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A géntranszfer fogalma

A géntranszfer a növényi transz-
formáció folyamatának csak egyik, 
de nagyon fontos lépése . Azokat a 
technikákat jelenti, melyekkel a 
transzgén bejuttatható a transz-
formálandó növény sejtjébe, pon-
tosabban a sejtmagjába, úgy, 
hogy képes legyen a sejtmag DNS-
be stabilan beépülni és működni. 

Miért a sejtbe és nem a 
növénybe?

A transzgénikus növény minden 
sejtjének tartalmaznia kell a transz-
gént . Ez pedig csak úgy lehetséges, 
ha a transzgéneket növényi sejtek-
be juttatjuk és a transzgénikus sej-
tekből regeneráljuk a transzgénikus 
növényeket . Ebben az esetben a 
transzgénikus (GM) növény min-
den sejtje a transzgénikus sejtből 
származik, tehát ahhoz hasonlóan 
tartalmazni fogja a transzgént . Ez 

az egyik alapvető különbség a 
hagyományos és GM-növények/
fajták között . A GM-fajta minden 
egyes növényegyede, minden sejt-

jének tartalmaznia kell a transz-
gént, ez egy nagyon fontos kritéri-
um . Végeredményben a növényi 
transzformáció során, a gén-
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géntranszfer technikák

Az előző II/2. részben (A transzgén és funkciói) a növényi transzformáció folyamatának első és egyik leg-
fontosabb kérdésével foglalkoztunk, nevezetesen, hogy milyen információkkal ellátva, és milyen csomagolás-
ban kell a gazdaságilag jelentős gént előállítanunk, hogy képes legyen a növényi DNS-be integrálódni és a 
növényben működni. Ezt a programcsomagot neveztük transzgénnek, vagy expressziós vektornak. A gén-
technológia gyakorlati felhasználása előtt álló másik nagy akadályt a kívánt gén bejuttatása (géntranszfer) 
jelenteti a recipiens növényfajtába. A megválaszolandó kérdés tehát úgy hangzik:	„hogyan tudjuk a transz-
gént bejuttatni a növénybe”?	

1. ábra
Az Agrobacterium tumefaciens által előidézett tumoros megbetegedés 

A: Az Agrobacterium tumefaciens, mint természetes génsebész, genetikailag „gyarmatosítja” 
a növényi sejteket. Saját génjeinek egy részét (T-DNS) képes bejuttatni a fertőzött 

növények sejtjeinek sejtmagjába. 
B: Ezt követően jelenik meg a növényen a jól ismert golyvás (korona gubacs) elváltozás. 
C: A golyva – baktérium által genetikailag módosított – transzgénikus növényi sejtjei, a 
bevitt génekről (pirossal jelölve) a baktérium számára fontos molekulákat kénytelenek 

előállítani (Gardner és mts.: 1991. Genetics. J.Wiley and Sons Inc.New York nyomán).
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transzferrel a transzgént nem a 
„növénybe”, hanem a növény sejt-
jébe juttatjuk. 

Ez a megállapítás azonban csak 
az originális fejlesztésekre, illetve 
azokra az alkalmazásokra érvé-
nyes, amikor a transzgént a szaba-
dalom tulajdonosától vektorba 
építve kapjuk, vagy vásároljuk 
meg . Van ugyanis egy másik lehe-
tőség is . Ennek lényege, hogy a 
transzgént már beépítették a 
növénybe . Ebben az esetben elég, 
ha a GM-növény transzgént is tar-
talmazó magvait kapjuk meg . A 
transzgén átvitele ebben az estben 
már nem molekuláris, hanem 
hagyományos eljárásokkal törté-
nik, melyeket a következő részben 
mutatjuk be .

