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Az	 előző	 fejezetben	 bemutattuk	
azokat	 a	 közvetlen	 és	 közvetett	 gén-
transzfer	 technikákat,	 melyekkel	 a	
transzgént	képesek	vagyunk	bejuttat-
ni	a	növényi	sejtekbe,	pontosabban	a	
sejtmag	DNS-be.	A	markergének	által	

kódolt	 herbicid-rezisztenciára	 szelek-
táltuk	a	tenyészeteket,	ami	közvetve	a	
gazdaságilag	 jelentős	génre	való	 sze-
lekciót	is	jelenti.	A	túlélő	sejtek	ugyan-
is	tartalmazzák	a	markergént,	ezért	re-
zisztensek,	tehát	túlélnek,	míg	a	nem	

transzformáns	 sejtek	 elpusztulnak	 a	
herbicidet	 tartalmazó	 táptalajon.	 Mi-
vel	a	markergén	és	a	gazdaságilag	je-
lentős	 gén	 egy	 expressziós	 vektorba	
van	 építve,	 ezért	 nagy	 valószínűség-
gel	az	utóbbinak	is	jelen	kell	lennie	a	
rezisztens	 sejtekben.	 Természetesen	
ezt	a	 tényt,	a	 transzgénikus	sejtekből	
felnevelt	növényeken,	más	molekulá-
ris	 módszerekkel	 is	 bizonyítani	 kell.	
Erre	azonban	csak	akkor	 lesz	 lehető-
ség,	 ha	 a	 sikeresen	 transzformált	
(transzgénikus)	sejtekből	növényeket	
tudunk	felnevelni.	

Növény  Sejt  Növény 
rendszer

A	 növényi	 biotechnológia	 mező-
gazdasági	 alkalmazhatóságát	 a	 kifej-
lett	 növény	 felnevelésének	 lehetősé-
ge	 jelenti	 a	 módosított	 sejtekből.	 A	
biotechnológia	 és	 géntechnológia	
központjában	 ugyanis	 a	 sejt	 áll.	 En-
nek	oka,	hogy	a	sejt tekinthető a földi 
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Gödöllő

transzgénikus (gm) növényregenerálás

A II./2. „ A transzgén és funkciói” című fejezetben három kérdést tettünk fel:
A transzgén milyen elemekből áll és mi a funkciójuk? Hogyan lehet a transzgént bejuttatni a növénybe? 

Hogyan lehet transzgénikus növényt előállítani? Az első kettőre már megadtuk a választ a II./2. és az előző 
II./3. „Géntranszfer technikák” című fejezetekben. Most a harmadik kérdésre válaszolunk, az in vitro 
morfogenezis alternatív útjait ismertetjük, melyek lehetővé teszik, hogy a transzgént tartalmazó sejtekből 
GM növényeket neveljünk fel.

1. ábra 
Növény-sejt-növény rendszer.  A transzformálandó növényből in vitro sejt-, szövet- 
vagy szervtenyészetet indítunk, majd a géntranszfert követően a transzgénikus 

sejtekből regeneráljuk a módosított vagy GM növényeket.
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élők, így a növények azon legkisebb 
egységének, mely teljes genetikai in-
formációkészlettel (genetikai prog-
rammal) rendelkezik.	Röviden,	a	nö-
vény	 nem	 rendelkezik	 több	
információval,	mind	egy	sejtje.	A	sejt-
ben	is	megtalálható	az	adott	növény-
faj	 teljes	 kromoszóma-	 és	 génkészle-
te.
A	sejt	tehát	minden	gént	tartalmaz,	

így	 az	 egyedfejlődés	 (ontogenezis)	
génjeit	 is.	 Ennek	 következménye,	
hogy	a sejtek totipotensek, ami	a	sej-
teknek	azt	a	képességét	 jelenti,	hogy	
megfelelő feltételek és indukció hatá-
sára differenciálódásuk és mor-
fogenezisük olyan irányba terelhető, 
mely végül egy intakt növény kiala-
kulását eredményezi. Ez	 természete-
sen	 nem	 meglepő,	 hiszen	 minden	
magasabb	 rendű	 faj,	 növények,	 álla-
tok	és	az	ember	egyedfejlődése	is	egy	
sejtből,	a	megtermékenyített	petesejt-
ből,	indul.	A	növények	esetében	a	kü-
lönlegességet	az	adja,	hogy	bizonyos 
in vitro	 feltételek	 biztosítása	 esetén,	
erre	 a	 növények	 testi	 (szomatikus)	
sejtjeinek	milliói	is	képessé	tehetők.
A	Sejt  Növény	rendszer	(1. ábra)	

