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A növényi géntechnológia 

főbb lépései

Az I. fejezet 1-5. részében írtakból 
nyilvánvaló, hogy az emberiség a 
20. század végére megismerte a Föl-
dön élő szervezetek működésének 
programját (a földi élet információ-
ját), és képessé vált annak módosí-
tására. A géntechnológia (genetikai 
mérnökség, génmérnökség) egy 
földi élő (mikroorganizmus, növény, 
állat) genetikai programjának újra-
kombinálását jelenti úgy, hogy egy 
másik földi élőből – a géntranszfer 
módszerével – olyan új információt 
hordozó gént (DNS-szakaszt) jutta-
tunk be, mely információval addig 
nem rendelkezett. 

Az előzőek alapján a növényi gén-

technológia egy növény genetikai 

programjának újrakombinálását 
(módosítását) jelenti úgy, hogy egy 

másik földi élőből a géntranszfer 

módszerével olyan új információt 

(tulajdonságot) hordozó gént jutta-

tunk be, mellyel addig nem rendel-

kezett.

A növényi géntechnológia 
(növényi genetikai mérnökség, 
növényi génmérnökség) mint 

folyamat (1. ábra), magába-

foglalja a gének izolálását, felsza-

porítását (klónozását), vektorba 

építését és molekuláris átvitelét 

(géntranszfer) egyik élőből a 

másikba, végül az átvitt gén 

integrálódását, működését és 

öröklődését. Az így előállított 

növényeket nevezzük 

transzgénikus géntechnológiával 

módosított (GM-), röviden 

transzgénikus növényeknek.

Sajnos mind a hazai, mind a nem-
zetközi gyakorlatban hibásan a 
genetikailag módosított növények 
kifejezés terjedt el. Ez azért helyte-
len, mert a hagyományos nemesí-
tési módszerek is (pl. két növény 

ivaros keresztezése), genetikailag 
módosított utódot eredményez-
nek. 

Transzgénikus és ciszgénikus 

növények

A géntechnológiával módosított 
(GM-) növények, illetve a GM-faj-

ták abban különböznek a hagyo-
mányos növényektől és fajtáktól, 
hogy minden sejtjükben a géntech-

nológia módszerével bejuttatott 

gént/géneket tartalmaznak, és 

arról a GM-növény szöveteinek, 

szerveinek sejtjeiben új vagy módo-

sított fehérjék/enzimfehérjék ter-

melődnek.

Attól függően, hogy az átvitt gén 

milyen élőből származott, beszél-

hetünk transzgénről és ciszgénről, 

valamint transzgénikus és 

ciszgénikus növényekről, fajták-

ról.

Rova tvezető: Dr. Heszky László akadémikus
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A II./1. részben (A géntechnológiát megalapozó felfedezések) azokat a Nobel-díjas eredményeket (genetikai 
kód, génreguláció, DNS szekvenálás, restrikciós enzimek, rekombináns DNS-, PCR-technika) foglaltuk össze, 
melyek lehetővé tették a géntechnológia kidolgozását a 20. század végére. Lehetővé vált többek között a gént 
alkotó elemek kivágása különböző fajokból, és új kombinációban való összekapcsolása, majd ennek az új 
génkonstrukciónak (transzgén) felszaporítása olyan kópiaszámra, mely már lehetővé tette átvitelüket (gén-
transzfer) egyik élőből a másikba. Tehát már minden adott volt, hogy a gének új kombinációinak kialakítá-
sát molekuláris szinten, a termesztett növényekre és tenyésztett állatokra is kiterjeszthessük. Végeredmény-
ben elérkeztünk a növényi géntechnológiához. A II. fejezet következő részeiben a GM-növények és -fajták 
előállításának, a növényi géntechnológiának a technikáit ismertetjük
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Transzgénikus az a növény  
vagy fajta, amely géntechnoló-
gia módszerével bejuttatott, 
rendszertanilag távoli fajokból 
származó (szexuális kereszte-
zéssel nem átvihető!) gént/
géneket (ún. transzgént) tartal-
maz.
Transzgén:  olyan expressziós 
vektor, melynek minden eleme 
vagy egyes elemei rendszertani-
lag távoli (szexuálisan nem 
kereszteződő) fajból/fajokból 
származnak.
Ciszgénikus az a növény vagy  
fajta, mely a géntechnológia 
módszerével bejuttatott, azonos 
fajból vagy rokonfajokból szár-
mazó (szexuális keresztezéssel 
is átvihető!) gént/géneket (ún. 
ciszgént) tartalmaz.
Ciszgén : olyan expressziós vek-
tor, melynek minden eleme azo-
nos fajból, vagy szexuálisan 
kereszteződő rokonfajból/fajok-
ból származik.