Géntranszfer technikák

Az első transzgénikus növénye-
ket 1982-83-ban állították elő a vilá-
gon . Az elmúlt három évtizedben a 
transzgének bejuttatására sokféle 
módszert dolgoztak ki és publikál-
tak, melyek közvetett és közvetlen 
eljárásokra oszthatók . A kultúrnö-
vényeken leggyakrabban azonban 
csak két technikát alkalmaznak, az 
agrobaktériumra alapuló közvetett 
és a részecskebombázást alkalma-
zó közvetlen géntranszfert .

A/ Közvetett géntranszfer

A közvetett génbevitel azokat a 
géntranszfer technikákat foglalja 
magába, melyekben az ember más 
élőt (vírus, baktérium) használ fel 
a transzgén átvitelére a növényi 
sejtbe és beépítésére a sejtmag 
DNS-be .

Vírus közvetített génátvitel

A kutatók a hetvenes években 
olyan élőket kerestek, melyek 
képesek bejutni a növények sejtje-
ibe és sejtmagjába . Az akkori isme-
retek szerint erre csak a növénye-
ket fertőző vírusok voltak képesek . 
Ezek közül is azok, melyeknek örö-
kítő anyaga nem RNS, hanem DNS . 
Emiatt került az érdeklődés közép-
pontjába a karfiol	 mozaik	 vírus 
(CaMV) . A vírus felhasználására, 
génátvitelre azonban különböző 

okokból (pl . a beépíthető gén kor-
látozott mérete, fertőzhető növény-
fajok szűk köre stb .) nem került 
sor . A kegyelemdöfést a növényi 
vírusvektor kutatásoknak végül is 
egy baktérium természetes génse-
bészi képességének a megfejtése 
jelentette . Ez a baktérium az 
Agrobacterium	tumefaciens volt . A 
karfiol mozaik vírus egyes részei 
pl . CaMV35S promótere, azonban 
nagy karriert futott be a GM-növé-
nyek és -fajták előállítása során . 
Évekig ez volt az egyetlen növény-
ben kiválóan működő konstitutív 
promóter .

Agrobaktérium közvetített 
génátvitel

Az Agrobacterium tumefaciens	
(At.) a Rhizobiaceae	 családba tar-
tozó, talajlakó, anaerob baktérium . 
Az általa előidézett tumoros (goly-
vás) megbetegedést már a 20 . szá-
zad elején, 1907-ben leírták (1.,	
2./A.	ábra) . A mikrobiológusok és 
a növényi kórtan kutatói több mint 
fél évszázadon keresztül sikertele-

nül próbálták titkát megfejteni . 
Végül az 1970-es években a kutatá-
sok sikerrel jártak . Bebizonyoso-
dott, amit mindig is feltételeztek, 
nevezetesen, hogy ez a baktérium 
egy természetes génsebész, képes a 
növény sejtjeinek transzformálásá-
ra, végeredményben genetikai 
gyarmatosítására . 

Ez megdöbbentő! Az emberiség-
nek közel 10 ezer évre volt szüksé-
ge, hogy a földi élet információját 
megfejtse, és képessé váljon annak 
módosítására . És tessék, itt van egy 
baci, ami már évmilliók óta tudja 
ezt, és ráadásul sikerrel is alkalmaz-
za saját céljai elérésére . 

A természetes génsebész 
titkai

Az Agrobacterium virulens vad 
törzsei a kétszikű növények sebzé-
si helyein keresztül képesek meg-
fertőzni a növényeket (1.	ábra) . A 
sérült növényi részek különböző 
fenolvegyületeket bocsátanak ki 
(pl . acetosyringon), melyek bekap-
csolják a baktérium virulencia gén-

2. ábra
 Az Agrobacterium tumefaciens (At.) által végrehajtott növényi 

transzformáció folyamata 
A: At. Baktériumok (www.bio.davidson.eu)

B: At. tumor indukáló plazmidja (Ti-plazmid). A Ti-plazmid jobb- és baloldali határszekvenciái 
közötti T-DNS onko- és opingéneket kódol (www.patentlens.net). 