sematikusan	mutatja	be	azt	a	folyama-
tot,	mely	 során	 a	 növényből	 in vitro	
tenyészeteket	 létesítünk,	 olyanokat,	
melyeknek	sejtjeiből	a	génátvitelt	kö-
vetően	újra	növényeket	tudunk	előál-
lítani.
Számos	 in vitro	 sejt-,	 szövet-	 és	

szervtenyészet	 ismert	 (sejt,	
protoplaszt,	kallusz,	merisztéma,	emb-
rió,	 levélkorong,	 sziklevél,	 hajtás,	 vi-
rág,	ovárium,	portok,	pollen	stb.),	me-
lyek	sokféle	módon	tenyészthetők	(2. 
ábra).	A	módszertani	fejlődés,	a	múlt	
század	második	 felében	 jutott	 arra	 a	
szintre,	 ami	 megteremtette	 a	 tenyé-
szetekből,	 pontosabban	 azok	 sejtjei-
ből	 történő	 növényregenerálás	 lehe-
tőségét. Az in vitro tenyészetek 
sejtjeiből a növények felnevelésének 
folyamatát nevezzük növényregene-
rálásnak, vagy in vitro 
morfogenezisnek.
A	különböző	 in vitro	 növényi	 sejt-	

és	szövettenyésztési	technikák	–	a	nö-
vényregenerálás	 lehetősége	 miatt	 –	
napjainkban	 már	 széles	 körben	
használatosak	 a	 növénybiológiai	 és	
genetikai	 kutatásokban,	 továbbá	 a	
mezőgazdasági,	kertészeti	és	erdésze-
ti	 növények	 nemesítésében,	 kóroko-

3. ábra 
Növényregenerálás alternatív útjai a magasabb rendű növények in vitro sejt-, 

szövet- és szervtenyészeteinek sejtjeiből. Az embriógenezissel szomatikus 
embriók, az organogenezissel merisztémák (hajtás, gyökér) vagy szervek (hagyma, 

gumó) fejlődésén keresztül regenerálhatunk növényeket.

2. ábra 
A növényi sejt-, szövet- és szervtenyészetek sterilizált folyékony és szilárd 

táptalajon, különböző tenyészedényekben (A, B), a sejtszuszpenziók  horizontális 
rázógépen (C, Pauk J. felvétele), klimatizált feltételek között életben tarthatók, 

megfelelő átoltásokkal szinte korlátlan ideig tenyészthetők, és sejtjeikből a 
morfogenezis sikeres indukálásával növények nevelhetők (D). 
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zó -mentes í tésében 	 és	
mikroszaporításában.

A növényregenerálás  
alternatív útjai

A	géntechnológiában	a	növényrege-
neráció	 célja,	 hogy	 a	 különböző	 te-
nyészetek	sikerrel	transzformált	sejtje-
iből	növényeket	kapjunk.	A	cél	elérése	
érdekében	a	sejtekben	az	egyedfejlő-
dés	 (ontogenezis)	programját	kell	 in-
dukálni.	 A	 fejlődés	 útja	 in vivo	 a	
zigotikus	 embriógenezis.	 Az	 in vitro	
növényi	rendszerben	az	ontogenezis-
nek	 azonban	 több	 alternatív	 útja	 le-
hetséges	(3. ábra). A különböző növé-
nyi sejt- és szövettenyészetekben a 
növényregenerálás (morfogenezis) 
folyamata, az embriógenezisen kívül 
számos más – csak a növényekre jel-
lemző – alternatív lehetőséget kínál. 
Az állatok és az ember csak embrió-
genezissel reprodukálható. A növé-
nyek emellett a szervdifferenciálódás 
(organogenezis) különböző folyama-
tainak indukálásával is regenerálha-
tók. 

A/ sejt-és szövettenyészetek

A	géntranszfer	gyakori	objektumai	a	
tenyésztett	 növényi	 sejtek,	 melyek	 te-
nyészetei	a	kallusz-,	sejtszuszpenzió	és	
protoplaszt	 kultúrák.	 A	 szilárd	 táptala-
jon	tenyésztett	növényi	izolátumok	sejt-
jeinek	osztódása	 a	növekedésserkentő	
anyagokkal	 (auxinok,	 citokininek)	 ki-
váltható	és	fenntartható.
A	 különböző	 tenyészetek	 sejtjeibe	

mind	 közvetett,	 mind	 közvetlen	 gén-

transzfer	 módszerekkel	 juttathatunk	
be	géneket.	A sejt- és szövettenyészetek 
legnagyobb előnye, hogy egy időben a 
sejtek millióit transzformálhatjuk, és 
alacsony hatékonyság esetén is vi-
szonylag sok transzformáns sejtet kap-
hatunk. Előnyt	 jelent	 továbbá,	hogy	a	
géntranszfer	 bármikor	 elvégezhető	 és	
korlátlan	számban	ismételhető.

