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Superrigardo pri la genetiko
- La homa heredigo -

Istvan HEGYl

teni ideologie. Ce Gobineau la judoj apartenis ankoraü al la super-
eeaj rasoj, malsupereeaj estis nur la koloraj homoj. La hitlerismo
nun transvieigis al la malsupereeaj rasoj ankaü la prirabitajn ju-
dojn, sed kun la perdo de la Dua Mondmilito malaperis hitlerismo
kaj ties rasteorio.

La malhoma historio tarnen rebatis ankaü la genetikon kaj para-
lizis longatempe ties pluan evoluon. Alia malhelpo okazis sama-
tempe en Sovetio, kie en 1925 la akademiano Lysenko farigis pri-
servanto de la politika kaj malakeeptis la rezultojn de la okciden-
taj genetikistoj. Sed en 1952 oni rifuzis lin. La genetiko poste plu-
evoluis. En 1953 Watson & Crick malkovris la strukturon kaj
funkeion de la DNA, RNA kaj de la duobla spiralo. Per tio la ge-
netikaj konoj kompletigis.

Historia lironologio (lau Czeizel1976, p. 15-215)
1665 Hocke R.: La priskribo de la öelo
1735 Linne C. von: La duobla nomdono de la specioj
1738 Schleiden M. J.: La rolo de la öelkemo
1775 Meniers: La historia genro
1778 Blumenbach: Kvin homaj rasoj
1798 Malthus T. R. : La lego de la naska kvanto
1839 Schwan T.: La öelo kiel biologia bazelemento de vegetajoj kaj animaloj
1842 Nägeli K. w.: La desegno kaj priskribo de liromosomoj per nomo citoblasto
1857 Grosz E.: La genetiko de la okulmalsanoj
1859 Darwin Ch.: La deveno de la specioj
1869 Galton F.: Statistika metodo. Pozitiva eügeniko
1866 Mendel G.J.: Domina kaj recesiva heredigo, Hibridigo
1866 Bateson w.: Mutacioj. nomdono "Genetiko"
1866 Haeckel: La rolo de la kemo en la heredigo
1869 Mieseher F.: La malkovro de la nukleata acido
1870 Virchow R.: "Omnis cellula e.xcellula"
1870 Quatalet A.J.: Statistika metodo en la heredigesploro
1873 Schneider A.: La rolo de la öeldividigo
1873 Bütschli C: La rolo de la öeldividigo
1881 Benden E. van: Hromosomonombro en la specio. Duonigo ce la öeldividigo
1882 Flemming w.: La proceso de la öeldividigo
1884 Warburton: Nomdono de la liromosorno
1885 Weismann A.: La heredigo en la öelkerno estas ligita al la liromosornoj
1887 Dollinger G.: La heredigo de la ortopediaj malsanoj
1887 Boveri T.: La duoniganta dividigo
1889 Vries H. G.: Mutacioj
1893 Gobineau de J.A. c.: Pli altranga blanka raso: liamidoj, semidoj, arjoj
1894 Bateson w.: La variemo
1898 Seheiman L.: Li tradukis la teorion de Gobineau. EI tio igis la germana ras-

teorio supereca
1899 Altmann R.: Nomdono de la nukleata acida

Enkonduko
Unu el la plej grandaj akirajoj de nia epoko estas tio, ke oni mal-

kasis la proeeson kaj bioliemion de la homa ido-genero. Tio ebli-
gis ties plibonigon. Sed sur la vojo de la evoluo envenis ankaü
multaj neatenditaj fiaskoj.

Historio
La observado de la heredo jam kornencigis praepoke per la ob-

servado de la bredado kaj de la genealogia arbo. En 1859 Darwin
verkis la unuan ampleksan teorion pri la heredo per sia verko: "La
deveno de la speeioj." Sed per tio li kaüzis grandan malamikan re-
ziston, öar li envieigis la originon de la homo al la fino de la
animalara vieo. La homan genetikon estigis Galton en 1869 kaj li
observis la homajn propreeojn tra generaeioj. Weismann mal-
akeeptis 1885 la heredigon de akiritaj propreeoj, Mendel malkasis
jam en 1866 la krucigon de heredaj propreeoj.

