen rendszerek élőnek, élő rendszernek tekinthetők. De 
létrehozhatók-e ilyen rendszerek ?

Erre a végleges választ — természetesen — a kísérleti munkák 
adhatják csak meg. I t t  nem tehetünk többet, mint azt, hogy meg
jelöljük azt a legvalószínűbbnek látszó utat, amelyen a chemoton 
konkrét megvalósítása elérhetőnek látszik.

Az egyenletből eredően a chemotonnak autokatalitikus reakció
ciklusnak kell lennie, vagyis amennyiben a chemoton szerves ve- 
gyületekből épül fel, működése során (lehetőleg egyszerű) szénve
gyületeket kell beépítenie belső anyagai közé. Ilyen reakcióciklust
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ismerünk. A Calvin-ciklus képes széndioxidot beépíteni a reakció
ciklusba, és működése során cukorfoszfátokat termel. A ciklus egyik 
tagja a ribóz-5-foszfát, amely további reakciókban nukleotidokká 
képes átalakulni. A nukleotidok viszont képesek lehetnek tempi át 
mechanizmussal történő, enzim nélküli polimerizációra, mint arra 
Sulston és Orgel kísérleteiből következtethetünk.

Mindjárt meg kell azonban mondani azt is, hogy a Calvin-ciklus- 
sal kapcsolt polinukleotid szintézis példája egyelőre nem több, mint 
olyan irány, amelyben esetleg érdemes a kutatásokat megkezdeni, 
A cukorfoszfátok nem enzimes szintézisének a lehetőségeit eddig nem 
vizsgálták, s így sajnálatos módon ez az egyik biokémiai vegyület- 
csoport, amelynek abiogén szintéziséről nincsenek kísérleti adata
ink. Meg kell azt is említeni, hogy a Calvin-ciklus mennyiségi vi
szonyai meglehetősen bonyolultak. Míg a chemoton alapegyenleté
ben — mint legegyszerűbb esetben — a ciklus egy körfordulata ter
melt egy új molekulát, addig a Calvin-ciklus egy fordulata csak egy 
C-atom beépülését jelenti, s így egy ötszénatomos ribózfoszfát- 
molekula keletkezéséhez a ciklusnak ötször kell körbefordulnia. 
Ez természetesen az egyenlet alapformáján nem változtat, csak a

ciklikus reakciójelbe írt körfordulati számot (n) kell öttel szorozni:

További mennyiségi bonyodalmat jelent a ciklus összekapcsolása 
a nukleotid szintézissel. A chemoton alapmodelljában a polimeri- 
zálódásra képes anyag szintézisét egy, a cikluson kívüli vegyület 
termelődéséhez kötöttük. A Calvin-ciklussal összekapcsolt nukleo
tid szintézis esetében az összekötő vegyület, a ribóz-5-foszfát 
maga is belső tagja a ciklusnak, így ha a termelődött összes ribóz- 
5-foszfát felhasználódnék a nukleotid szintézisben, akkor a Calvin- 
ciklus elvesztené autokatalitikus jellegét. A probléma nem merül 
fel, ha a ribóz-5-foszfát felhasználás valamilyen arány szerint 
megoszlik a nukleotid szintézis és a ciklus reakciói között. így vi
szont a mennyiségi arányok bonyolultabbá válnak. Mindez azon
ban nem jelent alapvető eltérést a chemoton legegyszerűbb elvi 
formájához képest, s így elképzelhető, hogy a Calvin-ciklussal vagy 
ahhoz hasonló reakciórendszerrel a chemoton konkrét formáját in 
vitro létre lehetne hozni.
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A chemoton és a földi biogenezis

A  chemoton fogalmának a megalkotásához az a felismerés vezetett 
bennünket, hogy a bioton túlságosan bonyolult, túlságosan deter
minált rendszer ahhoz, hogy a Föld ősi körülményei között jöhessen 
létre. Most, amikor a chemoton működési feltételeit megszabó alap
egyenletek birtokában vagyunk, meg kell vizsgálnunk, hogy van-e 
elvi akadálya a chemoton abiogén keletkezésének.

A kérdést célszerű több részre bontani. Arról már volt szó, hogy 
az ősóceánban és ősatmoszférában a kísérletek tanúsága szerint 
nagy mennyiségű olyan anyag halmozódhatott fel, amelyek bioló
giai anyagoknak számítanak. Arról is beszéltünk, hogy számos kí
sérlet tanúsága szerint — a termodinamika alapelveinek megfe
lelően — e vegyületek között reakciók játszódtak le, ezek speciális 
enzimek jelenléte nélkül is átalakultak egymásba, s nem statiku
san, hanem dinamikusan léteztek. Minthogy a biokémiában igen 
sok körfolyamat ismeretes, semmi okunk sincs arra, hogy ilyen kör
folyamatok abiogén kialakulásának a lehetőségét az ősóceánban 
tagadjuk.

A biológiában az egyszerű körfolyamat mellett több autokatali- 
tikus körfolyamat ismeretes. Annak sincs elvi akadálya, hogy fel
tételezzük, az ősóceánban autokatalitikus körfolyamatok is kiala
kulhattak. Sőt, lehetséges, hogy a döntő autokatahtikus körfo
lyamat éppen a Calvin-ciklus, illetve ahhoz hasonló körfolya
mat volt, hiszen az ősatmoszférában a feltételezések szerint volt 
széndioxid, a Calvin-ciklus pedig éppen széndioxiddal „táplálkozik” . 
Az űrszondák tanúsága szerint a Venus atmoszférájának nagy része 
ma is széndioxid, s a spektrális adatok a többi bolygó légkörében 
is nagyobb mennyiségű széndioxidra utalnak. De az is a Calvin- 
ciklus fontosságára utal a biogenezisben, hogy a széndioxidból éppen 
ribóz-5-foszfátot képes termelni, ami viszont a nukleinsavak vázát 
építi fel. A nukleinsavak felépítéséhez szükséges másik komponens, 
a nukleotid bázisok keletkezését számos kísérlet igazolja.

