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A géntranszfert követően a sejte-

ket a markergén által kódolt rezisz-

tenciára szelektáltuk. E célból a táp-

talajhoz herbicidet vagy 

antibiotikumot kellett adni letális 

dózisban. A túlélő sejtekből növé-

nyeket regeneráltunk (lásd a 9. rész-

ben 1-8. ábra, Agrofórum, 2011. már-

cius). A következőkben azokat a 

molekuláris technikákat mutatjuk 

be, melyekkel bizonyítható, hogy a 

regeneránsok valóban 

transzgénikus (GM) növények. A 

bizonyításra használt módszerek 

három csoportba sorolhatók attól 

függően, hogy a vizsgált növényben 

a transzgén integrációját, működé-

sét vagy öröklődését kívánjuk bizo-

nyítani (1. ábra). Ebben a részben a 

transzgén sikeres beépülését (integ-

rációját) bizonyító technikákat mu-

tatjuk be. 
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A transzgén integrációjának bizonyítása

Az előző, II. fejezet 1-5. részében a géntechnológia elméleti és módszertani alapjait tárgyaltuk. Bemutattuk 
azokat a zömében Nobel-díjas eredményeket, melyek megteremtették a géntechnológia gyakorlati alkalma-
zásának feltételeit, megadva azt a lehetőségét, hogy a növény- és állatfajták genetikai programját mi ma-
gunk változtathassuk meg az emberiség igényeinek megfelelően. Ismertettük a transzgént és felépítését 
(expressziós vektor), átvitelét a növényi sejtekbe (géntranszfer), végül a transzgénikus (GM) növények felne-
velését (növényregenerálás) az in vitro tenyészetekből. A következő, III. fejezetben a transzgénikus (GM) 
fajta előállításával foglalkozunk, melynek első lépéseként, a regenerált növényekben bizonyítani kell, hogy 
az átvitt gén valóban integrálódott, tehát jelen van a növény minden sejtjének sejtmagjában. 
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1. ábra
A transzgénikus fajta nemesítése első lépéseként molekuláris 

(hibridizációs és PCR) vizsgálatokkal kell igazolni a transzgén beépülését, 
működését és öröklődését
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A transzgén integrációjának 
bizonyítása

A transzgén sikeres integrációja 

azt jelenti, hogy a markergénre sze-

lektált rezisztens sejtből regenerált 

növény minden sejtjének sejtmagjá-

ban lévő DNS (genom) tartalmazza 

a transzgént. Ezt azonban bizonyíta-

ni kell, ami a növényből izolált DNS 

molekuláris vizsgálatával lehetsé-

ges. Többféle technikát dolgoztak 

ki arra, hogy a több milliárd 

nukleotidpár (bázispár, bp) hosszú-

ságú növényi genomiális DNS-ben 

azonosítani lehessen – a genom 

méretéhez képest rendkívül apró, 

maximum néhány százezer bp mé-

retű transzgén jelenlétét. Az alkal-

mazott módszerek kétféle megkö-

zelítésre alapulnak: 

1. DNS-DNS hibridizációra alapu-
ló módszerek (Southern hibri-
dizáció) lényege, hogy két kü-

lönböző származású egyfonalas 

nukleinsav molekula között – 

amennyiben komplementer 

szekvenciákat is tartalmaznak – 

bázispárosodás (H-hidak kiala-

kulása) lehetséges. A komple-

menter fragmentumok duplexet 

(kétszálú nukleinsav) alkotnak, 

azaz hibridizálnak. Amennyi-

ben a transzgén ismert egyszá-

las fragmentumát izotóppal je-

löljük és hibridizációs 

próbaként használjuk, a vele 

homológ szakasz a vizsgált nö-

vényi minta nukleinsav (DNS, 

RNS) populációjában azonosít-

ható.

2. DNS polimerizációra alapuló 
módszerek (RT-PCR, és Kolónia 
PCR stb.). A polimeráz láncre-
akcióra (PCR) alapuló módsze-
rek alkalmasak egy adott DNS 

szakasz korlátlan mennyiségű 

másolatának előállítására (lásd. 

a 6. részben, 5. kép, Agrofórum, 

2010. december). Lehetővé te-

szik továbbá a transzgén specifi-

kus DNS fragmentumok in vitro 

enzimatikus felszaporítását, 

majd azok detektálását is.