Ciszgénikus növények előállításá-
val a különböző laborok azért fog-
lalkoznak, mert az így előállított 
ciszgénikus fajták nem tekinthetők 
transzgénikus növényeknek, ezért 
kikerülnének a transzgénikus faj-
tákra kidolgozott géntechnológiai 
törvény hatálya alól. Mivel a köztu-
datban a transzgén és a transz gé-
nikus kifejezések terjedtek el, a 
továbbiakban ezeket használjuk.

Az előbb közöltek három alapve-
tő kérdést vetnek fel:

A transzgén milyen elemekből 1. 
áll és mi a funkciója?
Hogyan lehet a transzgént bejut-2. 
tatni a növénybe? 
Hogyan lehet transzgénikus 3. 
növényt/fajtát előállítani? 

A jelenlegi (II./2.) és a következő 
II./3. és II./4. részekben ezekre, és 
ezekhez kapcsolódó, további kér-

désre próbáljuk megadni a választ. 
Nézzük az első kérdést. A transzgén 
milyen elemekből áll és azoknak 
milyen funkciójuk van? 

A természetes gén

A sorozat 2. részében (lásd: 
Agrofórum, 2010. augusztus) a ter-
mészetes (vad típusú) génekkel és 

1. ábra 
A transzgénikus (GM-) növény előállításának fontosabb lépései, eredeti (originális) fejlesztés esetén

2. ábra 
A természetes (vad-típusú) gén és a transzgén felépítése. (Részletes 

magyarázat a szövegben.)
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funkciójukkal foglalkoztunk. Abból 
a célból, hogy a transzgénnel kap-
csolatos ismeretek könnyebben 
legyenek érthetők, röviden össze-
foglalom a természetes génnel kap-
csolatban írtakat. 

A gének a DNS-információt hor-
dozó szakaszai, melyekben a 4 betű 
(ATCG) néhány ezerszer vagy száz-
ezerszer ismétlődik (lásd: 
Agrofórum, 2010. augusztus, 2. rész, 
2. ábra). A gének önálló program-

csomagként működnek, egy vagy 

több fehérje kódját és annak 

működtetéséhez szükséges szabá-

lyozó elemeket (promóter, 

terminátor, célbajuttató szakasz 

stb.) tartalmaznak (2. ábra). Szá-
muk mind az emberben, mind a 
kultúrnövényekben és a tenyésztett 
állatokban 20-30 ezer között válto-
zik. 

A gének nem magukat a tulajdon-
ságokat, hanem különböző struktúr-, 
szabályozó- és enzimfehérjéket 
kódolnak. A gének ezért a sejtek-
ben (szövetben, szervben, végül is 
az egyedben) lezajló anyagcsere-
folyamatok szabályozásán keresztül 
közvetve határozzák meg az állatok 
vagy növények külső és belső tulaj-
donságait (növekedését, fejlődését, 
anyagcsere folyamatait, védekezési 
mechanizmusait, viselkedését, intel-
ligenciáját, betegségeit stb.). 

A transzgén felépítése

A transzgénnek (expressziós vek-
tor) nevezzük a géntechnológiával 
előállított és a géntranszfer valame-
lyik technikájával a célsejtbe jutta-
tott programcsomagot. 

