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A
Agrobacterium  tumefaciens: A 

Rhizobiaceae családba tartozó, ta-

lajlakó, anaerob baktérium. Az általa 

előidézett tumoros (golyvás) meg-

betegedést már a 20. század elején, 

1907-ben leírták. Természetes gén-

sebész (lásd: Ti-plazmid). 

Antibiotikumok: Mikroorganiz-

musok által termelt kis molekulatö-

megű szerves vegyületek, melyek 

kis mennyiségben más mikroorga-

nizmusok szaporodását gátolják. 

Auxinok: A növényi növekedést 

szabályozó anyagok egyik csoport-

jának a gyűjtőneve, amiknek sokfé-

le hatása van a növények növekedé-

sére, fejlődésére, a sejtek 

anyagcseréjére stb. 

B

Biolisztikus: A közvetlen gén-

transzfer egyik módszere, amikor a 

géneket a célsejtbe részecske bom-

bázással lőjük be (lásd: génpuska, 

részecske bombázás). 

C
Citokininek: A növényi növeke-

dést szabályozó anyagok egyik cso-

portjának gyűjtőneve, amiknek sok-

féle hatása van a nukleinsavak és 

fehérjék szintézisére, a 

morfogenezisre stb.

D
Dedifferenciálódás: A sejt diffe-

renciált állapotának és speciális 

funkciójának elvesztése, amelyet 

gyakran újra meginduló sejtosztó-

dás követ.

Dedifferenciálódott sejt: Funk-

ció nélküli sejt, melyben a determi-

náció  még nem következett be, 

ezért differenciálódása még bármi-

lyen irányba indulhat. Ezek a sejtek 

az alapanyagcserén kívül általában 

csak osztódnak.

Determináció: A differenciáló-

dás kiindulópontja, amit követően a 

sejtek egy bizonyos fejlődési útra 

programozódnak.

Differenciálódás: Az egyedfej-

lődés folyamán különböző gének 

működésének hatására a sejtek, szö-

vetek, illetve szervek sajátos, morfo-

lógiai és funkcionális elkülönülése.

Differenciálódott sejt: A deter-

minációt követő terminális differen-

ciálódás eredményeképpen kiala-

kult végső differenciálódott állapot, 

melyben a sejt bizonyos feladatra 
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ROVA TVEZETŐ:

Dr. Heszky László akadémikus

Tanuljunk „géntechnológiául” (10.)  

A géntechnológia elméleti és módszertani alapjai (II./5.)

Dr. Heszky László

SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 
Gödöllő

Szakkifejezések II.

A „Tanuljunk géntechnológiául” sorozat bevezető sorai úgy szóltak, hogy „az emberiség a 20. század vé-
gére megismerte a földi élet információját hordozó molekulát és képessé vált annak módosítására”. 
A sorozat „Géntechnológia elmélete és módszertana” című II. fejezetének 1-4. részében (1/ A géntechno-
lógiát megalapozó felfedezések, 2/ A transzgén és funkciói, 3/ Géntranszfer technikák, 4/ Transzgénikus (GM) 
növény előállítása) megpróbáltuk alátámasztani a mondat második felének állítását, nevezetesen, hogy a 21. 
század elején milyen ismeretek és módszerek alkalmazásával vagyunk képesek megváltoztatni a növények ge-
netikai programját. Az I. fejezethez hasonlóan (lásd: az 5. részben, Agrofórum, 2010. november), a II. fejezetet 
is a szakkifejezések rövid ismertetésével zárjuk. (Akit bővebben érdekelnek a géntechnológiával kapcso-
latos ismeretek, annak figyelmébe ajánljuk Heszky László és Galli Zsolt (2008): GENETIKA ALAPJAI. 
Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, (http://www.olvass.hu/), továbbá Heszky L., Fésüs L. Hornok L. 
(2005) MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGIA. Agroinform Kiadó, Budapest, (http://www.agroinform.
com/konyvek), továbbá Kiss Erzsébet (1999) NÖVÉNYI MOLEKULÁRIS GENETIKA I. (Szent István 
Egyetemi Kiadó, Gödöllő) tankönyveket.
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specializálódott és a sejtciklus G
1
 

vagy G
0
 stádiumaiban marad.

DNS hasítás: A DNS lánc 

foszfodiészter-kötésének felhasítása 

endonukleázokkal. A vágás tompa 

vagy ragadós vég eket eredményez-

het.