A transzgénikus növények előállí-

tása során a sikeres integrációt mind 

a két módszerrel igazolni kell. Mind-
két módszer közös eleme a 
gélelektroforézis, mely olyan mole-

kuláris technika, mellyel heterogén, 

DNS (RNS és fehérje) populációk 

egyes komponenseit nagyságuk 

(molekulaméretük), elektromos töl-

tésük stb. alapján szét lehet választa-

2. ábra
Az elektroforézis folyamata:

 A: a méretük alapján szétválasztandó molekulák, melyek lehetnek fehérjék, 
RNS-ek és DNS fragmentumok

 B: A minták felvitele a gélre az elektroforézis kádban
 C: a molekulák szétválasztása (vándorlása) az egyenáramú elektromos térben

 D: a gél festése és értékelése UV-fényben 

3. ábra
A transzgén integrációjának kimutatása Southern hibridizációval.

A növényből izolált DNS-t endonukleázzal feldaraboljuk és a kapott nagyszámú 
fragmentumot elekroforézissel méret alapján szétválasztjuk. A gélről a DNS 

fragmentumokat blottolással átvisszük membránra, ahol transzgén specifikus 
szekvenciájú DNS próbával hibridizáltatjuk. A jelölt próba csak a transzgén 

fragmentumával fog hibridizálni és ez a fragmentum a próba jelölése miatt 
autoradiográfiával vagy kemilumineszcenciával vizualizálható.
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ni. A szétválasztás elektromos tér-

ben és gélben történik (2. ábra).

Az üveglapra 0,5 mm vastag gélt 

viszünk fel, mely lehet agaróz-, 

szilika- vagy poliakrilamid-gél. A 

gélbe „fésűvel” készített zsebekbe 

pipettázzuk a heterogén nukleinsav 

(DNS, RNS) vagy fehérje populációt 

tartalmazó mintát (2/A-B. ábra). A 

DNS molekuláknak negatív tölté-

sük van, ezért a futtató kád elektro-

mos terében a pozitív pólus (anód) 

irányába vándorolnak. A futtatás so-

rán a kisebb méretű fragmentumok 

gyorsabban haladnak a gél pórusai 

között, míg a nagyobbak lemarad-

nak (2/C. ábra). Végeredményben 

az azonos hosszúságú fragmentu-

mok ugyanabba a sávba rendeződ-

nek. A különböző hosszúságú frag-

mentumok pedig eltérő sávokba, és 

az eltérő vándorlási sebességük mi-

att a zsebektől különböző távolság-

ra fognak elhelyezkedni. Ezzel lehe-

tővé vált a fragmentumok 

szétválasztása. A szétválasztott frag-

mentumok helyzete láthatóvá tehe-

tő a fragmentumok (gél) etidium-

bromidos festésével, ami 

UV-fényben fluoreszkál (2/D. ábra). 

Southern hibridizáció

Egy keresett DNS szekvencia (sza-

kasz) azonosításának módszere. 

DNS-DNS hibridizáción alapuló 

módszer, mely alkalmas a transzgén 

– mint keresett DNS szakasz – integ-

rációjának bizonyítására a vizsgált 

növényből izolált DNS-ben (3. 
ábra).

A transzgén integrációjának 
kimutatása Southern 
hibridizációval (3. és 4/B 
ábra)

A vizsgált növényből vett mintá-

ból izolált DNS-t olyan restrikciós 

endonukleázzal hasítjuk (a DNS 

foszfodiészter kötése felszakad), 

melyet az expressziós vektor össze-

állításánál használtunk (lásd 6. rész-

ben 1-2. ábra, Agrofórum, 2010. dec-

ember, és a 7. részben 4. ábra 

Agrofórum, 2011. január). A kapott 

óriási mennyiségű, különböző mé-

retű fragmentumokat tartalmazó 

DNS populáció tagjait először 

elektroforézissel kell szétválasztani. 