Az első szembetűnő eltérés a vad 

típusú génhez képest az, hogy a 
transzgén nem egy, hanem két gén-

ből áll (2. ábra), a gazdaságilag 
jelentős tulajdonságot kódoló gén-
ből és a szelektálható markergénből. 
Szakmai körökben a transzgént 
ezért is nevezik expressziós vektor-
nak, expressziós kazettának, transz-
formációs vektornak stb. Sokan a 
transzgént leegyszerűsítve csak „be- 
vagy átvitt DNS”-nek, átvitt, bejutta-
tott vagy beépített génnek nevezik.

A vektor kifejezés egyben azt is 
jelzi, hogy a transzgén mint prog-
ramcsomag, egy zárt gyűrű alakú 
DNS-be (plazmidba) van építve, 
mely leggyakrabban az 

3. ábra 
Az Agrobacterium tumefaciens tumor indukáló (Ti) plazmidja molekuláris 
átalakításával létrehozott expressziós vektor. A vektor DNS-ből, a baloldali és 

jobboldali határszekvenciák közötti rész  (T-régió) épül be a növényi sejtmag DNS-ébe. A 
T-régióban két gén,  a szelektálható markergén (promóter, herbicid /Finále/ rezisztencia 
gén és terminátor), valamint a gazdaságilag jelentős gén (promóter, kívánt tulajdonság 
génje és terminátor) helyei jelölve vannak. A nyilak a DNS-ről az RNS-re történő átírás 

irányát jelzik. (co-integrated plasmid, www.patentlens.net) 

4. ábra  
A transzgén (expressziós vektor) előállítása. A transzgén egyes génjeinek, 

illetve a gének egyes elemeinek információját kódoló DNS-fragmentumokat egy 
megfelelő plazmidba (gyűrű alakú DNS-molekula) építik be. Mind a plazmid DNS-t , mind a 
fragmentum DNS-t ugyan azzal a restrikciós enzimmel kell hasítani (EcoRI). A felhasított 

plazmid és a transzgén egyes elemeit kódoló fragmentumok végein az egyszálú szakaszok 
(tapadós végek)  komplementerek,  ezért automatikusan összekapcsolódnak. Az egyszálú 
végeken a foszfodiészter kötés kialakítása a ligáz enzimmel történik. (www.liveness.org)
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Agrobacterium tumefaciens tumort 
indukáló (Ti) plazmidjának valame-
lyik módosított változata (3. ábra). 

A transzgén felépítésében nem 
különbözik a vad típusú géntől (2. 
ábra). A három legfontosabb elem, 
amit minden esetben tartalmaznia 
kell, az a promóter, a gazdaságilag 

jelentős tulajdonság „génje”, pon-
tosabban azt meghatározó fehérjét/
enzimfehérjét kódoló DNS-szakasz, 
és a terminátor. E három elemen 
kívül a transzgén tartalmazhat még 
intront, célbajuttató peptidek kódja-
it, sőt egy újabb gént, a riportergént 
is.

A markergén is három elemből, a 
promóterből, a herbicid- vagy anti-
biotikum-rezisztenciát kódoló DNS-
szakaszból és a terminátorból áll. 

Jogosan merülhet fel az a kérdés, 
hogyan lehet ezeket külön izolálni 
és összekapcsolni egy plazmidban 
úgy, hogy végül egységes program-
csomagként működjön. A 3. ábra Ti 
plazmidra alapozott expressziós 
vektort ábrázolja. Az Agrobacterium 
tumefaciens természetes génsebész-
ként képes a saját információjának 
egy részét a növényi sejtekbe beju-
tatni és a sejtekkel az információnak 
megfelelő molekulákat termeltetni. 
Részletesen lásd a következő, II./3. 

részben. A 4. ábra tartalmazza azt a 
folyamatot, ahogyan különböző 
fajok genomjából az egyes transz-
gén elemek kivágásra, majd beépí-
tésre kerülnek a plazmidba. Ez a 

molekuláris technika, az előző 

részben (Agrofórum, 2010. decem-
ber, II./1.), az 1. és 2. ábrákon bemu-

tatott  a restrikciós endonukle-

ázokkal kapcsolatos  Nobel-díjas 

eredmények gyakorlati alkalmazá-

sát jelenti a kultúrnövényeken.