Azt tehát legalábbis nem zárhatjuk ki, hogy a chemotont fel
építő autokatalitikus reakcióciklusok az ősóceánban kialakulhat
tak. Nehezebb probléma a templát mechanizmus alapján történő 
polimerszintézis abiogén lehetőségének a bizonyítása. Az erre vo
natkozó kísérletek száma kevés, és lényegileg Sulston, Lohrmann 
és Orgel munkáira szorítkozik, akik bebizonyították oligoadenilá- 
tok enzim nélküli, de templát mechanizmuson alapuló szintézisét 
poliuridilát templáton, és guanozin-5-foszfátok önkondenzációját
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policitidilát templáton. Ha az alkalmazott — és a prebiotikus körül
ményeknek megfelelő — feltételek mellett ezek a polimerizációs 
reakciók nehezen, kis hozammal és csak korlátozott tagszámig men
tek is végbe, arra mindenesetre rámutattak, hogy ilyen reakciók 
létrejötte lehetséges volt.

Végül fennmarad még a kérdés, hogy ha a polimerizációs reakció 
csak templáton megy végbe, hogyan keletkezett az első polimer 
molekula, az őstemplát?

A válaszhoz vezető u tat szintén a kísérletek adják meg. Azok a 
megfigyelések, amelyek szerint a poliarginin és a guanilsav között 
szoros kölcsönhatás lép fel, Woose-t olyan hipotézis felállítására 
késztették, amely szerint a polibázikus aminosavak és a nukleoti- 
dok közötti kölcsönhatás kezdetleges ősi templát rendszert alkot
hatott. Leírták azt is, hogy a nukleotidok előszeretettel kötődnek 
a poli-L-lizinhez is. Ezek alapján Lacey és Pruitt vizsgálták a 
nukleotidok kötődését a bázikus poliaminosavakhoz, és azt tapasz
talták, hogy az «-spirál szerkezetű bázikus fehérjékhez szoros spi
rálszerkezetben nukleotid lánc épül, mégpedig úgy, hogy egy amino- 
savra három nukleotid esik — az élőlények kódolásához hasonlóan. 
Sőt, adataik alapján kiszámolták, hogy az «-spirálban a glicin köré 
három guanilsavnak kell beépülnie, s ez azonos a genetikai kódban 
a glicinnek megfelelő G G G kodonnal! Minthogy pedig a kísérletek 
szerint a bázikus jellegű poliaminosavak, proteinoidok képződése 
könnyen megy végbe prebiotikus körülmények között, az ősgén, 
az őstemplát kialakulásának a lehetősége is adott.

Azt kell tehát megállapítanunk, hogy fennállt az őstemplát kiala
kulásának a lehetősége, az újabb templát jellegű polimerek kiala
kulásának a lehetősége a templáton, továbbá olyan autokatalitikus 
reakcióciklus spontán keletkezésének a lehetősége, amely a poli- 
merizációhoz szükséges monomérek termelését eredményezhette. 
Ha pedig ezek egyenként külön-külön létrejöhettek, akkor együt
tes keletkezésüket, azaz a chemoton abiogén kialakulásának a lehe
tőségét is el kell fogadnunk.

Az elsőfajú élet egyenlete

Célkitűzésünkben eredetileg nemcsak a chemotonnak, hanem magá
nak az elsőfajú életnek a működésére vonatkozó törvényszerűsége
ket is kerestük. Most meg kell vizsgálnunk, felállíthatunk-e olyan 
egyenletet, amely nemcsak a chemotonra, hanem az elsőfajú élő-
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lényekre nézve általában helytálló. Ezért soroljuk a sejtek anyagait 
két kategóriába. Egyik a genetikai állomány, a DNS, amely csak a 
sejtosztódás során szintetizálódik, egyébként a sejt anyagcseréjé
ben közvetlen kémiai reakciópartnerként nem vesz részt. Jelöljük 
a DNS-t mint autotemplát tulajdonságú polimert pV-vel. A sejt 
többi anyagait, amelyek az anyagcserében közvetlen részt vesznek, 
jelöljük Aj-vei, a chemoton anyagaihoz hasonlóan.

i
A sejt anyagcseréje, mint arról már korábban szó volt, bonyolult, 

egymásba sokszorosan visszacsatolt, összehálózott reakciórend
szert alkot, ellentétben a chemoton legegyszerűbb formájában sze
replő egyszeres reakcióciklussal. Korábban viszont már arra is rá
m utattunk, hogy minden zártvonalú, visszacsatolt reakciórendszer 
homeosztatikus tulajdonságú, függetlenül bonyolultságának a fo
kától. Így a sejt sokszorosan összetett és sokszorosan visszacsatolt 
reakciórendszer, amelynek működését továbbiakban a

jellel jelöljük, úgyszintén homeosztatikus jellegű.
H a a  sejt működéséhez szükséges tápanyagokat ^  Xi-vel, az

í
anyagcseretermékeket J^Yj-vel jelöljük, akkor a sejt működésére

i

mint elsőfajú életre felírhatjuk az alábbi egyenletet:
[pV +2’Ai] +  2 X i _ ffiffi_  | 2pV + 2.£Aij + i

Ez az egyenlet tulajdonképpen nem állít újat ahhoz képest, amit 
a biológia eddig is tudott, hogy ti. a genetikai anyag jelenlétében 
a tápanyagokat a szervezet belső anyagai úgy alakítják át, hogy 
közben a sejt szaporodik (belső anyagai és genetikai állománya meg
kettőződik), s az átalakítás során hulladékanyagok, „anyagcsere- 
termékek” termelődnek. Ugyanakkor az egyenletből az is világo
san kiolvasható, hogy a sejt és a chemoton működési alapelve azo
nos, különbség csak az anyagféleségek, reakcióutak sokféleségében, 
bonyolultságában és a  szabályozási módok minőségében van.