A fragmentumok egyike tartal-

mazza a transzgént (gazdaságilag 

jelentős gént). Abból a célból, hogy 

ez a fragmentum azonosítható le-

gyen, olyan egyszálas DNS hibridi-

zációs próbát kell készítenünk, ami-

nek szekvenciája komplementer a 

transzgén adott szakaszának szek-

venciájával. A transzgén ismert 

szekvenciáját tartalmazó egyszálas 

(egyfonalas) DNS-sel, mint hibridi-

zációs próbával kell hibridizáltatni a 

szétválasztott fragmentumokat. 

4. ábra
Az alma sikeres transzformációjának bizonyítása (Kiss E., Galli Zs. és mts. 

kísérlete SzIE, Gödöllő). 
A: a markergént is tartalmazó GM-hajtás zöld marad az antibiotikumot tartalmazó 

szelektív táptalajon  
B: Southern hibridizáció, transzgén specifikus próbával 1-3: sikeres integráció, 4: negatív 

kontroll=nem transzformált növény, 5: pozitív kontroll=transzformációs vektor 
C: PCR reakció, transzgén specifikus primerekkel 1:molekulatömeg marker, 2: 
negatív kontroll=nem transzformált növény, 3-5: sikeres integráció, 6: pozitív 

kontroll=transzformációs plazmid

5. ábra
A PCR reakció főbb lépései (Kiss E. és mts. SzIE, Gödöllő felvétele)
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Ez azonban az elektroforézis so-

rán használt gélben nem lehetséges. 

A DNS fragmentumokat ezért 

nitrocellulóz membránra kell „átvin-

nünk ”, mely lépés a blottolás. A 

membrán felületén lévő DNS frag-

mentumok pontosan úgy fognak 

elhelyezkedni, ahogyan a gélben 

voltak. A membránra visszük fel a 

hibridizációs próbát tartalmazó ol-

datot. Megfelelő inkubáció alatt a 

fragmentum és a próba komple-

menter szakaszai összekapcsolód-

nak (hibridizálnak), tehát a két DNS 

szál között kialakulnak a hidrogén 

hidak. Ezt követően a felesleges 

próbákat tartalmazó oldatot lemos-

suk a membránról.  

Tehát a DNS próba hibridizációjá-

val „kiválasztottuk” a transzgént tar-

talmazó DNS fragmentumot. Ez 

azonban csak akkor lesz látható, ha 

a hibridizációs próbát, még a 

blottolás előtt megjelöljük, ami tör-

ténhet radioaktív izotóppal (pl. 32P 

izotóp), vagy kémiai jelöléssel. Te-

hát ezt a jelölt próbát hibridizáltat-

juk a membránra átvitt DNS-sel, 

majd az inkubációt követően a 

membránt röntgenfilmre helyez-

zük. Az izotóp bomlása miatt kelet-

kező sugárzás autoradiográfiával 

bizonyítható, ugyanis a fényérzé-

keny film – a hibridizált fragmen-

tumnál az ezüstkiválás miatt – elfe-

ketedik. Tehát a transzgén specifikus 

próbával komplementer fragmen-

tum sávját egy fekete vonal jelzi. A 

vonal vastagságából a transzgén in-

tegrálódott kópiaszámára is követ-

keztetni lehet. 

Lehetőség van a DNS kémiai jelö-

lésére is (pl. biotinnal, 

digoxigeninnel stb.). Ebben az eset-

ben a detektálás színreakció, fluo-

reszcencia stb. alapján történik 

(4/B. ábra).

Összefoglalva, tehát ha a röntgen-

filmen sávot kapunk, akkor a vizs-

gált növényi DNS minta tartalmazza 

a transzgént, mert a transzgén spe-

cifikus próba a komplementaritás 

miatt hibridizált a genom 

endonukleázos hasítás során kelet-

kezett nagyszámú fragmentumai 

közül azzal, ami a transzgén (gazda-

ságilag jelentős gén) szekvenciáját 

tartalmazza. A vizsgált növény eb-

ben az esetben transzgénikusnak 

tekinthető (4/B/1-3. ábra). 

Abban az esetben viszont, ha nem 

kapunk jelet, az azt bizonyítja, hogy 

a vizsgált növény genomiális DNS-e 

nem tartalmazza a transzgént és 

ezért nem jöhetett létre DNS-DNS 

hibridizáció. A vizsgált növény eb-

ben az esetben nem tekinthető 

transzgénikusnak (4/B/4. ábra).