A transzgén elemeinek 

származása

A második nagy eltérést az jelenti, 
hogy a transzgén minden egyes 

eleme bármilyen földi élőből szár-

mazhat (5. ábra). Egyedül a 

promóter esetében van kivétel, 

mert az csak olyan lehet, ami a 
növényi sejtben képes működni. 
Tehát bármilyen távoli élőből szár-
mazhat a gazdaságilag jelentős gén, 
a markergén, a riportergén, az 
intron, a célbajuttató szakasz és a 
terminátor. Ugyanis ha ezek elé a 
növényben működő promótert 
kapcsolunk, a növényi sejt – a 
promóter típusának megfelelően – 
realizálni fogja a mögéje kapcsolt 
DNS-szakaszokban kódolt informá-

ciót. Az intron és a célbajuttató sza-
kasz nem származhat prokariótából, 
mert azok ilyen szekvenciákkal nem 
rendelkeznek. 

Az emberből vagy vírusokból 
származó gének működtetése növé-
nyekben megdöbbentő lehet kívül-
állók számára, de a 
biotechnológusoknak természetes, 
mert a földi élőkben/vírusokban, 
baktériumokban, gombákban, álla-
tokban, rovarokban és az emberben 
az információ ugyanabban a mole-
kulában (DNS) van kódolva, az épí-
tőelemek ugyanazok (A,T,G,C), a 
kód is azonos (1 triplet = 1 amino-
sav). A vírusok kivételével az infor-
máció sejt által történő realizálásá-
nak folyamata, az átírás (transzkrip-
ció) és az átfordítás (transzláció) is 
azonos. Végeredményben a rend-

szertanilag távoli élőlények között 

molekuláris szempontból sokkal 

kisebb a különbség, mint pl. azt a 

külső megjelenésük alapján gon-

dolnánk. Az 5. ábrán látható szinte-

tikus gén részletes bemutatására a 
rovarrezisztens transzgénikus növé-
nyeknél kerül sor.

A növénybe építendő transzgén 
tehát rendszertanilag távoli élőkből 
származó elemeket is tartalmazhat 
(5. ábra), olyanokat, mellyel a befo-
gadó faj nem képes ivaros úton 
kereszteződni (pl. növény és ember, 
növény és baktérium stb.) A későb-
bi részekben, az egyes köztermesz-
tésben lévő GM-növények bemuta-
tásakor feltüntetjük az alkalmazott 
transzgén egyes elemeinek szárma-
zását is. Előzetesen annyit elárulha-
tunk, hogy a köztermesztésben lévő 
GM-fajtákban és -hibridekben a 
növényi eredetű elemek aránya 
nem éri el az 50 %-ot.

A transzgén főbb részei

Promóter

Rendkívül fontos része a transz-
génnek, mert ez a DNS-szakasz 

határozza meg, hogy a mögéje kap-

csolt információról a növény 

milyen fejlődési stádiumában, 

melyik szövetében vagy szervében 

működjön a gén, tehát történjen 
átírás. Az átírás azt jelenti ebben az 
esetben, hogy a promóter bekap-
csolja a gént és a gén elkezd működ-

5. ábra 
A transzgén fontosabb elemei bármilyen földi élőből származhatnak. 

Egyetlen kritérium, hogy a növényben működő promóterhez kell kapcsolni. 
Ebben az esetben a növény sejtjei realizálják a transzgénben kódolt fehérjét/fehérjéket, 

függetlenül azok származásától. A szintetikus gének is természetes gén (általában 
baktérium) eredetűek. Számítógépes tervezéssel olyan szekvencia-módosításokat hajtottak 

végre (kodon optimalizálás), melyek a jobb működést segítik elő a növényi sejtekben.
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ni (lásd: Agrofórum, 2010. szeptem-
ber, I./3. rész). A génműködés során 
a kódoló részről átíródik a mRNS, 
majd a mRNS-ről a citoplazmában 
szintetizálódik a gazdaságilag jelen-
tős tulajdonságot közvetlenül, vagy 
közvetve meghatározó fehérje/
enzimfehérje. A promóternek 
különböző típusai vannak, melye-
ket a természetes génnél a sorozat 
2. részének 3. ábráján már bemutat-
tunk (lásd: Agrofórum, 2010. 
augusztus). 