Triviálisan kifejezve: a chemoton és a sejt működésének alap
elve azonos, de a „kivitelezési módja”, „technikai megoldása” , 
bonyolultsági foka különbözik. És ez természetes is, hiszen a ma 
élő sejtek többb mint kétmilliárd éves fejlődés és szelekció eredmé
nyei, amelyek a maguk kifinomult és bonyolult szabályozási mód
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jaik révén sokkal érzékenyebben reagálnak a külvilág hatásaira, 
érzékenyebben védekeznek azokkal szemben, mint a primitív fel
építésű chemoton.

Az elsőfajú élet alapegyenlete tehát azt mondja ki, hogy minden 
elsőfajú élőlény a külső tápanyagokat homeosztatikus reakciórend
szere segítségével, salakanyagok termelése mellett, saját maga sza
porodására használja fel. Ez pedig igaz, függetlenül attól, hogy az 
élő lény milyen bonyolult enzimeket szabályozó rendszereket, 
transzportrendszereket vagy struktúrákat használ fel az egyenlet 
által leírt folyamatok végrehajtására.

Az alapegyenlet tehát nincs ellentmondásban sem az enzimekkel, 
sem a biológiai struktúrákkal! ISTem is lehet, hiszen az alapegyenlet 
a  funkciók, a folyamatok törvényszerűségeire vonatkozik, azokat 
tárgyalja, nem pedig a megoldás gyakorlati módját. Az egyenlet 
érvényes, ha az általa leírt folyamatok enzimek közreműködése 
nélkül végbemennek. De érvényes akkor is, ha csak enzimek jelen
létében, vagy meghatározott struktúrák hatására mennek végbe. 
És éppen ez jelenti az egyenlet érvényességének általánosságát — 
amit egyébként célul is tűztünk k i: nem kötődik az élet egy konkrét 
(pl. a mai földi) formájához.



Függelék

Zárt és nyílt rendszerek

Abszolút értelemben véve a zárt rendszer környezetével sem 
anyag-, sem pedig energiacserében nem áll, vagyis tökéletesen el
szigetelt rendszer. Az energiamegmaradás értelmében az ilyen zátr 
rendszerre fennáll, bogy

AF = 0 (f.l)

az anyagmegmaradás értelmében, hogy
Am =  0 (f.2)

Ez minden abszolút zárt (izolált) rendszerre minden időpillanatban 
igaz. E  két feltétel azonban nem zárja ki azt, hogy a zárt rendszeren 
belül folyamatok menjenek végbe, így az (f.l) feltétel nem írható 
fel külön-külön az egyes energiafajtákra, és az (f.2 .) feltétel az egyes 
komponensekre a zárt rendszeren belül.

Minden zárt rendszer belső egyensúly elérésére törekszik. Az 
egyensúly beállta u tán a rendszerre felírható, hogy

AF =  0 (f.3)
vagyis, hogy a rendszer egészére nézve szabadenergiaváltozás nincs. 
Miként az f.l és f.2 feltételek esetében, ez is csak a rendszer egészére 
nézve igaz, az egyes komponensekre és a rendszeren belük egyes 
folyamatokra nézve nem. Abszolút zárt rendszernek a környezethez 
viszonyított egyensúlyáról nem beszélhetünk, hiszen az a környeze
tével semmiféle kölcsönhatásban sem áll.

A valóságban abszolút zárt rendszer, vagyis olyan, amely kör
nyezetével sem anyag-, sem energiacserében nem áll, nincsen. Ha 
eltekintünk attól, hogy az energia anyagi jellege miatt egy rend
szernek a környezettel folytatott energiacseréje egyben anyagcse
rével is jár (és ettől eltekinthetünk, mert a rendszer anyagmennyi
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ségéhez viszonyítva ez az anyagváltozás mérhetetlenül kicsi), ké
miailag zárt rendszernek tekintjük az olyan rendszert is, amely 
környezetével energiakölcsönhatásban áll ugyan, de amelyre nézve 
anyag ki- és bevándorlás nincsen. Erre a (kémiailag) zárt rendszerre 
az (f.l) feltétel nem érvényes, de az (f.2) és (f.3) igen.

A kémiailag zárt rendszer környezetével energiakölcsönhatásban 
áll, ezért belső egyensúlyi helyzete a külső körülmények függvénye. 
Az abszolút zárt rendszer körülményektől független egyensúlyra 
való törekvésének egyetlen hajtóereje a belső entrópianövekedés, 
és egyetlen egyensúlyi állapota lehetséges, amikor a belső entrópia 
maximumát érte el. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ilyen rendszer 
a valóságban nem létezik. A kémiailag zárt rendszer változásai vi
szont a megváltozott külső energiaviszonyokból is eredhetnek, s en
nek megfelelően az ilyen rendszernek végtelen sok egyensúlyi álla
pota lehet.

A kémiailag zárt rendszerre tehát jellemző, hogy benne az anyag- 
mennyiség időtől és külső körülményektől függetlenül állandó.

Zlm = 0  (f.2 )
m yí f (körülmények) (f.4)

továbbá, hogy egyensúlyi állapotában a rendszer összes szabad- 
energiája nem változik, de az egyensúlyi állapot szabadenergiájá
nak abszolút értéke a külső körülmények függvénye:

-dPegyens. = 0 (f.3)
íegyens. = f (körülmények) (f.5)

Az (f.2 ) — (f.5) által definiált, kémiailag zárt rendszerek a gyakor
latban is megvalósíthatók, a reakcióegyensúlyok vizsgálatakor 
mindig ilyen rendszerekkel van dolgunk.