La genetikajn konojn oni povis jam uzi por la influo de la homa
heredigo. Ce la komeneo de la 1900-aj jaroj en multaj landoj est-
igis genetikaj soeietoj, kun la eelo plibonigi la idojn. Sed la meto-
doj dividigis. Iu faris gin pozitive, per preventa konsilo, aliaj nega-
tive, agresive per steriligo. La plej gran da konflikto estigis, kiam
oni tradukis la teorion de la franeo Gobineau el la jaro 1893
(Schelman jam 1898!) en la germanan lingvon. Tiu teorio deklaris
la arjan rason la plej altranga kaj tre bone taügis por la potenea
ambieio ekde 1933 de Hitler, kiu la arjan supereeon inteneis real-
igi perforte. Sed por milito neeesis multe da mono kaj militmateri-
aloj. Por tio, komenee, riöaj judaj armilfabrikistoj donis la monon
sen suspekte. Poste la germanoj petis la monon de aliaj judoj. Se ili
gin ne povis doni, la germanoj forprenis gin de ili, poste ilian tu-
tan havajon, fine ankaü iliajn vivojn. Tiun rabadon oni devis sub-
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1899 Ranschburg P.: Komparaj mezuradoj en 1apsifiofizika 1aboratorio
1900 Pearson K.: Statistiko en la genetiko, norne: biometrio
1901 Landsteiner L.K.: La sangogrupoj
1901 Garrod K.A.E: Heredigo de la alkaptonurio
1902 Germana Ras-higienista Societo
1902 En Svedujo kaj Danujo steriligo de la kripluloj
1902 Jendrassik E.: Heredodegenerivaj malsanoj
1902 Bateson W: Li nomas la heredon: genetiko
1903 Sutton Ws.: Miksigo de viraj kaj virinaj fuomosomoj
1905 Stevens N.M: La funkcio de la seksaj liromosomoj
1905 Henkins H: La rolo de la XY -liromosornoj en la heredigo
1905 Johannsen WL.: La influkapablo de la medio
1905 Wilson EB.: Priskribo de la seksaj liromosomoj
1905 Stevens N.M: La priskribo de la seksaj lirornosomoj
1905 Schaffer K.: La heredigo de la Thay Sanch-malsano
1910 Morgan T.H.: Genteorio de difektoj ligitaj al la sekso
1910 Garrod A.E: La denaskaj metabolaj malsanoj
1910 Sturte van A.H: Genmapo
1910 Galton F.: Eügenika Laboratorio
1910 Steriliga lego en Usono
1912 Eügenika Mondkongreso en Londono
1912 Berkovics R.: Necesa estigo de Hungara Eügenika Societo
1920 Eügenika Mondkongreso en Novjorko
1920 Soveta Eügenika Oficejo
1920 Körösy K.: Interligo de la genoj. Biometrio de knaboj kaj knabinoj
1925 Lysenko T.D.: Kontraüulo de la okcidenta genetiko
1926 Csörsz K.: Esploro de la geneologiaj arboj
1928 Unart Gy.: La estigo de la iktero de novnaskitoj
1928 Griffith F.: DNA estas la hereda materialo
1928 Avery 0.T.: DNA estas la hereda materialo
1928 Stickel T.: La Jako de la genoj sur la liromosomo
1928 Muller HJ.: Genmapo. La kaüzoj de la genetikaj malsanoj. RTG radioefiko
1930 Horväth M.: La tutlanda registrado de kunnaskitaj anomalioj
1932 Benedek L.: Eügenika legopropono
1933 Politika potenctransprenode Hitler. Malpermeso de geedzigo kun malsupereca raso
1933 Weinlander K.: Malsuperecaj rasoj
1934 Csik L.: Esploro de gemeloj
1935 Kempf D.: La unua Genetika Konsilanto
1939 La unua Manifestado de la genetikistoj en Edinburgh
1941 Beadle G. W: De unu geno unu enzimo
1941 Tatum CL.: De unu geno unu enzimo
1942 Per dekreto obligita kuracista esploro antaü geedzigo en Hungario
1944 Avery 0.T.: La DNA estas la hereda materialo
1949 Mirsky A.E: Interligo de la nukleataj acidoj kaj interligoj kun la heredo
1952 Semjonov: Rifuzas Lisenkon kaj rekonas Dubininon
1953 Watson J.D.: La duobla spiralo
1953 Crick F.HC: La bazoj: adenino, timino, guanino, citozino
1953 Wilkins MHF.: La strukturo kaj funkcio de la DNA
1956 Tjio J.H: En la homo estas 46 liromosomoj
1956 Levan A.E.: En la homo estas 46 Iiromosomoj
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1958 Lejeune: Down-malsano (Trisomio-21)
1961 Nirenberg M. W: La tripletoj kodigas I-I aminoacidon
1963 Unart Gy.: Unua Hungara Konsilanto
1969 Carter C W: Reformo de la genetiko
1970 Lyon M: XY -firomosomaj anomalioj
1976 Czeizel E: La homa heredigo