Polimeráz-láncreakció (PCR)

Mullis 1984-ben felfedezett tech-
nikája (lásd. a 6. részben, 5. kép, 

Agrofórum, 2010. december), mely-
lyel egy adott DNS szakasz korlát-
lan mennyiségű másolata állítható 
elő. A módszer alkalmas a transz-
gén specifikus DNS fragmentumok 
in vitro enzimatikus felszaporítá-
sára, a vizsgált növényből izolált 
DNS-ben.

A specifikus DNS szakasz felsza-

porítása (amplifikálása), a PCR ana-
lízis 3 fő lépésből áll.
1. lépés, a DNS denaturáció: a 

transzgént is tartalmazó kétszá-

lú DNS egyfonalúvá alakítása, a 

DNS két szála közötti hidrogén 

hidak felszakításával 90-94 oC-

on.   
2. lépés, a primer hozzákapcsolás: 

a DNS szétválasztott két szálá-

nak hibridizációja a transzgén 

szekvenciájára specifikus 

komplemeter oligonukleotid 

primerekkel 36-72 oC-on.

3. lépés a komplementer DNS szá-
lak szintézise:  a 

dezoxinukleotidok polimerizá-

ciójával, amit a hőstabil 

polimeráz katalizál 72 oC-on.

A PCR folyamat napjainkban már 

teljesen automatizált ún. PCR készü-

lékben történik (5. ábra) és 25-40 

ciklusból áll, melyben a DNS frag-

mentumok másolatainak száma cik-

lusonként exponenciálisan nő (lásd 

a 6. részben, 5. kép, Agrofórum, 

2010. december). 

A transzgén integrációjának 
kimutatása PCR-analízissel (4/C, 

6/B ábra)

A vizsgált növényből vett mintá-

ból DNS-t izolálunk. Az alkalmazha-

tó különböző PCR alapú technikák 

(RT-PCR, Kolónia PCR stb.) lényege 

a transzgén specifikus amplifikáció.  

A specifikus amplifikáció a transz-

gén, vagy a gazdaságilag jelentős 

gén egy szakaszát határoló régiók 

szekvenciájával komplementer 

oligonukleotid primer-pár alkalma-

zásával érhető el. A transzgén speci-

fikus amplifikációt biztosító PCR 

analízis során csak egy fragmentum 

jelenik meg a gélben, ami vagy ma-

gát a felszaporított transzgént, vagy 

6. ábra
A szegfű sikeres transzformációjának bizonyítása (Kiss E., Veres A. és mts. 

kísérlete SzIE, Gödöllő)
A: a markergént is tartalmazó GM-hajtások zöldek maradnak az antibiotikumot tartalmazó 

szelektív táptalajon 
B: a sikeres integráció bizonyítása PCR reakcióval, transzgén specifikus primerekkel 1: 
molekulatömeg marker, 2: sikeres integráció, 3: negatív kontroll=nem transzformált 

növény, 4-5: pozitív kontroll=transzformációs plazmid
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annak egy amplifikált szakaszát tar-

talmazza (6/B ábra).

Összefoglalva, tehát, ha a gélben 

kapunk egy sávot, akkor a vizsgált 

növényi DNS minta tartalmazza a 

transzgént, mert a transzgén specifi-

kus primerek hozzákapcsolódva a 

transzgén komplementer szakaszá-

hoz, lehetővé tették a specifikus 

amplifikációt. Ebben az esetben a 

vizsgált növény transzgénikusnak 

tekinthető (6/B/2. ábra). 

Abban az esetben viszont, ha nem 

kapunk jelet, az azt bizonyítja, hogy 

a vizsgált növény genomiális DNS-e 

nem tartalmazza a transzgént és 

ezért a specifikus primerek nem 

tudtak a mintában a komplementer 

DNS szekvenciához kapcsolódni, és 

emiatt nem volt amplifikáció. A vizs-

gált növény ebben az esetben nem 

tekinthető transzgénikusnak 

(6/B/3. ábra).

A transzgén integrációjának bizo-

nyítása azonban nem elég, igazolni 

kell azt is, hogy az integrálódott 

transzgén működik, sőt ivaros úton 

öröklődik az utódokba. Erről lesz 

szó a következő részben.  