A nyílt rendszerek esetében a rendszer környezetével anyag és 
energia tekintetében állandó kölcsönhatásban áll. Nyílt rendszer
nek olyan egyensúlyi állapota, amelyet az (f.3) feltétellel lehetne 
jellemezni, nincsen. De a nyílt rendszerben is kialakulhat egyen
súlyhoz hasonló állapot abban az esetben, ha a rendszerbe belépő 
és a rendszerből kilépő anyag és energiamennyiség egyenlő és idő
ben állandó. Ezt az állapotot stacionárius állapotnak nevezik. 
A stacionárius állapot az alábbi kritériumokkal jellemezhető:
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?>st =  konst. (f.6)
/imst =  0 (f.7)

m st =  f (körűim.) (f.8)
AFet =  konst. (f-9)
d E at =  f (körűim.) (f.10)

ahol 9o a fluxust, vagyis az időegység alatt áthaladó anyagmeny- 
nyiséget jelenti, az st index a stacionárius állapotra utal.

A nyílt rendszerek legjellemzőbb tulajdonsága éppen a külső 
körülményektől való függés. A nyílt rendszer a külső körülmények 
megváltozására anyagmennyiségének, összetételének és folyamatai 
sebességének a változtatásával egyszerre válaszol, noha konstans 
külső körülmények között az időbelileg stabil, a stacioner állapot 
kialakulására van lehetősége.

Az élőlények nyílt rendszerek, hiszen legjellemzőbb tulajdonsá
guk éppen a környezettel folytatott anyagcsere (amelybe az anyag
csere és energiacsere egyaránt beleértendő). Ennek alapján azt 
várnánk, hogy az élőlények nemcsak belső folyamataik sebességét, 
de belső összetételüket és anyagmennyiségüket is nagymértékben 
változtatják a külső körülmények függvényében. Ezzel szemben 
azt tapasztaljuk, hogy az élőlények a külső változásokra belső 
folyamataikkal érzékenyen reagálnak ugyan, de összetételük és belső 
anyagmennyiségük a zárt rendszerhez hasonlóan nagy fokú stabili
tást mutat. Az élőlényeknek ez a nagy fokú stabilitása, amelyet 
homeosztázisnak neveznek, ellentmond azoknak a kritériumoknak, 
amelyeket a nyílt rendszerekre felállítottunk. A homeosztázissal, 
annak szerepével és jelentőségével a függelék 2 . pontjában foglal
kozunk részletesen. I tt  azt vizsgáljuk meg, hogy egy nyílt rendsze
ren belül kialakulhat-e olyan részrendszer, amely képes kielégíteni 
a kémiailag zárt rendszer kritériumát.

Rendszerként válasszunk egy olyan dializáló hüvelyt, amelybe 
enzimoldatot töltöttünk. Helyezzük ezt olyan környezetbe (edény
be), amelyben az enzim szubsztrátjának az oldata van. A dializáló 
hártyán az enzimmolekulák nagyságuk miatt nem tudnak a kör
nyezetbe jutni, ugyanakkor a kismolekulasúlyú szubsztrát (X) a 
környezetből könnyen bejut a dializáló hüvelybe, ahol az enzim 
hatására végbemegy a reakció: a szubsztrát termékké (Y) alakul, 
amely úgyszintén kis molekulasúlyú lévén, könnyen kidiffundál a 
környezetbe.
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Rendszerünk tipikusan nyílt rendszer, a rendszeren belüli folya
matok, anyagmennyiségek és anyagösszetétel a külső (a nagy edény
ben levő) viszonyok függvénye. írjuk fel most lépésenként a rend
szeren belüli kémiai folyamatokat. Mindenekelőtt kapcsolódik a 
szubsztrát és az enzim:

E + X - E X

Az enzim-szubsztrát komplex energetikailag aktivált állapotba 
kerül:

EX -E X *

majd az X* átalakul Y-ná
EX* —EY

végül az enzim és a termék szétválik:
EY - E  + Y

A folyamatot ciklikusan is ábrázolhatjuk:

összegezve az egyenletek jobb és bal oldalait:
X f E + E X + E X * + E Y = E X + E X * + E Y + E + Y

Ha a körfolyamat tagjait különválasztjuk, felírhatjuk, hogy
X - Y  és

E + E X + E X * + E Y - E X + E X * + E Y + E  == ^ E j

217



mert ez utóbbi rész jobb és bal oldala azonos. De mindjárt meg 
kell jegyezni, hogy éppen ez utóbbi kémiai egyenlet anyagai a rend
szer belső anyagai, ezek azok, amelyek a dializáló hártya falán nem 
képesek áthatolni. Ez a rendszer tehát nyílt rendszer, és mégis ér
vényesek rá az (f.2), és (f.4) feltételek, amelyeket a kémiai zárt 
rendszerek jellemzőjeként tüntettünk fel:

j = dm =  0 (f.ll)

JJEj =  m?í f (körülmények) (f. 12)
i

Az egyensúlyi állapotra vonatkozó szabadenergia feltételeket (f.3) 
és (f.5), ez a rendszer nem teljesítheti, mert mint nyílt rendszer, 
eleve nem lehet egyensúlyi állapotban. Mégis, valamely egészen 
hasonló feltételeknek ez a rendszer is megfelel. Ha megnézzük a 
ciklus teljes szabadenergiaváltozását, az zérus:

dF_o~ = 0  (f. 13)
és ez a feltétel időtől és körülményektől függetlenül igaz!

Az ellentét feloldására a molekuláris szemléletig kell visszamen
nünk. Az, hogy a nyílt rendszer stacionárius állapotában a rend
szer anyagának az összmennyisóge időben változatlan (f.7), nem 
jelenti azt, hogy a nyílt rendszert mindig azonos atomok, moleku
lák alkotják. Sőt, a nyílt rendszernek éppen az az alapvető jelleg
zetessége, hogy mindig új anyag áramlik bele és a régi eltávozik, 
csak éppen az „anyagszint” marad stacionárius állapotban válto
zatlan.