Sajnos a köztermesztésben lévő 
rovarrezisztens GM-kukorica-
hibridekben, minden gén előtt 
folyamatosan működő promóterek 
vannak, ezért például a cry-fehérjét 
(toxin) a rovarrezisztens GM-kuko-
rica minden része (gyökér, szár, 
levél cső, mag címer, pollen stb.) 
termeli. A génmérnöki megoldást 
az jelentette volna, ha a 
molyrezisztens GM-hibridekben 
csak a szárban működő promótert, 
a bogárrezisztens GM-hibridekben 
pedig csak a gyökérben működő 
promótert használtak volna a cégek. 
Szövet- és szervspecifikus pro-

móterek használata esetén a GM-

kukorica sokkal kevesebb toxint 

termelne, és a magtermés pedig 
nem tartalmazna toxint. Ezzel pedig 
sok élelmiszer-biztonsági probléma 
elkerülhető lett volna (1. kép).

Gazdaságilag jelentős gén

Génnek hívjuk ezt a szakaszt, de 
ez önmagában nem egy igazi gén, 
mert csak a gazdaságilag értékes 

tulajdonságért felelős fehérje kód-

ját tartalmazza. Az 5. ábrán látha-
tó hogy ez a transzgén elem, a 
terminátorhoz hasonlóan bármi-

lyen élőből származhat. Egy krité-

rium van csak, hogy eléje növény-

ben működő promótert kell kap-

csolni. 

Nagyon fontos azonban hangsú-
lyozni, hogy az a tény, hogy a GM-
növények távoli élők információját 
is hordozzák, nem változtatják meg 
a GM-növények szaporodását, tehát 
csak a fajba tartozó növényekkel, 
illetve rokonfajok egyedeivel képe-
sek utódot létrehozni. Fontos továb-
bá, hogy a géntechnológusok jelen-
leg még az evolúció során keletke-
zett „természetes” génekkel dolgoz-

nak és még nem „saját tervezésűek-
kel”. A gazdaságilag jelentős gének 
részletes bemutatására későbbi 
részekben, a fontosabb GM-növé-
nyek tárgyalásánál kerül sor. 

Intron

Az intronok, az eukarióta (növé-
nyek, állatok) génjeiben található, 
nem kódoló DNS-szakaszok, melyek 
a gén átírása során kivágódnak a 
szintetizálódó mRNS-ből. A lényeg 
az, hogy a prokarióták (mikroorga-
nizmusok) génjeiből hiányoznak. 
Annak, hogy a transzgénbe intront 
is beépítenek, egyik célja az, hogy a 
transzgén információját a 
prokarióták ne tudják realizálni, 
másik célja pedig, hogy velük a 
növényi promóterek aktivitását 
növeljék.

Célbajuttató szekvenciák

A célbajuttató szekvenciák rövid 
20-40 aminosavat tartalmazó 
peptidek kódját tartalmazzák. Min-
dig közvetlenül a gazdaságilag jelen-
tős gén szekvenciái elé építik be. 
Szerepük az eukarióta sejtekben a 

gazdaságilag jelentős gén fehérje 

termékének sejten belüli célba jut-

tatása. A gének közel 99,99 %-a 
(lásd I./3. részben, Agrofórum, 2010. 
szeptember) a sejtmagban helyezke-
dik el. Fehérje terméküknek viszont 
sok esetben nem a citoplazmában, 
hanem a sejt különböző sejt szer-

vecskéiben/organel lumaiban (klo-
ro plasztisz, mitokon drium, ami-
loplaszt stb.) kell működnie. A 
célbajuttató peptidek a gazdasági-
lag jelentős fehérjékkel együtt szin-
tetizálódnak, és képesek a speciális 
membránokat (kloroplasztisz, 
mitokondrium, vakuólum stb.) felis-
merni és azokhoz kapcsolódni, 
ezzel a velük együtt szintetizálódott 
gazdaságilag jelentős fehérjét célba 
juttatni (lásd I./4. rész, Agrofórum, 
2010. október). Különös jelentőség-
gel bírnak a 3. generációs 
transzgénikus növényekben, ahol a 
GM-növény sejtjei által termelt, 
nagymennyiségű gyógyszeripari 
fehérjék (pl. szérum albumin, vakci-
nák stb.) a célbajuttató szekvenciák-
kal a vakuólumba, vagy a sejtközötti 
járatokba irányíthatók és ezzel meg-
akadályozható, hogy nagy koncent-
rációjuk miatt, a sejt számára toxi-
kussá váljanak.