Kallusztenyészet	 (2/A. ábra, 4/A. 
ábra),	 folyamatosan	 osztódó,	 diffe-
renciálatlan	 sejtek	 tömege.	 A	 gén-
transzfer	szempontjából	fontos,	hogy	
1	gramm	kallusz	kb.	1	millió	sejtet	tar-
talmaz.	Amennyiben	azt	állítjuk,	hogy	
a	 sejt	 egyenlő	 a	 növénnyel,	 akkor	 1	
gramm	kalluszban	 lévő	 sejtek	 száma	
15-20	hektár	kukoricaállománynak	fe-
lel	meg.	A	kallusz	1-2	hónapos	átoltá-
sokkal	korlátlan	ideig	fenntartható	és	
szaporítható.		

Sejtszuszpenzió a	sejttenyészet	má-
sik	 formája	 (2/C. ábra, 4/C. ábra), 
melyet	 rázatott	 kultúrában	 tartunk	
fenn,	 3-6	 naponkénti	 átoltással.	 A	
transzformáció	 szempontjából	 lénye-
ges,	hogy	1	ml	sejtszuszpenzió	átlago-
san	100.000	sejtet	tartalmaz.	

Protoplaszt tenyészeteket	a	növényi	
sejtek	 sejtfalának	 enzimes	 (celluláz,	
hemicelluláz,	 pektináz	 stb.)	 emészté-
sével	 kapjuk.	 A	 protoplasztok	 tehát	
sejtfal	nélküli	növényi	sejtek	(5/A. áb-
ra).	
Az	 in	 vitro	 tenyészetek	 (kallusz,	

sejtszuszpenzió,	 protoplaszt)	 transz-
formált	 sejtjeiből	 organogenezissel,	

4. ábra 
A steril kallusz-tenyészetben (A), a sikeres  organogenezis indukciót követően 
gyökérrel és hajtással rendelkező növények (B). A sejtszuszpenzóban (C), az 

embriógenezis indukció után embriók és csiranövények (D) fejlődnek.  

5. ábra 
Növényregenerálás szomatikus embriógenezissel protoplaszt kultúrában. A: 

sejtfaluktól megfosztott növényi sejtek a protoplasztok, B: a protoplasztok a 
sejtfal regenerálást követően osztódnak és sejtkolóniákat (kalluszt) képeznek, C: 
a protoplaszt eredetű embriogén kalluszsejtekből fejlődött szomatikus embriók 

szikleveles stádiumban.
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járulékos	 szervdifferenciálódással	 és	
szomatikus	embriógenezissel	is	rege-
nerálhatunk	növényeket
A	szomatikus embriógenezis során	

a	 tenyésztett	 sejtek	 úgy	 osztódnak,	
mint	 a	 zigóta,	 melynek	 eredménye-
képpen	a	tenyészetekben	az	embrió-
genezis	 különböző	 fázisaiban	 lévő	
embriók	figyelhetők	meg.	Az	embrió-
genezist	befejezett	embriók	csírázásá-
nak	 indukálásával	 regenerálhatjuk	 a	
növényeket	(4/D. ábra, 5/C. ábra).
Az	organogenezis során	a	 tenyész-

tett	sejtek	különböző	típusú	sejtekké	
differenciálódnak,	 melyekből	 hajtás-	
vagy	 gyökérmerisztémák	 kezdemé-
nyei	 alakulnak	 ki.	 Ezekből	 a	
merisztémacsúcsokból	(rügyekből)	a	
tenyészetekben	 vagy	 hajtások,	 vagy	
gyökerek	 fejlődnek	 (6/A,B,C. ábra).	
Organogenezis	esetén	ezért	az	ellen-
kező	 pólus	 differenciálódását	 külön	

indukálni	 kell,	 hogy	 teljes	 növényt	
kaphassunk.
A	 járulékos szervdifferenciálódás	

általában	nem	közvetlenül	a	 tenyész-
tett	sejtek,	hanem	a	tenyészetben	már	
differenciálódott	merisztéma-,	 hajtás-	
(7/A. ábra),	vagy	gyökérsejtek	továb-
bi	 járulékos	morfogenezisének	ered-
ménye.	Az	in vitro	fejlődött	gumókból	
(7/B,C. ábra),	hagymákból,	földbe	ül-
tetve	növényeket	nevelhetünk	fel.	