A felírt enzimrendszerre ez nem áll. Amikor az enzimmolekula 
kötődik a szubsztráthoz, a szubsztrát aktiválódik és átalakul, majd 
leválik az enzimmolekula felületéről, nem az enzimmolekula anyag- 
mennyiségében, csak energiaállapotában következett be változás. 
Ebbe a rendszerbe kívülről egyetlen enzimmolekula nem lép be, 
s onnan egyetlen enzimmolekula nem távozik el a reakció folyamán 
sem egészében, mint makromolekula, sem pedig részeire bontva. 
Az enzimmolekulákra nézve tehát ez a rendszer nem nyílt rendszer, 
az enzimmolekulákra nézve a rendszeren anyagáthaladás nincsen. 
Az enzimmolekulákkal a reakció folyamán nem anyagi, csak ener
getikai változás történik, amely reverzibilis, az átalakult szubsztrát 
leválása után az enzimmolekula energetikai alapállapotába kerül 
vissza. A példaként felírt rendszer ciklikus része tehát energetikai
lag nyílt rendszer, kémiailag azonban zárt, és a teljes reakcióra vo
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natkoztatva az enzim szabadenergiaváltozása zérus. Ez bármely 
más katalizátorra és körfolyamatra érvényes.

Az enzimhatásra felírt rendszer valójában két, kapcsoltan mű
ködő rendszerből tevődik össze. Az egyik kémiailag nyílt, a körül
ményektől anyagmennyiségében is függő rendszer (szubsztrát -» 
kötött szubsztrát -»aktivált szubsztrát -»kötött termék — termék), 
a másik, a ciklikus rendszer kémiailag zárt, és anyagmennyiségében 
a körülményektől független. A két rendszer összműködését az biz
tosítja, hogy energetikailag a kettő összekapcsolódik, energetikai
lag együttesen alkotnak egyetlen nyílt rendszert.

Hasonló gondolatmenet bármely másfajta körfolyamatra is le
vezethető, s így általánosságban kimondhatjuk, hogy minden kör
folyamat egy nyílt és egy kémiailag zárt rendszerre bontható, amely
ben a kettő egymással energetikailag összekapcsolódik.

Azt a látszólagos ellentmondást tehát, hogy van olyan nyílt 
rendszer, amely teljesíti a kémiailag zárt rendszerek kritériumait, 
feloldottuk. A nyílt rendszer energetikailag összekapcsolódhat egy 
kémiailag zárt rendszerrel, s ez bizonyos értelemben egyesíti ma
gában a nyílt és zárt rendszerek tulajdonságait.

A homeosztázisról

Ha a part felől fújó szél kiszabadít egy magára hagyott vitorlást a 
nyílt vízre, belekapaszkodik a vitorlákba, s meghatározott sebes
séggel hajtja a hajót a parttal ellenkező irányba. Minthogy a hajó 
elmozdul, a szél energiájának egy része munkává alakul át. Ez az 
átalakulás azonban nem „hasznos”, nem irányított átalakulás, a 
hajó haladási iránya megegyezik a szél aktuális irányával. A nyílt 
vízre kisodort vitorlást csak irányított, „hasznos” munkával tud
juk visszahozni, s erre felhasználhatjuk magának a szélnek az ener
giáját is. El kell fordítanunk a kormánylapátot, vagyis a hajó hala
dási irányát el kell fordítani a-széliránytól, s a befogott szélenergia 
egy részét máris irányítottan tudtuk felhasználni. Egy bizonyos ha
táron belül minél jobban eltér a hajó haladási iránya a széliránytól, 
a befogott szélenergiának annál nagyobb hányada alakul át irányí
tott munkává.

Legnagyobb hatásfokkal és legtartósabban akkor alakíthatjuk át 
a szél energiáját hasznos munkává, ha az átalakító készülékünk áll. 
Ezt teszik a szélmalmok, szólmotorok.

A fizika nyelvén ezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a szélma
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lom egészének kinetikus energiája a működés során nem változhat. 
Pontosabban megfogalmazva: annál nagyobb az energiaátalakítás 
hatásfoka, minél kisebb az energiaátalakító szerkezet elmozdulásá
nak a szélsebesség irányába eső komponense. A szébrányra merőle
ges elmozdulás az optimális felhasználást nem befolyásolja.

(S ta a te n )  = 0

Ugyanakkor a szélmalom egyéb energiaváltozásai érdektelenek, 
hogy a nyári naptól felmelegszik, télen lehűl (hőenergiaváltozás), 
hogy hegyen van-e vagy völgyben (helyzeti energiaváltozás), van-e 
benne elektromos áram vagy nincs, ez mind lényegtelen az adott 
szélenergia hasznosítása vonatkozásában. Ha valamely szerkezettel 
optimális módon tartósan akarunk kinetikai energiát irányítottan 
munkává alakítani, akkor az adott szerkezet egészének nem szabad 
kinetikai energiaváltozást szenvednie. Persze ez az állítás nem igaz 
a szerkezet egyes kiragadott részeire vonatkozóan, hiszen a szél
malom kerekei mozognak, de a kerekek ellentétes részein fellépő 
ellentétes irányú mozgás eredője zérus lesz.

Triviális módon megfogalmazva: a szélmalmot úgy kell megszer
keszteni, hogy ne fújja el a szél. S bár ez teljesen magától értetődő
nek tetszik, mégis az előző módhoz hasonlóan egy másik példát is 
célszerű részletesebben megvizsgálnunk ahhoz, hogy végül is olyan 
általános törvényszerűségekhez jussunk el, melyeket a biológiai 
rendszerekre is alkalmazhatunk.