DNS-szekvenálás: A DNS bázis-

sorrendjének (nukleotid-

sorrendjének) meghatározása.

E
Egyedfejlődés (ontogenezis ): 

A sejtdifferenciálódás  és a 

morfogenezis  (embriógenezis, 

organogenezis) különböző össze-

hangolt folyamatainak eredménye, 

melynek kezdetén a zigóta, végén 

pedig a kifejlett szervezet van. Más 

megközelítésben az ontogenezis, a 

zigóta genetikai programjának a re-

alizálása. Az in vitro ontogenezis 

szomatikus sejtekből indul.

Elektroforézis: Molekuláris tech-

nika, mellyel heterogén fehérje, 

DNS vagy RNS populáció egyes 

komponenseit nagyságuk (moleku-

laméretük) és elektromos töltésük 

alapján szét lehet választani. A szét-

választás elektromos térben és gél-

ben történik.

Embriogén sejt: Differenciáltsá-

gát elvesztett szomatikus sejt, mely 

in vitro képes az embriógenezisre.

Endonukleáz: A DNS-t belső, 

nem terminális pozíciókban (az 

észterkötés hidrolízisével) hasító 

enzim.

Epigenetikai változás: 1/ Azo-

kat a fenotípusos változásokat (bé-

lyegeket) jelenti, melyek nem a ge-

netikai információ megváltozásának 

következményei. 2/ A DNS olyan ké-

miai módosulása (pl. metiláció), 

mely nem változtat a kódolt geneti-

kai programon, azonban hatással 

van a génregulációra és ezen ke-

resztül jelentős fenotípusos módo-

sulást eredményezhet.

Expressziós vektor: Transzgén, 

programcsomag, aminek egyes ele-

mei (promóter, gazdaságilag jelen-

tős gén, terminátor, markergén stb.) 

lehetővé teszik a transzformációval 

átvitt információ megnyilvánulását 

a transzgénikus növényben.

F
Fordítottan ismétlődő szek-

venciák (IR): Rövid DNS szekven-

ciák, melyekben mindkét DNS szál 

nukleotid- sorrendje azonos, csak 

fordított orientációban. Megtalálha-

tók pl. a promóterben, mint a szabá-

lyozó fehérjék kötőhelyei. Kitünte-

tett vágási helyei továbbá a 

restrikciós endonukleáz oknak, le-

hetővé téve a transzgén egyes ele-

meinek egy programcsomagba épí-

tését.

G
Génexpresszió: A gén bekap-

csolt állapota, génműködés, az 

expresszió során a génről folyama-

tos az RNS és „fehérje” szintézis.

Génpuska: Közvetlen géntransz-

ferre alkalmas, biolisztikus „sörétes 

puska” elvén működő eszköz (lásd: 

részecskebombázás).

Géntérképezés: Ismeretlen gé-

nek helyének (lokalizációjának) 

meghatározása a kromoszómán.

Géntranszfer: Azoknak módsze-

reknek összefoglaló elnevezése, 

melyekkel a transzgén (expressziós 

vektor) közvetlenül, vagy közvetve 

bejuttatható a növényi sejtbe.

H
Határszekvenciák: Lásd: Ti-

plazmid.

I
In planta: Növényben.

In silico: Számítógépes rendszer-

ben, elektronikus adatbankokban.  

In vivo: Élő szervezetben, sejt-

ben.

Inokulum: In vitro tenyészetek 

indításához használt sejt, szövet 

vagy szerv.

Intakt: Hibátlan, érintetlen, sér-

tetlen.

Integráció: A transzgén stabil 

molekuláris beépülését jelenti 

foszfodiészter-kötéssel, a befogadó 

genom DNS-be (lásd még: ligáz). 

Intronok: Olyan DNS-szakaszok 

az eukarióta gén ben, amelyek a 

hnRNS-re átíródnak, azonban az 

érés során kivágódnak, így a mRNS -

ből már hiányoznak. 

K
K a l l u s z :  O s z tó d ó 

parenchimatikus sejtekből álló dif-

ferenciálatlan növényi sejttömeg. 

Kiméra Agrobacterium: Olyan 

Agrobacterium (tenyészet), mely-

ben a Ti-plazmid már a gazdasági-

lag jelentős gént/géneket tartalmaz-

za.