La öelo

La öelo (Bildo 1) estas la plej malgranda unuo de la vivuloj. Gi
havas öiujn organetojn, kiuj necesas por la vivo. La öelmembrano
sentas la eksteran mondon. Sur gi la cilioj estas la movorganoj. En
la plasmo la mitoliondrioj estas la spirorganoj. Lizosornoj diges-
tas pere de malkonstruantaj enzimoj. La ribosomoj, samkiel la
hepato, havas konstruantajn enzimojn. La Golgi-aparato estas la
ekskrecia organo. La enzirnoj en la plasmo, per la informoj ricevi-
taj el la kemo, konstruas el la tieaj aminoacidoj la albuminojn,
La öelkerno estas la ekskrecia organa de la plimultigo, En gi la
liromosomoj enhavas la konstruprogramon de la tuta organismo
(Kiszely 1973 p.119-158, Roberts k.a. 1970, p.l81-227)

Ilia nombro en la unuöeluloj estas nur 1-4. En Ia pli altrangaj
organismoj estas pIuraj, depende de Ia specio: ce la homo 46, en
paro-vico 23-23. Oni ciferis ilin. La plej grandaj vic-numeralaj
liromosomoj produktas la vivogravajn materialojn (kiel ekzempie
ce Ia aütofabriko la fero, kaj la sintezaj materialoj: sen ili la aüto-
fabrikado ec ne komencigas). Ce la difekto de la plej malaltnomb-
raj liromosomoj (simile al la aütofabriko la tekstilo kaj vitro) la
produktajo jam kapablas funkcii, sed nur malperfekte. Same tiel öe
la homa Down-malsano (trisomio-21) kaj la seksliromosomaj di-
fektoj. La celo de la parovico de la liromosornoj estas, ke en la ido
el la du, la pli forta domina karaktero heredigu kaj kompensu eble
la difekton de la alia Iiromosorno. Pro tio, se iu Xvliromosomo es-
tas difekta öe virinoj, tion la alia sana Xvliromosomo kompensas,
do la difekto öe virinoj restas kasita, tarnen pluen heredigas. Ce
viroj la Yvliromosomc ne estas kompleta kaj la difekton de la X-
liromosomo gi do ne povas kompensi, kaj la difekto aperas.

La liromosomoj konsistas el malgrandaj diskoj: genoj (Watson
1980 p.195-211). Tiuj difinas, ke el la bazmateriaIo de la öelo
konstruigos organopartoj. (Kiel ekzempie öe la aütofabriko el fero
la motoro, öasio, rapidecsangilo ktp). En la genoj iu fadeno de la
duobla spiralo surhavas la DNA-on. Gi havas la plej detalan
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Bildo 1: La strukturo de la öelo
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fabriko-progamon tiel, ke sur la DNA-fadeno estas la bazoj: ade-
nino, citozino, timino, guanino.

Tiuj 3-3 formas tripletojn. Ili estas kvazaü literoj kaj same sur-
skribas la inform on, kiel el linio kaj duoncirklo eblas fari literojn
kaj el tiuj vortojn, frazojn, librojn, ec la tutan mondliteraturon.
Kontraü la DNA-fadeno lokigas iu alia RNA-fadeno. Ankaü sur gi
estas bazoj: la paroj de la DNA-bazoj, kaj ili formas kvazaü spe-
gulnegativon de la DNA-programo. Ambaü fadenoj konstruigas el
pentoz-sukermolekula öeno. La öeno, kun la bazoj, formas nuk-
leotidon. Fosforpontoj kunligas tiujn du fadenojn kaj tiu "stupet-
aro" formas la nukleotidon. La nukleotidoj, polimerizigante, for-
mas la nukleinacidon: DNA kaj RNA. Tiuj per fosforo kunligitaj
du fadenoj tordigante formas la duoblan spiralon (Elöd 1981
p.647-736, Watson 1980 p.195-211).