Vizsgáljuk meg a 43. ábrán látható rendszert, amely áll a h2 
vízszintmagasságú felső víztárolóból, a h0 vízszintmagasságú 
alsó víztárolóba folyó vízből és a lefolyó víz útjába te tt vízkerékből. 
A rendszerben levő energiakülönbség, amely legalábbis részben 
munkává alakítható, a h2 — h0 magassághoz tartozó helyzeti ener
giakülönbség, ezt az energiakülönbséget a vízkerék hivatott irányí
tottan mechanikai munkává alakítani. Ez egyébként tipikusan 
nyílt rendszer, és ha a h2 és h0 vízszintek állandók, akkor az idő
egység alatt a rendszeren átfolyó víz mennyisége állandó, vagyis 
stacionárius (steady-state) állapot alakul ki. Működés közben a 
rendszer minden része mozog, tehát minden rész helyzeti energiája 
állandóan változik, nem írhatjuk fel rá a zárt hidraulikai rendsze
rek egyensúlyára jellemző feltételt.

0 (f.15)
ahol a E(he'yz> helyzeti energiát jelent.
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43. ábra.

Ennek ellenére azt sem állíthatjuk, hogy a rendszer bármely 
részének helyzeti energiája csökkenne. Ez csak abban az esetben 
lenne igaz, ha a víz a vízkereket is magával sodorná, viszont ebben 
az esetben a vízkerék már képtelen lenne irányítottan hasznos 
munkává alakítani a rendszeren átfolyó víz helyzeti energiáját. 
A vízkerék éppen azáltal képes feladatát betölteni, hogy stabilan áll 
a víz útjában, vagyis, hogy a vízkerék egészének a helyzeti energiája 
működés közben változatlan marad:

(helyz)
dE = 0  (f.16)

vízk.
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Ez szükséges, de nem elégséges feltétel. A duzzasztógát is stabilan 
áll a víz útjában, annak helyzeti energiája sem változik, mégis 
képtelen vízenergia hasznosítására. E feltétel mellé egy másik is 
szükséges.

A vízkerék nem állhat mozdulatlanul, hiszen éppen azáltal képes 
munkát végezni, hogy a víz helyzeti energiájának engedve elmoz
dul. Ha a vízkerék függőleges elrendezésű, mint az ábránk esetében 
is, akkor a vízkerék egyes részeinek a helyzeti energiája állandóan 
változik ugyan, de a változást az ellentétes részek ellenkező előjelű 
változása kompenzálja, s így a vízkerék egészének a helyzeti ener
giája változatlan marad. Ha tehát valamely szerekezettel helyzeti 
energiát akarunk irányított módon, tartósan, optimális körülmé
nyek között munkává alakítani, akkor biztosítanunk kell, hogy 
szerkezetünk egészének a helyzeti energiája ne változzék. Hőener
giája, elektromos energiája stb. változhat. Helyzeti energiája nem.

Amikor kinetikai energiát alakítottunk át munkává, a szerke
zetnek a kinetikai energia szempontjából kellett stabilnak lennie, 
amikor helyzeti energiát, a helyzeti energia szempontjából. És ezt 
általánosíthatjuk is. A vízkereket nem viheti el a víz, a szélmalmot 
nem fújhatja el a szól, a robbanómotor nem robbanhat szót, a gőz
kazán nem éghet el stb. Minden, energiakülönbséget munkává alakító 
gép folyamatos és optimális működésének az alapfeltétele, hogy a gép 
egésze az adott energiafajtával szemben stabilan álljon, hogy működése 
közben a gép egészének az adott energiafajtára vonatkozó szintje válto
zatlan maradjon.

Bármely gép úgy működik, hogy miközben egy rendszer egy 
magasabb energiaállapotból egy alacsonyabb energiaállapotba megy 
át, a felszabaduló energia egy részét megcsapolva azt munkává 
vagy más energiafajtává alakítja át. A munkává vagy más energiá
vá alakítás csak akkor lehetséges, ha a gép az adott energiafajtára 
vonatkozóan a két szélső energiaérték között helyezkedik el, s op
timális akkor, ha az alsó energianívón. Ez egyben annyit is jelent, 
hogy optimális hasznosítás esetén a gépnek a hasznosítandó ener
giafajtára vonatkozó energiaértéke nem változhat.

Ugyanakkor azonban az is szükséges, hogy a gépen belül egyes 
részek az adott energiafajtával kapcsolatba léphessenek, ennek kö
vetkeztében energianívójuk változhassék. S hogy ez a változás a 
gép egészére nézve ne jelentkezzék, a gépen belül ellenkező irányú 
változásoknak is le kell zajlaniuk. Ez csak körfolyamatban lehet
séges, s a különböző energiafajták hasznos és irányított munkává való 
optimális átalakítását a gépek körfolyamatokban valósítják meg.
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Az élő szervezetek testük felépítésekor, életfunkcióik végzésekor 
munkát végeznek. A munkához szükséges energiaszükségletet ké
miai energiával fedezik. (Ez a növények esetében is igaz, mert a 
fényenergia itt is kémiai energiává alakul át, s a szervezet közvet
lenül ezt az energiát hasznosítja.) Teljesen általános energetikai 
szempontból tehát az élő szervezetet úgy is felfoghatnánk, hogy az 
olyan rendszer, amely kémiai energia rovására tud munkát végezni. 
Ez a munkavégzés irányított, hiszen a munkavégzés irányát elsőd
legesen nem a környezet, hanem az élő szervezet belső felépítése és 
szükséglete szabja meg.