Kiméra DNS: Rekombináns DNS 

molekula, mely kettő, vagy több 

sejtből, illetve szervezetből szárma-

zó fragmentumokat tartalmaz.

Kódszótár: Azt mutatja be, hogy 

az RNS nukleotid tripletjei, a 

kodonok, milyen aminosavakat ha-

tároznak meg.

Komplementer: Két DNS szek-

vencia, melyek nukleotid bázisai-

nak sorrendje – bázispárokat (AT, 

GC) alkotva – pontosan kiegészítik 

egymást.

L
Ligálás: Két nukleinsav fragmen-

tum/molekula végeinek összekap-

csolása foszfodiészter-kötéssel, me-

lyet a ligáz enzim katalizál (lásd: 

tompa végű DNS).

Ligáz: Lásd: ligálás.

M
Markergén : A genetikai transz-

formáció során használatos, általá-

ban rezisztenciát hordozó gén (anti-

biotikum-, herbicid), melynek 

expressziója lehetővé teszi a 

transzformáns sejtek korai szelekci-

óját (szelektálható markergén). Köz-

vetve bizonyítja a gazdaságilag fon-

tos gén jenlétét a GM-növényekben.

Merisztéma: A növények hajtás- 

és gyökércsúcsának folyamatosan 

osztódó differenciálatlan sejteket 

tartalmazó szövete.

Mikroszaporítás: Növények in 
vitro klónozása steril szövettenyé-

szetekben.

Morfogenezis: 1/ A sejt- és szö-

vetdifferenciálódás morfológiai, 

élettani, anatómiai stb. következmé-

nyeinek összefoglaló elnevezése. 2/ 

Az alak (forma) és a belső felépítés 

fejlődésének folyamata az 

organogenezis, embriógenezis stb. 

során.

N
Nukleázok: A nukleinsavak 

foszfodiészter-kötéseit hidrolízissel 

hasító enzimek. Főbb fajtái az 

endonukleázok és exonukleázok 

(lásd: restrikciós endonukleázok). 
Nukleinsav: Nukleotid egysé-

gekből felépülő polimer molekula. 

Két fajtája ismert, az RNS (ribonuk-
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leinsav) és a DNS (dezoxiribonukle-

insav).

O
Operon: A prokarióták génmű-

ködése szabályozására felállított el-

mélet egysége, melyben különböző 

regulátor, és operátor gének, induk-

tor- és/vagy represszor fehérjék sza-

bályozzák az egyes géncsoportok 

működését.

Organogenezis: A szövet- és 

szervdifferenciálódás folyamata. A 

növényekben mind a generatív (pl. 

virág), mind a vegetatív (pl. hajtás, 

levél), mind a járulékos (pl. hagyma, 

gumó) szervek differenciálódásá-

nak és fejlődésének folyamatát is je-

lenti. 

P
Palindrom: A DNS olyan fordítva 

ismétlődő szekvenciája, melyben a 

két szál komplementer bázisainak 

sorrendje azonos, de egymáshoz 

képest fordított. A restrikciós 

endonukleáz ok helyspecifikus hasí-

tási helyei.

PCR: Lásd: polimeráz láncreak-

ció. 

Plazmid: Kisméretű (2-200 kb), 

kovalensen gyűrű alakúvá záródott, 

autonóm DNS molekula a baktériu-

mokban és néhány eukarióta faj-

ban. Önálló replikációra képes, 

gyakran antibiotikum-rezisztenciát 

hordoz. Száma egy sejtben 0-100 kö-

zött változhat. 

Polimeráz láncreakció (PCR): 
Mullis 1984-ben felfedezett techni-

kája, mely alkalmas specifikus DNS 

fragmentumok in vitro enzimatikus 

felszaporítására. A PCR-rel egy adott 

DNS szakasz korlátlan mennyiségű 

másolata állítható elő. A folyamat 

főbb lépései: DNS denaturáció; pri-

mer hozzákapcsolás, polinukleotid 

szintézis (polimerizáció ). 

Proembrió: Az embriógenezis 

korai fázisaiban lévő zigotikus, vagy 

szomatikus embrió.

Protoplaszt: Minden olyan bak-

térium, gomba és növényi sejt, me-

lyet csak a sejtmembrán határol, 

mert sejtfalát (általában enzimatikus 

úton) eltávolították (emésztették). 