Dum la öel-disdividigo la fadenoj disigas. Unu fadeno iras en
iun idoöelon, la alia fadeno en la alian idoöelon. La DNA-bazoj
kolektas siajn parojn, same ankaü la RNA-bazoj. Tiel estigas kom-
pletaj spiraloj en ambaü idoöeloj. Sed la duongrandaj idoöeloj de-
vas plenkonstruigi ankaü en la plasmo. Por gi la en la kerno estan-
tan DNA-informon gia spegulparo, la RNA, elportas en la plas-
mon. Tie, la fakenzimoj konstruas el la aminoacidoj la necesan
albuminkvanton lau la informo. Tiel fine ambaü idoöeloj komplet-
igas kaj la öeldividigo tiumaniere daüras.

Dividigo de la unuöelaj organismoj (Kiszely 1973 p.216-273)
Bakterioj, algoj, enakvaj animaletoj havas öe la öelo priskribitan

strukturon, sed iliaj programoj estas malriöaj. Ili havas nur I gis 4
Iiromosomojn. Ilia disdividigo okazas lau la supre priskribita me-
todo. Sed la idoöeloj nur disiras aü formas maksimume iun tre
simplan asocion; tiel ili plimultigas ekde la praepoko. Ili ne evolu-
as; se jes, nur minimume. Du seksoj estas eble nur primitivforma.

Seksa plimultigo de la pli altrangaj organismoj (Robertis k.a.
1970 p.306-336)

La vivofunkciojn öi tie havigas jam la öelorganetoj, sed por tiuj
specialigitaj öeloj, kiuj formas jam komplikajn organojn. Iliaj pro-
gramoj estas jam ne en 1-4 liromosomoj, sed en la duobla vico de
la Iiromosornoj. Iliaj nombroj en la bestaro dependas de la raso. Ce
homo 23 liromosornoparoj portas la informon lau la supre priskri-
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Disiga dividigo / gemeligo gis 7 öeloj
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bita maniero. Tiuj pli altrangaj organismoj disigis al 2 seksoj (Bil-
do 2). La sekson determinas la lasta Iiromosornoparo. Ce virin-
seksoj XX-paro, öe virseksoj XY-paro. En la seksorgano öe virinoj
formigas ovoloj, en öiu monata ciklo nur 1-1 elvenas. Ce virseks-
aanoj spermatozooj formigas multnombre. Tiuj ambaü seksöeloj,
gametoj, havas nur unu Iiromosomovicon, en la homo 23. Ce la
duonigo en ambaü duonvicojn el la du vicoj nur iu aü alia liromo-
somo hazarde eniras. Pro tio la idoj povas havi diversajn proprec-
ojn - de la patro aü de la patrino. Se la ovolo duonigas, en ambaü
duonöelojn eniras vicofina X-nromosomo. Ce viroj, en iun duonon
de la spermatozooj eniras la vicofina X, en la alian duonon la Y-
liromosomo. Se la ovolo fekundigas per X-fina spermatozoo, la
ido estos virino. Se gi kun Y-liromosomo fekundigas, la ido estos
viro. Tiamaniere estigas la jam kompleta duvica plimultigkapabla
zigoto, la praöelo (Bildo 3).

Tiuj praöeloj same plimultigas kiel la unuöeluloj, sed ne disigas
sed restas kune. Se la praöeloj restas aparte aü oni disigas ilin, el
ili estigas gemeloj. Sed la gemeligo eblas nur maksimume gis 7
öeloj, öar öe 8 öeloj jam kornencigas specialigo. EI tiuj öeloj jam
ne povas farigi kompleta ido sed nur 1-1 organa lau ilia loko. EI ili
formigas la dekstra kaj maldekstra latero, kaj la paraj membroj,
kaj la antaüa kaj posta latero, ekz. la tralieo kaj ezofago, la seks-
organoj kaj urinproduktaj organoj. Igos la kapa kaj vosta fino, sed
el tiuj nur la supraj kaj malsupraj vegetaj ganglioj. La cerbo evolu-
as el la supraj öeloj. La öeloj pluen plimultigas, formas plurtavol-
ajn histojn. EI la eksteraj öeloj estigos la sensaj kaj movorganoj, el
la in~emaj öeloj estigos la digestaj kaj metabolaj organoj kaj tiel
plu. Ce la homo post 3 monatoj la evoluo de la embrio estas preta
kaj tiu plukreskas gis la naskigo, Komence el la praöeloj povas fa-
rigi kompleta ido (aü gemeloj). Tiuj praöeloj uzeblas por plibonigi
iujn ajn organojn, sed el specialigitaj öeloj - jam organparto - eb-
las bredi organon. Se oni disigas la gis 7 plimultigantajn öelojn kaj
denove disigas la plimultigantajn öelojn tra pluraj generacioj, tio
estas klonado (Kiszely 1973, 341 p.). Ties detennino estas videbla
en Bildo 3. Per klonado eblas produkti teorie 512 idojn, praktike
tarnen nur 200-300. Tiuj öeloj pluen jam ne estas plimultigeblaj
öar ili estas jam tre grandaj. Per klonado la sciencfikcia literaturo
formis el kelkaj eminentaj militistoj dangetan armeon. Tion kon-
ante, kaj la genetikon nekonante, la juristoj volis malpermesi la
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en la &enetiko la plej spertaj