C: At. baktérium által végrehajtott géntranszfer. A T-DNS (sárgával jelölve) bejuttatása a 
növény sejtbe, sejtmagba, majd integrációja a DNS-be. 

D: A T-DNS átvitelének következménye a rákos sejtburjánzás során a növényen kialakuló 
golyva (www.microbeviki.kenyon.edu) 
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jeit . A virulencia	 gének az 
Agrobacterium 200 kb nagyságú 
plazmidján helyezkednek el. Ezt a 
plazmidot tumor indukáló 
plazmidnak nevezzük, és röviden 
Tiplazmidként jelöljük (1./A.,	2./B.	
és	 C.	 ábra) . A virulencia gének 
működése eredményeként a 
Ti-plazmidnak egy 23 kilobázis 
(kb) hosszúságú szakasza kivágó-
dik a plazmidból . Ezt a szakaszt 
nevezzük transzfer DNS-nek, rövi-
den T-DNS-nek . A TDNS fragmen-
tumot a baktérium, további génjei-
nek segítségével képes bejuttatni a 
megfertőzött növény sejtjébe és 
annak sejtmagjába (2./C.	 ábra) . A 
növényi sejtmagi DNS-be való sta-
bil integrációt (1./C.,	2./C.	ábra) a 
T-DNS két végén elhelyezkedő ún . 
fordítva ismétlődő szekvenciák 
teszik lehetővé, melyeket jobb	 és	
baloldali	 határszekvenciáknak 
nevezünk (2./B.	ábra) . 

A kérdés az, hogy milyen gének 
vannak a T-DNS-en és milyen cél-

ból juttatja be azokat a baktérium a 
növényi sejt genomjába? A T-DNS 
génjei két csoportra oszthatók 
(2./B.	ábra) . Az egyik csoportot az 
ún . onkogének alkotják, melyek 
felelősek a sejtek tumoros viselke-
déséért . Ezeken kódolt enzimfe-
hérjék, növekedés szabályzó auxin 
(indolecetsav) és citokinin szinté-
zisét biztosítják (2./B.	 ábra) . Ter-
melődésük hatására a sejtek korlát-
lanul kezdenek osztódni és megin-
dul a rákos burjánzás . Végül a 
növény felületén megjelenik a 
golyvaszerű képlet, a korona 
gubacs (1./B.,	2./D.	ábra) . 

A T-DNS génjeinek másik cso-
portja ún . opinoknak nevezett 
szerves savak (oktopin, nopalin, 
mannopin, agropin stb .) szintézi-
séért felelős . A baktérium által 
transzformált sejtek ezek informá-
cióját is realizálják, tehát elkezde-
nek opinokat termelni (2./B.	
ábra) . A baktérium pedig ezeket 
szén-, energia- és aminosav-

forrásként hasznosítja . Végül is az 
Agrobacterium tumefaciens gene-
tikailag „gyarmatosítja” a növényi 
sejteket, amikor genomjukba 
bejuttatja a saját információját, és 
ezzel a növényi sejteket a baktéri-
um számára hasznos molekulák 
(opinok) termelésére kényszeríti . 

Géntranszfer 
agrobaktériummal

Miután a kutatók megfejtették, 
pontosabban ellesték „a természe-
tes génmérnök baktérium” titkát, 
kidolgozták lefegyverzését és 
képességeinek az ember szolgála-
tába állítását . A Ti-plazmid T-DNS-
ének határszekvenciái között min-
den gént kivágtak (lefegyverzés) 
és lehetővé tették, hogy helyettük 
különböző gazdaságilag jelentős 
gének, valamint markergének 
legyenek beépíthetők (3./A.	
ábra) . 

A Ti-plazmidra alapuló ex pres z-
sziós vektort a sorozat előző 7 . 
részének 3 . ábráján (Agrofórum, 
2011 . január) már bemutattuk . Az 
így módosított Ti-plazmidot vissza 
kell juttatni a baktériumba (3./B.	
ábra), majd a genetikailag módosí-
tott Agrobacterium törzset fel kell 
szaporítani (3./C.	ábra) . 