Ha az élő szervezetek energetikai szempontból olyan rendszerek
nek foghatók fel, amelyek kémiai energiát irányítottan és tartósan 
képesek munkává alakítani, akkor az átalakítandó energia (jelen 
esetben kémiai energia) szempontjából stabilaknak kell lenniük, 
előző példáinkhoz hasonlóan. A kémiai reakciókat kísérő energia- 
változások munkává alakítható részét, mint már korábban emlí
tettük, a szabadenergiaváltozással (/1F) lehet jellemezni. így tehát 
azt mondhatjuk, hogy az élő szervezet „motorja” , működésének 
az alapfeltétele, hogy a „motor” egészére nézve fennálljon, hogy

E táp lá lé k  E m otor >  F na lak an y ag

ahol F a szabadenergiát jelenti. Szavakban kifejezve az élő szerve
zet „kémiai motorja” csak akkor működhet, ha a „kémiai motor” 
szabadenergiaszintje a táplálék és a salakanyagok szabadenergia
szintje között helyezkedik el. (Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a szervezetben nem keletkezhetnek a tápláléknál nagyobb 
energiatartalmú anyagok. A vízerőműben nyert energiával is te t
szés szerinti magasságra nyomathatunk vizet, függetlenül a víz
erőmű szintkülönbségétől). Optimális felhasználást akkor kapunk, 
ha a „kémiai motor” szabadenergiaváltozása a működés folyamán 
zérus:

A F (motor) =  0 (f.17)

Ha visszagondolunk az (f. 14) feltételre, megállapíthatjuk, hogy a 
a szélmalom stabilitását fogalmazta meg, az (f. 16) feltétel a víztur
bina stabilitási feltétele volt. Ugyanilyen módon az (f.17) feltétel az 
élő szervezet stabilitását fejezi ki, s mint ilyen, alapfeltétele minden 
élő szervezet létezésének.

Minden motor, minden gép működése közben állandóan változik, 
de ugyanakkor mégis stabil, ez működésének alapfeltétele. S mint 
a könyv folyamán már többször kitértünk rá, ezt a kettősséget az
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élővilágban régen felfedezték, s az élőlények stabilitását Cannon 
homeosztázisnak nevezte el. I t t  tehát a tulajdonképpeni homeosztá- 
zis termosztatikai megfogalmazását vezettük le, csak más módon, 
mint azt a  könyvben már előzőleg elvégeztük.

Mint minden motorban, a kémiai motorban is változások kell 
hogy végbemenjenek a működés során. Amikor a szélkerékkel a 
szél kinetikai energiáját hasznosítottuk, ez a változás a lapátok 
kinetikai energiájának és helyzetének a megváltozásában mutat
kozott. A víz helyzeti energiájának hasznosítására adott példánk
ban a vízkerék egyes részeinek a helyzeti energiája változott. Ami
kor kémiai reakciók során felszabaduló szabadenergiát akarunk 
hasznosítani, akkor a „kémiai motor” egyes részeinek szabadener
giája kell hogy változzék. Minthogy a „kémiai motor” egészének 
a szabadenergiája nem változhat, a motoron belül ellentétes irányú 
szabadenergiaváltozásnak is végbe kell mennie. Ez tartósan csak 
körfolyamatban valósulhat meg. Eljutottunk tehát a kémiai kör
folyamathoz, mint az élő szervezetek „kémiai motorjához” amely 
azonos azzal, amit a könyv folyamán homeosztatikus rendszernek 
neveztünk.

Az a termosztatikai feltétel, amelyet a könyv folyamán a home- 
osztázis feltételeként megfogalmaztunk, teljesen összhangban áll a 
természet törvényeivel, és analógiába hozható bármely energiafaj
tát irányítottan hasznosító gép működésével. Ez a feltétel az alapja 
az élővilág nagy fokú stabilitásának és ellenállóképességének, amely 
annak ellenére felismerhető az élőlényekben, hogy bennük állandóan 
változások mennek végbe.



ALKALMAZOTT R Ö V I D Í T É S E K  ÉS J E L Ö L É S E K

A,B,C,D,E,F,... 
Aj, A2,A3,... An

rAj

x1)x 2!x 3)...xn
XX i
i
Yl!Y2,Y3,...Y n

XYj

1 11 m

[]
K

-*■ B
u
Q
P
H

kémiai reakciók komponensei 
kémiai körfolyamatok intermedierjei sor
rendben
kémiai körfolyamat intermedierjeinek az 
összege
kémiai körfolyamatba kívülről belépő anya
gok, tápanyagok
kémiai körfolyamatba kívülről belépő anya
gok összege
kémiai körfolyamat során keletkező mellék- 
termékként számító anyagok, salakanya
gok, anyagcseretermékek 
salakanyagok, anyagcseretermékek összege
egy irányba menő reakció, vagy csak álta
lában kémiai reakció 
egyensúlyra vezető kémiai reakció 
ciklikus mechanizmus révén végbemenő 
reakció
n-ciklus fordulat révén végbemenő reakció 
zártvonalú reakcióháló segítségével végbe
menő kémiai folyamat 
moláris koncentráció jelölése 
egyensúlyi állandó 
reakciósebesség az A —B irányban 
energia (kai) 
hőtartalom 
nyomás 
entalpia
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RNS
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EX
EY
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entrópia
szabadenergia
homeosztatikus rendszer szabadenergiavál
tozása
nikotinamidadenindinukleotid 
redukált NAD
nikotinamidadenindinukleotid-foszfát 
redukált NADP
adenozinmonofoszfát, ADP-adenozindifosz- 
fát
adenozintrifoszfát
guanozintrifoszfát
dezoxiribonukleinsav
ribonukleinsav
szállító (transzfer) RNS
vezérlő (messenger) RNS
adenin
guanin
timin
uracil
citidin
pirofoszfát
polimerizációra vagy polikondenzációra ké
pes vegyület
V vegyületekből polimerizálódott makromo
lekula
n tagból álló, pY makromolekula 
enzim
enzim-szubsztrát komplex 
enzim-termék komplex 
enzim-szubsztrát komplex aktivált állapot
ban