Szelektálható markergének 

A markergének valamilyen 

rezisztenciagénnel (antibiotikum, 
herbicid),  továbbá saját promó-

terrel és terminátorral rendelkez-

nek (2. ábra). 
A szelektálható markergének a 

növényi géntechnológia első két 
évtizedében általában antibioti-

kum rezisztenciagének voltak (pl. 
kanamicin rezisztenciagén NPTII 
gén, higromicin rezisztenciagén). 
Mivel a környezetvédők részéről 

1. kép A szelektálható marker gén a Finale herbiciddel szemben biztosít 
rezisztenciát a GM-növénynek. A herbicides oldatban csíráztatott GM-magvakból 
fejlődő növények rezisztensek, ezért zöldek maradnak (balra).  A hagyományos fajtából 
hiányzik a marker rezisztencia gén, ezért a jobboldali Petri-csészében a csíranövények 

kifehérednek és elpusztulnak. (Pauk János felvétele, Gabona Kutató Kft., Szeged)
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nagyon sok kifogás merült fel a 
veszélyességükkel kapcsolatban, 
az EU úgy döntött, hogy 2006-tól 

már nem engedélyezi használatu-

kat. Ettől függetlenül egy antibio-
tikum rezisztenciagént tartalmazó 

GM-burgonya (Amflora) közter-
mesztésbe kerülését engedélyez-
ték 2010-ben (lásd: Agrofórum, 
2010. április). Ennek az volt az 
oka, hogy a BASF cég a fajta ter-
mesztési engedély kérelmét, már a 
2000-es évek elején beadta az 
EU-ba, tehát rá nem vonatkoztat-
ható a később hozott jogszabály. 

Jelenleg a totális herbiciddel 

szembeni rezisztenciát biztosító 

géneket használják szelektálható 

markergénként. A köztermesztés-
ben lévő rovarrezisztens GM-növé-
nyek mindegyike markergénként 
a PAT gént (foszfinotricin-acetil-
transzferáz) tartalmazza, ami a 
Bayer CropScience cégnek a 
glüfozinát-ammónium alapú, és 
FINALE néven forgalmazott gyom-
irtó szerével szemben ad védettsé-
get. A herbicid-rezisztens GM-
növények tárgyalásakor még visz-
szatérünk a PAT génre.  

A markergének kiválóan hasz-
nálhatók – a géntranszfert követő-
en – a sikeres transzformáció bizo-
nyítására, a nem transzformáns 
sejtek és növények kiszelektálásá-
ra (1. ábra). Ez utóbbi sejtek mivel 
nem tartalmazzák a transzgént, 
nem tartalmazzák a markergént 
sem, ezért a táptalajba adagolt her-
bicidre érzékenyek, elpusztulnak. 

6. ábra 
GUS (béta glükoronidáz) riporter gént és  antibiotikum rezisztencia gént 

(kanamicin markergén) tartalmazó transzgén (expressziós vektor). A plazmid 
DNS-en jelölve vannak a génsebészek szikéinek nevezett  restrikciós endonukleázok (BamHI, 
BgIII, HindIII, SaaI, EcoRI, NotI. stb.)  hasító helyei, ahová a transzgén egyes elemei pl. a GUS 
(riporter gén), Tnos (nopalin szintáz terminátor), Pnos (nopalin szintáz promóter), KanR ( 
kanamicin antibiotikum rezisztencia gén stb.) beépíthetők. A beépítés lépései az 4. ábrán 

láthatók. A nyilak a DNS-ről az RNS-re való átírás irányát jelzik.(www.markergene.com)