R
Ragadós végű DNS: Egyszálú 

DNS fragmentum, mely kinyúlik a 

DNS duplex két végéből. Ragadós 

végek akkor keletkeznek, ha a DNS-t, 

a fordítva ismétlődő (palindrom) 

szekvenciáknál lépcsőzetesen eltol-

va vágó restrikciós endonukleáz ok 

hasítják.

Redifferenciálódás: Differenci-

álódott sejt, vagy szerv kialakulásá-

nak folyamata, dedifferenciálódott 

totipotens  sejtből, in vivo, vagy in 
vitro.

Regeneráció (növény): az in 
vitro steril tenyészetekben az onto-

genezis folyamata, melynek egyik 

végén a tenyésztett sejt, szövet, 

szerv, másik végén a kifejlett nö-

vény van.

Rekombináció: Két különböző 

eredetű DNS molekula (fragmen-

tum) mesterséges összekapcsolása. 

Rekombináns: Idegen gént tar-

talmazó DNS, plazmid , sejt, vagy 

szervezet. Az eltérés természetes, 

vagy in vitro rekombináció, transz-

formáció következménye. 

Restrikciós endonukleáz : 
Helyspecifikus endonukleáz, mely 

képes bizonyos szakaszokat (lásd: 

palindrom szekvenciák) felismerni 

a DNS-ben és a DNS duplexet elha-

sítani az adott szekvenciánál. A vá-

gást követően restrikciós fragmen-

tumok keletkeznek, melyek 

molekulasúlya és hosszúsága kü-

lönböző. A restrikciós 

endonukleáz ok egyik csoportja 

tompa vég gel, a másik csoportja ra-

gadós vég gel hasít. Ez utóbbi lehe-

tővé teszi DNS szakaszok 

helyspecifikus kivágódását/kivágá-

sát a DNS-ből, illetve beépülését/be-

építését a DNS-be.

Részecske bombázás: 
Biolisztikus elven alapuló közvetlen 

géntranszfer módszer, melyben a 

géneket arany és wolfram részecs-

kékhez ragasztva lövik be a célsej-

tekbe. 

Riportergén : A genetikai transz-

formáció során alkalmazott gén, 

melynek fenotípusos expressziója 

könnyen bizonyítható (vizualizálha-

tó) a transzformáns sejtekben, szer-

vezetekben. A gazdaságilag jelentős 

génekhez kapcsolt riportergén nel 

viszonylag könnyen és korán lehet a 

kívánt gén jelenlétét és működését 

bizonyítani (vizualizálni) a 

genomban. Alkalmas továbbá kü-

lönböző promóterek sejt-, szövet- 

vagy  szer vspeci f ik us 

expressziójának bizonyítására is. 

S
Sejtszuszpenzió: In vitro folyé-

kony táptalajban tenyésztett növé-

nyi sejtek, sejt-aggregátumok.

Specifikus rekombináció 
(helyspecifikus): Olyan mechaniz-

mus, mely biztosítja, hogy a rekom-

bináció csak meghatározott bázis-

sorrendű, egymással homológ DNS 

szakaszok között jöhessen létre. A 

specifitást a palindrom szekvenciák 

és azokat specifikusan hasító rest-

rikciós endonukleáz ok biztosítják.

Szekvencia: A polimer molekulá-

kat felépítő egységek (molekulák) 

sorrendje, nukleinsav=nukleotid/

bázissorrend,  fehérje= 

aminosavsorrend.

S z e r v k e z d e m é n y 
(primordium): Embrionális sejt-

csoport, amelyből a sejtdifferenciá-

lódás , hisztogenezis és 

organogenezis során meghatáro-

zott szerv fejlődik.

Szintetikus (mesterséges) gén : 
Gén, melyeket DNS automatákban 

szintetizálnak. Szekvenciája lehet 

egy ismert fehérje 

aminosavsorrendjének megfelelő, 

vagy annak laboratóriumban mó-

dosított változata, továbbá újonnan 

tervezett. 

Szkutellum: Egyszikű növények 

sziklevele.

Szomatikus embriógenezis: In 
vitro tenyésztett szomatikus növé-

nyi sejtek morfogenezisének egyik 

útja, mely folyamat végén a tenyé-

szetekben kifejlett embriók jelen-

nek meg. A csírázásukat követően a 

tenyészetekből növények nevelhe-

tők fel. 