A sérült növényi részekkel együtt 
tenyésztve (3./D.,	E.,	F.	ábra) a bak-
térium beépíti a módosított T-DNS-t 
a növényi genomba (3./G.	ábra) . A 
géntranszfer során azonban már 
nem a saját génjeit, hanem az álta-
lunk kívánt géneket építi be . Végül 
is egy természetes génsebésszel 
végeztetjük el a kívánt gén bejutta-
tását a növényi sejtbe, ezért is 
nevezzük ezt a módszert közvetett 
géntranszfernek .

Az Agrobacterium szinte minden 
sérült növényi sejtet képes fertőz-
ni, ezért sikerrel transzformálhatók 
az in	vitro sejt, protoplaszt, kallusz, 
proembrió, sziklevél, levélkorong 
stb . tenyészetek, sőt in	planta vege-
tatív és generatív hajtáscsúcsok, 
bimbók és virágok is . 

Miután az Agrobacterium felada-
tát elvégezte, antibiotikum (pl . 
cefotaxime, carbenicillin) kezelés-
sel el kell pusztítani . A következő 
lépésben a tenyésztett szövetek, 
szervek sejtjeiből ki kell választa-

3. ábra
Az At. baktérium felhasználásával végrehajtott közvetett géntranszfer 

folyamata (Griffiths és mts.1993. Genetic Analysis Freeman Comp. New York alapján)
A-B: Ti-plazmid beépített transzgénnel, és bejuttatása az At. baktériumba

C: Transzgént tartalmazó At. baktériumok tenyésztése
D-E: Transzformálandó növény

F: A transzgént tartalmazó At. baktériumok és a növényi levélkorongok együtt tenyésztése  
G: Az At. baktériumok által végrehajtott géntranszfer

H: A sikerrel transzformált transzgénikus sejtek szelekciója a marker gén által biztosított 
herbicidrezisztenciára 

I-J: GM-növény regenerálás a transzgénikus sejtekből
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nunk azokat, melyekbe a gén-
transzfer sikeres volt, tehát 
genomjukba beépült a gazdasági-
lag jelentős gén és a markergén is . 
A markergén általában a Finale 
herbiciddel szembeni rezisztenciát 
biztosítja . A táptalajba letális dózi-
sú herbicidet téve szelektálhatjuk 
ki a rezisztens túlélő, tehát 
transzformáns sejteket (3./H.	
ábra) . 

Mivel a markergén össze van 
kapcsolva a gazdaságilag jelentős 
génnel, a túlélő transzgénikus sej-
tek a kívánt gént is tartalmazzák . 
Ezekből regenerálhatjuk a 
transzgénikus vagy GM-növénye-
ket (3./I.,J.	 ábra) . A stabil integrá-
ció és működés bizonyítása továb-
bi feladatokat jelent, mellyel a 
következő részben foglalkozunk .

A világon az első transzgénikus 
növényt (antibiotikum-rezisztens 
dohány) az Agrobacterium 
tumefaciens közvetített géntransz-
fer módszerrel állították elő . A 
növényi géntechnológiában a két-
szikű növényeknél napjainkban ez 
a legelterjedtebb géntranszfer 
technika . A vad típusú baktérium 
azonban nem képes az egyszikű 
fajokat fertőzni, ezért intenzív 
kutatások folynak olyan 
Agrobacterium törzsek szelektálá-
sára, melyekkel már az egyszikű 
fajok is sikerrel transzformálhatók .