252 Seien ca Revuo 412010

elmeton de praöeloj. Sed per tio la plibonigo de difektitaj organoj
kaj la artefaritaj funkcimetodoj estus haltigitaj. Samtempe ili for-
gesis malpermesi la malhonestan komereadon per praöeloj fare de
fusistoj.
La ebloj de artefarita idoakiro (Bildo 4)

Se la gravedigo telinike estas obstakla, sed la seksöeloj de la ge-
patroj estas sanaj, eblas demeti la ovolon kaj spermojn en tason
kaj tie kunigi ilin. La ti el fekundigitan ovolon oni rem etas en la
patrinon. Tiel la gravedeco eblas per artefarita fekundigo. Se la
spermoj de la patro estas malsanaj, eblas gravedeco per fremdaj
spermatozooj ricevitaj el genbanko. (La genbanka spermodonanto
restas sekreta). Se la patrino volas akiri filonlfilinon, sed ne volas
mem naski, oni kunmetas ekstere la demetitan ovolon kaj sperma-
tozoojn de la geedzoj, kaj enmetas la fruktigitan ovolon en t.n. lu-
patrinon, kiu la gravedecon kontraü pago transprenas kaj la idon
naskas. Tiel la ido havos generan patrinon kaj naskan patrinon.
Akceptanta idoakiro estos, se la edzino akceptas la filon/filinon
de patro devenantan el antaüa edzeco: si estos duonpatrino. Se am-
bau geedzoj estas netaügaj aü ne volas generi, restas la adoptado
de ido de fremdaj geedzoj.

Krucado eblas en la bestaro inter du specioj ekz. öevalo kaj aze-
no, aü tigro kaj leono. Sed la ido pluen jam ne estas generopova
kaj plimultigebla. Oni provis jam kruci homon kun öimpanzo (ilia
DNA 98% estas jam egalaj I). La ido estigis, sed vivis nur mal-
longe. Tiun maletikan manovron oni poste malpermesis.

Genplibonigo. Se iu ovolo havas difektitajn genojn, eblas el-
preni iun ajn sanan öelon de alia persono, de viro aü de virino. La
malsanan kernon oni elmetas el la ovolo kaj anstataüe enmetas sa-
nan kernon. Tiu kerno - öar gi havas du lirornosomovicojn kiel la
zigotoj - kapablas iniciati la plimultigon. Tiumaniere lau la sei-
encfikcia literaturo eblus estigi eö sole virinan societon. (Versajne
ankau la virinoj ne volas tion). La malkovro de la hereda melia-
nismo esence jam finigis. La genetiko poste trans iris al la mal-
kovro de la gendevenaj anomalioj. Ties priskribo tarnen bezonas
pli novan superrigardon.
Resumo

La artikolo konigas la elformigon de la genetiko, ties lironolo-
gion, faligojn de la progreso. Gi konigas la strukturon de la öelo,
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la proceson de la heredigo, la disdividigon de la unuöelaj organis-
moj kaj la seksan plimultigon de la pli altrangaj organismoj tra la
praöeloj gis la specialigitaj öeldisdividigoj, Gi ankaü konigas la
gemeligon, klonadon, la terapiajn eblojn per la praöeloj, la variig-
adojn de artefarita fekundigo, la krucadon kaj gensangon, kaj fine
la vidpunktojn de reguligo de la genetiko.
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