B/ embrió-  
és szervtenyészetek

A	 sejt-	 és	 szövettenyészetek,	 külö-
nösen	a	protoplaszttenyészetek	a	gén-
technológia	első	évtizedeiben	voltak	
kedvenc	 objektumai	 a	 géntranszfer-
nek.	 Az	 utóbbi	 évtizedben	 viszont	 a	
különböző	 szervek	 és	 embriók	 in 
vitro kultúrái	váltak	egyes	génátviteli	
technikák	gyakran	alkalmazott	objek-
tumaivá.	 Előnyük,	 hogy	 nem	 igé-
nyelnek	 folyamatos	 steril	 szövette-
nyésztést,	 mert	 a	 tenyészetek	 a	
gén	transzferrel	 szinte	 egyidejűleg	
indíthatók,	és	a	növényregenerálással	
befejezhetők.	 Bizonyos	 fajok	 eseté-
ben	 a	 transzformáns	 sejtekből	 a	 nö-
vényregenerálás	 esélye	 is	 nagyobb,	
mint	 a	 sejt-,	 protoplaszt-	 vagy	
kallusztenyészetekből.	 Mivel	 nincs	
kalluszfázis,	 nem	 kell	 számolni	 a	 ge-
netikai	 instabilitásból	 származó	 eset-
leges	genetikai,	vagy	epigenetikai	kö-
vetkezményekkel	 (pl.	 szomaklonális	

6. ábra 
Kallusztenyészetekben indukált organogenezis során a tenyészetekből vagy csak 

hajtásmerisztémák (A) és hajtások (B), vagy csak gyökerek (C) fejlődnek 

7. ábra 
Járulékos szerv (gumó) differenciálódás hajtástenyészetben. A: burgonya 

hajtástenyészet, B: mikrogumó differenciálódás a hajtáson. Nemesítési célból 
előállított mikrogumók (C: Dobránszki J. felvétele). 

8. ábra 
Zigotikus eredetű embriótenyészetek. A: egyszikű proembrió, B: kétszikű torpedó 

stádiumú embrió, C: egyszikű a szkutellummal (sárga nyíl) és D: kétszikű a 
sziklevéllel (sárga nyíl) rendelkező kifejlett embriók 
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variabilitás),	 ami	 esetleg	 a	
regeneránsok	 nem	 várt	 kedvezőtlen	
tulajdonságaiban	nyilvánulhat	meg.	

Proembrió és sziklevél
A	 zigotikus	 proembriók	 önmaguk-

ban	 képesek	 a	 növényregenerálásra	
(8/A,B. ábra).	Emellett	sejtjei	még	ún.	
embriogén	 sejtek,	 melyekben	 vi-
szonylag	könnyen	indukálható	az	on-
togenezis.	 Sikeres	 közvetlen	 gén-
transzfer	technikákat	dolgoztak	ki	az	
embriógenezis	későbbi	fázisaiban	lé-
vő	 kétszikű	 embriók	 szikleveleinek	

(8/D. ábra),	illetve	az	egyszikű	embri-
ók	 szkutellumának	 (8/C. ábra)	belö-
vésére	génpuskával.	A	növényregene-
rálás	 ez	 utóbbi	 esetben	 vagy	
közvetlenül	 embriógenezissel,	 vagy	
kalluszfázison	 keresztüli	 embrió-,	 il-
letve	organogenezissel	történik.		

Levélkorong
A	levélkorongra	alapuló	regeneráci-

ós	 rendszer	 (9. ábra),	 az	
agrobaktériumos	közvetett	géntransz-
fer	 gyakran	 alkalmazott	 technikája.	
Előnye,	hogy	az	in vitro	sterilen	fenn-

tartott	 növényekből	 (2/B. ábra)	 izo-
lált	 levélkorongok	használata	miatt,	a	
bakteriális	 és	 gombás	 fertőzés	 kizár-
ható,	továbbá	a	levélkorong	széleinek	
sérült	 sejtjei	 aktiválják	 az	
Agrobacterium tumefaciens Ti-
plazmidján	lévő	vir	géneket,	elősegít-
ve	 a	 hatékony	 géntranszfert.	 A	 nö-
vényregenerálás	 a	 levélkorongok	
esetében	általában	az	organogenezis	
alternatív	utat	követi.

Összefoglalva	megállapítható,	hogy	
az	eredeti	(originális)	fejlesztéseknél,	
a	sikeresen	transzformált	(GM)	sejtek-
ből	 sokféle	 módon	 tudunk	
transzgénikus	(GM)	növényeket	rege-
nerálni.	 A	 regenerált	 növényekben	 a	
transzgén	működését	a	markergénnek	
megfelelő	 herbiciddel	 (Finale)	 való	
permetezéssel	ellenőrizhetjük.	A	totá-
lis	herbicidre	rezisztens		transzgénikus	
növényekből	a	transzgén	már	keresz-
tezéssel	 is	 átvihető	 a	 hagyományos	
fajtákba,	mely	módszert	a	III.	 fejezet-
ben	mutatjuk	be.	A	II.	fejezet	utolsó,	5.	
részében	az	előző	1-4.	részében	hasz-
nált	szakkifejezéseket	ismertetjük.	

n

9. ábra 
Levélkorong-tenyészet (B) és sikeres organogenezis indukció. A: hajtásregenerálás, 

C: gyökérregenerálás (Gyulai G. felvétele)