Az agrobaktériumos géntransz-
fer-technika hatékonyságának javí-
tására különböző módosításokat 
dolgoztak ki, melyeket különböző 
fajokon sikerrel alkalmaznak . Ilye-
nek például a baktériumoldatban 

való áztatás, vákuumos áztatás, 
megsebzett virágok baktérium 
oldatba merítése vagy permetezé-
se, előszárított inokulum használa-
ta, centrifugálás, hanghullámokkal 
kezelés (sonication), pollen-keze-
lés stb . A sokféle módszer ellenére 
a géntranszfer folyamata mind-
egyik esetben az előzőkben leírt 
molekuláris lépéseket követi és a 
végeredmény is ugyanaz, 
transzgénikus sejtek, majd növé-
nyek előállítása . 

A másik agrobaktérium az 
Agrobacterium rhizogenes is egy 
természetes génsebész . A fertőzést 
követően a bakteriális transzformá-
ció hatására azonban nem 
tumorkialakulás, hanem hajszál-
gyökeresedés figyelhető meg . Az 
A.	 rhisogenes	 „lefegyverzett”	 válto-
zata	is	alkalmas	volt	géntranszfer-
re,	 azonban a gyakorlatban nem 
tudott széles körben elterjedni . 

B/ Közvetlen géntranszfer

A közvetlen géntranszfer techni-
kák során a transzgént mi magunk 
juttatjuk be a célszövet sejtjeibe . 
Sokféle közvetlen génbeviteli mód-
szerről számoltak be napjainkig . 
Sikeres génbevitelt értek el külön-
böző kutató laboratóriumok töb-
bek között vakummal, részecske-
bombázással, protoplasztok PEG-
es kezelésével, keveréssel szilikon-
karbid (üveggyapot) rostokkal, 
nanorészecskék centrifugálásával, 
elektroporációval, elektroforé-
zissel, mikro- és makroinjektálással, 
pollentömlő kezeléssel, lézerrel 
stb . Számos publikált technika 
közül azonban a részecskebombá-
zás módszerét alkalmazzák széles 
körben a kultúrnövényeken . 

Részecskebombázás

A közvetlen géntranszfer 
biolisztikus elven alapuló módsze-
re első pillanatban primitívnek és 
kőkorszakbelinek tűnik . Az is, 
azonban sikerrel alkalmazható 
transzgénikus növények előállítá-
sára . Gyakorlati magvalósítását a 
részecskebombázás vagy génbelö-
vés jelenti, melynek eszközei a sta-
bil génpuska (4./A.	 ábra) vagy a 
mobil génpisztoly (5./A.	 ábra) . 

4. ábra
BioRad PDS-1000 típusú héliumgázzal működő génpuska (A)  

és működési elve (B) (www.nysaes.cornell.edu)

5. ábra
Génpisztoly és alkalmazása

A: BioRad Helios típusú génpisztoly (www.hordeum.montana.edu) 
B: Kétszikű embrió a génbelövés után. A GUS riportergén által kék színűre festődő sejtek 

jelzik a sikeres transzgén találatokat (Duchefa Catalogue 2003-2005 nyomán).
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Ezzel a módszerrel kapcsolatos 
első közlemények az 1980-as évek 
második felében jelentek meg . 
Azóta a második leggyakrabban 
alkalmazott transzformációs rend-
szerré vált . Hazánkban Jenes Bar-
nabás és mts . a Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Központban 
(Gödöllő) fejlesztettek ki egy nitro-
géngázzal működő génpuskát 
(Genebooster) .

A génpuskával siker reményében 
lőhetjük be a géneket az in	 vitro 
sejt, protoplaszt, kallusz, 
proembrió, sziklevél, levélkorong 
stb . tenyészetek sejtjeibe, sőt a 
mobil génpisztollyal in	 planta a 
vegetatív és generatív rügyekbe, 
bimbókba, virágokba, pollenbe, a 
fejlődő termésbe stb . is . 