 2. kép A GUS riporter gén által kódolt enzim kékszínűre festi azokat a sejteket, melyekben az adott promóter a 
gént bekapcsolja. A: a konstitutív promóter folyamatosan működteti a gént a GM-növény minden szövetének és szervének sejtjeiben 
a növény egész élete alatt. A növény minden része ezért megkékül, B: a portok specifikus promóter a gént csak a portok falában lévő 
tapétum szövet sejtjeiben működteti. A GM-repce virágrészek közül ezért csak a portokok kékek, C: merisztéma specifikus promóter, csak 
az osztódó merisztéma sejtekben kapcsolja be a gént. A GM-növény rügyének szomatikus szövetei közül ezért csak a csúcsmerisztéma 
sejtjei festődnek kékre. (DUCHEFA Catalogue 2003-2005 nyomán)

 A B C
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A sikerrel transzformált, ezért a 
markergént is tartalmazó 
transzgénikus sejtek és növények 
viszont túlélik a herbicides keze-
lést. A lényeg viszont az, hogy ha a 
markergén jelen van a sejtben és a 
növényben, akkor a hozzá kap-
csolt gazdaságilag jelentős génnek 
is ott kell lennie. Tehát a hasznos 
gén jelenléte a markergénnel 
viszonylag könnyen, a géntransz-
fert követő napokban, vagy hetek-
ben már bizonyítható. 

Később, a termés, az import áru 
vagy vásárolt vetőmag stb. tesztelé-
sekor is jól használható a GMO-
szemek (GMO-szennyezettség) ará-
nyának kimutatására. Ebben az 
esetben, a vizsgálandó áruból vett 
magmintát herbicides oldatban 
kell csíráztatni. A hagyományos 
magból kelt csíranövények kifehé-
rednek és elpusztulnak, a 
transzgénikusak viszont zöldek 
maradnak, mert rezisztensek, tehát 
tartalmazzák a rezisztencia gént, 
azaz GMO-k (1. kép).

Riportergének
A szkrínelhető markergéneket a 

gyakorlatban riportergéneknek neve-
zik, mert velük a gén működése a 
növényben vizualizálható. Ezek is 
önálló gének promóterrel és 
terminátorral (6. ábra). A vizualizá-

ciót a riportergének által kódolt spe-

ciális enzimfehérjék működése teszi 

lehetővé. Ezek közül legismertebbek, 
a GUS, gfp és a luciferáz gének.

A GUS-gén a béta-glükoronidáz 
enzimet kódolja, ami a béta-
glukoronidokat hidrolizálja. Az 
„X-gluc”-nak nevezett glükoronid 

hidrolízise során oldhatatlan indi-

gókék festék keletkezik. Felhaszná-
lásával a különböző promóterek 
általános vagy specifikus működése 
kiválóan vizsgálható. Azok a szer-
vek, szövetek vagy sejtek, melyek-
ben a GUS-gén működik, kék színű-
re festődnek (2. kép).

A GFP-gén a zöld fluoreszcens – 
medúza eredetű – fehérjét kódolja, 

mely ultraibolya fényben zölden 

fluoreszkál. A transzgén jelenlétét 
és működését a sejtek, szövetek 
vagy szervek zöld fluoreszcenciája 
bizonyítja.

A luc/lux gének különböző élők-
ből származnak és a luciferáz enzi-

met kódolják, mely a luciferin-
adenilátot oxidálja. Az oxidációt 

sárgászöld fénykibocsátás 

(biolumineszcenciát) kíséri. Egy 
észak-amerikai szentjánosbogár faj-
ból izolált luciferáz génnel állították 
elő 1986-ban, akkor nagy szenzációt 
kiváltó világító dohány növényt.

A következő részben a második 
kérdésre „Hogyan lehet a transz-

gént bejuttatni a növénybe?” kívá-
nunk válaszolni. Azokat a techniká-
kat (géntranszfer) ismertetjük, 
melyek lehetővé teszik a transzgén 
bejuttatását a növénybe, pontosab-
ban a növények sejtjeibe. Bemuta-
tunk egy természetes génsebészt is, 
ami már évmilliók óta alkalmazza a 
géntechnológiát, a saját céljainak 
elérésére.
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