Szomaklonális variáció: Te-

nyésztett szomatikus sejtekből rege-

nerált növények között kimutatható 

genetikai különbségek. A variabili-

tás alapja a tenyésztett szomatikus 

sejtek genetikai instabilitása. Okai: 

molekuláris, kromoszomális vagy 

ploidia változások. 

Szövettenyésztés: A növényi sej-

tek, szövetek, szervek és embriók in 
vitro tenyésztését jelenti mestersé-

ges táptalajon (szilárd, folyékony), 

steril és klimatizált feltételek között. 

T
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Táptalaj: Steril folyékony, vagy 

szilárd tápközeg, mely a növényi 

sejtek, szövetek in vitro tenyésztésé-

hez szükséges makro- és mikroele-

meket, vitaminokat, szén- és ener-

giaforrást, továbbá különböző 

növekedést szabályozó továbbá 

komplex kiegészítéseket stb. tartal-

maz.  

T-DNS: Lásd: Ti-plazmid.

Ti-plazmid : Az Agrobacterium  
tumefaciens talajlakó baktérium sej-

tekben található, tumor indukáló 

(Ti) megaplazmid (200 kb), mely-

nek egy része a T-DNS, ami  a növé-

nyi sejtmag DNS-ébe integrálódhat. 

Ezt a T-DNS határszekvenciái (mind-

két oldalon 25-25 bp), illetve a 

plazmid virulencia (vir) génjei által 

termelt enzimek teszik lehetővé. A 

génsebészeti célra specifikusan át-

alakított Ti-plazmid (onkogéneket 

nem tartalmaz, de rendelkezik sze-

lekciós markergénnel), a közvetett 

géntranszfer  leggyakrabban hasz-

nált expressziós vektor a növények-

ben. 

Tompa végű DNS: A kétszálú 

DNS fragmentum szabályos 

bázispárral végződik. A tompa vé-

g ek összekapcsolódását a DNS-ligáz  

végzi, a foszfodiészter-kötés kialakí-

tásával.

Totipotens: A sejtek bizonyos tí-

pusainak (pl. zigóta), illetve a diffe-

renciálatlan, determináció  nélküli 

sejteknek az a képessége, hogy az 

ontogenezis  kiinduló sejtjei legye-

nek és belőlük az embriógenezisen 

keresztül egy új szervezet alakuljon 

ki.

Transzformáció (genetikai): 
1/ A genetikai információátvitelnek 

azt az egyirányú folyamatát jelenti, 

mely során DNS jut be prokarióta 

vagy eukarióta sejt be és integráló-

dik annak genomjába. 2/ Prokarióta 

vagy eukarióta sejt genetikai infor-

mációjának megváltoztatása génse-

bészet módszereivel, mely magába 

foglalja a recipiens sejtben működ-

ni képes expressziós vektor   bejutta-

tását a géntranszfer  valamelyik mód-

szerével, továbbá integrációját és 

expresszióját. 

Transzformáns: A transzformá-

cióval genetikailag módosított sejt, 

illetve abból fejlődött szövet, szerv 

vagy szervezet (növény).

U
UV-fény: A látható fénynél rövi-

debb hullámhosszúságú elektro-

mágneses hullám (sugárzás), me-

lyet a nukleinsavak és fehérjék 

abszorbeálnak.

V
Vad típus (allél): 1/ Az a típus, 

mely megfelel a rendszertani beso-

rolás követelményeinek. 2/ Allél, 

mely a vizsgált természetes populá-

cióban leggyakoribb. 

Vektor: 1/ Olyan prokarióta, vagy 

eukarióta sejt  vagy szervezet, mely 

valamilyen kórokozót hordoz és ké-

pes azt egyik sejtből, vagy szerve-

zetből a másikba juttatni. 2/ Mole-

kuláris szempontból klónozó és 

expressziós vektor okat különböz-

tetnek meg: a/ A klónozó vektor  

olyan bakteriális plazmid , bakterio-

fág vagy állati vírus , melybe DNS 

fragmentumok építhetők be és 

mely a gazdasejtben (pl. baktérium, 

élesztő ) autonóm replikációra ké-

pes. b/ Az expressziós vektor általá-

ban olyan plazmid, mely a kívánt 

génen kívül tartalmazza mindazon 

elemeket, melyek a géntranszfert 

követően lehetővé teszik a gazda-

sejt genomjába való integrációt és 

expressziót stb.

Virulencia gének: Lásd: Ti-

plazmid.