UTÓSZÓ

A biológia olyan rohamléptekben halad előre, hogy a könyv megírása 
és megjelenése közötti időben is számos lényeges és érdekes felfedezés 
lát napvilágot, így előfordulhat, hogy egyes adatok kiegészítésre, vagy 
változtatásra szorulnak. Már szintetikus gént is állítottak elő, s az 
első szintetikus gén előállítása sem lesz már újdonság, amire a könyv 
az olvasó kezébe kerül. E példán kívül szeretném megemlíteni, hogy a 
könyvben az enzimindukcióra a penicillináz szintézise szerepel példa
ként. Éppen egy magyar kutató (Csányi Vilmos) vizsgálatai mutattak 
rá, hogy a penicillináz szintézisének szabályozása feltehetőleg nem az 
indukció szokásos mechanizmusa, hanem egy eddig ismeretlen mecha
nizmus szerint történik (firmátor modell).

A könyvben eshetőségként szerepel a mitokondriumok és kloroplasz- 
tok önálló élőlény volta, amelynek igazolása azt jelentené, hogy az élet 
legkisebb mai egységei nem a sejtek, hanem e sejtalkatrészek lennének. 
Erre számos újabb eredmény is mutat, többek között a kloroplasztokat 
a sejtből elkülönítve mesterséges táptalajon is sikerült működésre kész
tetni, sőt az elmúlt év folyamán beszámoltak olyan kísérletekről, ame
lyekben a sejtből izolált kloroplasztokat mesterséges táptalajon egysze
res osztódásra sikerült késztetni.

Az élet lényegének a keresése elválaszthatatlan az élet keletkezésének 
a kérdésétől. A könyv többször kitér arra, hogy a primitív élő rendszerek 
kialakulása nem mehetett végbe meghatározott aminosavsorrendű en
zimek katalitikus gyorsító hatása segítségével, ezért különös figyelmet 
kell szentelni a biológiai jellegű vegyületek enzimnélküli keletkezésének 
vizsgálataira. A könyvben számos ilyen eredményt mutattam be, az 
elmúlt években ezek az eredmények tovább szaporodtak. Bebizonyítot
ták, hogy peptidkötések kialakulhatnak aminosavakból polifoszfátok 
jelenlétében, hogy a fehérjeszintézisben oly fontos aminosav-adenilátok 
keletkezését és összekapcsolását bizonyos agyagásványok katalizálják,
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hogy az agyagásványok előnyben részesítik az aminosavak L-formájá- 
nak, tehát az élővilágban található formának a peptidekké történő poli- 
merizációját, a kémiailag teljesen azonos értékű D-forma polimerizáció- 
jával szemben, amelyet az élő szervezetek nem építenek be fehérjéikbe. 
Számos újabb kísérletet végeztek arra vonatkozóan, hogy a nukleinsav 
jellegű polimerek enzimek közreműködése nélkül is képesek saját maguk 
mintájára az alapanyagokból nukleinsav-polimerek keletkezését elő
segíteni, ily módon lehetőséget teremtve primitív információtároló és 
másoló rendszerek enzim nélküli működésére.

További lehetőségeket találtak a legkülönbözőbb aminosavak nem 
enzimes keletkezésére az ősföld körülményei között, beleértve a kéntar
talmú aminosavak, valamint a tirozin és fenilalanin keletkezését is. Több 
kísérletről számoltak be, amely az élő szervezetek működésében nélkü
lözhetetlen szerepet betöltő nikotinsavamid származékok abiogén szin
téziséről adnak hírt.

A rádiócsillagászat segítségével végigpásztázva a világűrt ammóniát, 
formaldehidet, ciánt, metanolt találtak az intersztelláris térben, sőt ki
mutatták annak a cianoacetilénnek a jelenlétét is, amelyről bebizonyoso
dott, hogy mind a fehérjék, mind a nukleinsavak, de a porfirin és niko
tinsavamid származékoknak is közös intermedierje a legkülönbözőbb 
kísérletekben, amelyek ezek abiogén szintéziséhez vezettek.

Nap-nap után jelennek meg az új kísérleti eredmények, amelyek kivé
tel nélkül mind azt támasztják alá, hogy az élet kialakulása a szervetlen
ből fokozatosan, primitív kémiai rendszereken keresztül jutott el a ma 
ismert élő formákig, de úgy, hogy a speciális enzimeket már ezek a pri
mitív működő kémiai rendszerek hozták létre.

Budapest, 1971 júniusában

a szerző



H. A. LEC HE MALIER 
-  M. SOLOTOROVSKY

A mikrobiológia 
három évszázada

„Több mint száz év telt 
el, mióta Pasteur vizsgálni 
kezdte az élei legegyszerűbb 
formáinak titkát; azóta ki
derült, mennyire szerteága
zó kérdéscsoport ez. Manap
ság a mikroorganizmusok 
egyre nagyobb jelentőségre 
tesznek szert a gyakorlati 
életben, nem kevésbé fontos 
eszközei a biológiai és bioké
miai alapkutatásoknak is. 
Még ha nem is látjuk tisztán, 
mit hoz a jövő, biztonsággal 
állíthatjuk, hogy a mikro
biológia történetének leg
szebb lapjai ott vannak a 
napjainkban megjelenő tu
dományos folyóiratok szá
raz és személytelen cikkei 
között” — írják a szerzők 
érdekes tudománytörténeti 
munkájuk zárszavában. A 
történet Fracastoro-nál kez
dődik, s lényegében napja
inkig jut el.

Az olvasó e szépen és pon
tosan megírt, s mindenek- 
fölött kitűnő érzékkel össze
állított tudománytörténeti 
munkából nyomon követhe
ti azt az ívet, amely a kiasz - 
szikus kutatást és a modern 
természettudományi vizsgá
lódást köti össze.

GONDOLAT
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