A módszer lényege, hogy az átvi-
endő DNS-t, expressziós vektort 
mikroszkópos méretű részecskék-
hez, mint hordozókhoz ragasztják 
(szárítják) . A részecskék átmérője 
átlagosan 1-2 mikrométer, optimá-
lis méretük 0,771-0,07 mikrométer . 
Anyaguk általában arany, ami bio-
lógiailag inert, tehát nem káros a 
sejtekre és a DNS-t sem degradálja . 
Az aranyon kívül az olcsóbb wolf-
ram hordozó is használatos, azon-
ban degradálja a DNS-t és bizonyos 
sejtekre toxikus is lehet .

Géntranszfer génpuskával

A részecskék – a felületükre 
ragasztott transzgénnel – jelentik a 
mikrolövedéket (6.	 ábra) . Ezt egy 
makrolövedékhez kapcsolják és 
elhelyezik a génpuska fegyvercsö-
vébe . A lövedéket a 4.	ábrán bemu-
tatott génpuska esetében nagy 
nyomással áramló héliumgázzal 
gyorsítják fel, majd a makrolövedék 
fennakad az ütköző vagy fékező 
lemezen . A mikrolövedékek pedig 
a mintakamrában szétszóródva 
bizonyos sebességgel becsapód-
nak a célszövet sejtjeibe (4./B.	
ábra,	6.	ábra) . Abból a célból, hogy 
a célsejteket ne lőjük keresztül és a 
részecskék lehetőleg elérjék a sejt-
magot, a módszer sikeres alkalma-
zása óriási gyakorlatot és tapaszta-
latot igényel . A riportergénnel 
(GUS) történő belövést követő 2-3 . 
napon az eltalált sejtek, szövetek 
kékre festődnek, ami vizualizálha-

tóvá teszi a bombázás eredményét 
(5./B.	 ábra) . A transzformáció 
hatékonyságának javítása érdeké-
ben lehetőség van a mintakamrá-
ban a távolság állítására (optimális 
távolság 5-12 cm), valamint a nyo-
más változtatására (optimális nyo-
más 800-1200 psi; 1 psi=6,8005 
kPa) . 

A belövést követően a sejt-, szö-
vet- vagy szervtenyészeteket az 
Agrobacterium közvetített mód-
szerhez hasonlóan (3./H.,	 I.,	 J.	
ábra) markergénre kell szelektálni, 
majd a transzgénikusnak mutatko-
zó tenyészetekből növényeket kell 
regenerálni (6.	ábra) .

Mivel a belövés során a lövedé-
kek véletlenszerűen hatolnak a cél-
sejtekbe és pontosan nem ismert, 
hogy milyen folyamatokon keresz-
tül képes a belőtt részecskén lévő 
transzgén DNS a genomiális DNS-
be integrálódni, a módszer haté-
konysága rendkívül alacsony . A 
rendszer automatizálhatósága, 
ismételhetősége, továbbá egy idő-
ben nagyszámú sejt belőhetősége 

miatt, mégis viszonylag könnyű 
nagyszámú transzgénikus sejtet, 
növényt kapni.

A módszernek számos előnye 
van az Agrobacterium közvetített 
géntranszferhez képest, pl . min-
den növényfajnál alkalmazható, 
és lehetőséget ad az 
organel lumokba  (pl  . 
kloroplasztisz) történő géntransz-
ferre. Ez utóbbira az organellum 
transzformáció részben még rész-
letesen visszatérünk .

Összefoglalva, tehát rendelke-
zünk olyan közvetlen és közvetett 
géntranszfer technikákkal, melyek-
kel sikeresen lehet a transzgént 
bejuttatni a növényi sejtbe, sejtmag 
DNS-be . A regenerált, potenciáli-
san GM-növényeken azonban még 
bizonyítanunk kell az átvitt gén 
stabil integrációját, működését 
(expresszióját) és öröklődését . 
Ezekről és további megoldandó 
feladatokról lesz szó a következő, 
részekben . 

n

6. ábra
A génpuskával végrehajtott közvetlen géntranszfer főbb lépései 
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