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Bevezetés

Az első sikeres közlemények a 

gazdaságilag is fontos géntechnoló-

giai módosításokról (vírusreziszten-

cia, herbicid-tolerancia és rovarre-

zisztencia) 1985-87 között jelentek 

meg a világ két vezető tudományos 

folyóiratában (Nature, Science). Hét 

évvel később az első GM-fajták már 

kereskedelmi forgalomba kerültek 

az USA-ban. 

Az első piacra kerülő 

transzgénikus fajta a Flawr Sawr 

(későn puhuló) GM-paradicsom 

volt 1994-ben, melyet az antiszensz 

poligalakturonáz (PG) génnel állí-

tottak elő. Ezt, egy év múlva, a ké-

sőn érő (Summerless) paradicsom 

követte, melynek etiléntermelését 

ACC-oxidáz enzim antiszensz génjé-

vel gátolták és ezért hónapokig szo-

bahőmérsékleten is tárolható volt 

anélkül, hogy beérett volna. Tehát 

mind a két GM-fajta módosított tu-

lajdonságait, nem új, szintetikus 

vagy mutáns gének bejuttatásával, 

hanem a növény egyes célzott gén-

jei működésének gátlásával érték el 

(1. ábra). Ennek a résznek az a cél-
ja, hogy bemutassa a növényi gé-
nek működésének gátlását lehetővé 
tevő PTGS-eljárás legfontosabb 
módszereit. 

PTGS-folyamat lényege

A PTGS, a Post Transcriptional 

Gene Silencing angol kifejezés rövi-

dített formája, amit magyarul a gén-

működés – RNS átírását (transzkrip-

cióját) követő – gátlásaként értel-

mezhetünk. A génműködés gátlása, 

tehát egy speciális utat követ. Ennek 

megértéséhez fel kell eleveníte-

nünk a gének működésénél írt is-

mereteinket (ld. Agrofórum, 2010, 

21/9, 39-43 „A genetikai program 
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A növekedés és fejlődés géntechnológiai módosításaival foglalkozó VII. fejezet harmadik részében, két 
olyan új technikát mutatunk be, amikkel különböző molekulák bioszintézisének egyes lépéseit katalizáló 
enzimfehérjék génjei specifikusan gátolhatók, és ezzel a növények elsődleges és másodlagos anyagcseréje 
irányítottan befolyásolható. Ezeknek a módszereknek ismerete a következő részekben bemutatott GM-faj-
ták géntechnológiai módosításainak könnyebb megértését szolgálja.

1. ábra Transzgénikus növény előállításának stratégiái
Sárga színnel vannak jelölve azok a megközelítések, amikben a bejuttatott transzgén (vad, mutáns, szinte-
tikus) által kódolt új vagy módosított  fehérje felelős az új tulajdonságért. Zöld színnel van jelölve az a stra-
tégia, amiben a transzgénnel   gátolni lehet egy célzott génről a fehérje (enzim) szintézist. Az enzimfehérje 
hiánya  miatt módosul az anyagcsere, ami  közvetlenül felelős az új tulajdonság megjelenéséért. 
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tárolása és realizálása” c. részben 

írtakat). 

A génműködés első lépésekor a 

DNS-ben kódolt fehérje genetikai 

információja RNS-re másolódik, 

amit átírásnak vagy transzkripció-

nak nevezünk. A második lépésben 

az RNS-ről szintetizálódik a fehérje/

enzimfehérje, amit átfordításnak, 

vagy transzlációnak hívunk (2/A. 
ábra). A PTGS esetében a génről 

átírás (transzkripció) van, a gátlás az 

átfordítást/transzlációt akadályozza 

meg. Végeredményben a PTGS-sel 

nem közvetlenül blokkoljuk a gént, 

hanem áttételesen, a géntermék 

szintézisének (transzláció) gátlásá-

val (2/B. ábra). A génműködés gát-

lásának két módszere ismert, az 

antiszensz technika és az RNS inter-

ferencia 

Antiszensz technika

A genetikai információt a DNS 4 

ribonukleotidjának/bázisának line-

áris sorrendje adja. A 4-féle bázis 

(adenin, timin, guanin és citozin) a 

DNS két szálán bázispárokat alkot, 

az adenin a timinnel (AT), a guanin 

a citozinnal (GC). Ennek következ-

tében a két szálon a bázisok sor-

rendje – a pároknak megfelelően – 

egymást kiegészíti, latinul a két szál 

komplementer. A bázissorrend – fi-

gyelemmel a DNS polaritására – az 

egyik szálon a 5’  3’ a másikon 3’  

5’ irányú. A DNS polaritásának a 

génműködésben van jelentősége. 

A működő génről átíródó RNS 

bázissorrendje 5’  3’ irányú, tehát 

a templát DNS szálnak a promóter 

mögött ezzel ellentétes, 3’  5’ irá-

nyúnak kell lennie. Erről tud a gé-

nen kódolt fehérje aminosav-sor-

rendjének megfelelő triplet (bázis) 

sorrendű mRNS szintetizálódni. (A 

különbség természetesen az, hogy 

az RNS-ben timin helyett uracil bá-

zis épül be.) A természetben tehát a 

DNS két szála közül mindig az író-

dik át mRNS-re, ami a promóter 

mögött 3’  5’ irányú. Ezt az mRNS-t 

nevezzük szensz RNS-nek (RNS+), a 

gént pedig szensz génnek (3/A. 
ábra).

A promóter mögötti DNS szakasz 

180°-os elfordításával azonban meg-

változik az egyes szálak promóter 

mögötti iránya, polaritása (3/B. 

ábra). Ezt a gént nevezzük 

antiszensz génnek. Az antiszensz 

génről a DNS másik szála fog átíród-

ni RNS-re és ezt az RNS-t antiszesz 

RNS-nek (RNS-) nevezzük (2/B. 
ábra). Az antiszensz gén tehát az a 
gén, melynek templát szála – a vad 
típushoz képest – fordított orientá-
cióban, azaz 180°-kal elfordítva 
kapcsolódik a promóterhez (3/B. 
ábra).

Mivel a DNS két szála komple-

menter egymással, a szensz és 

antiszensz génekről átíródó a 

mRNS+ és RNS– is komplemeterek. 

Tehát ha a sejtekben egy időben 

termelődnek, akkor a citoplazmá-

ban össze fognak kapcsolódni és 

ezért róluk fehérje nem tud szinteti-

zálódni. Ezt a jelenséget használja ki 

az antiszensz technika. Az 

antiszensz technika lényege, hogy 
a növény sejtjében jelen lévő cél-
zott gén szekvenciájára specifikus 
antiszensz génnel, vagy annak 
antiszensz fragmentumával 
transzformálják a növényt. A 

szensz és antiszensz gént tartalma-

zó növény sejtjeiben egy időben 

termelődő mRNS+ és RNS– a komp-

lementaritás miatt összekapcsolód-

nak azaz, kétszálúvá alakulnak. A 

kétszálú RNS-hez (dsRNS), a ribo-

szómák nem tudnak kapcsolódni 

és emiatt, a fehérjeszintézis (transz-

láció) a mRNS-ről nem tud végbe-

menni (2/B. ábra). Ez az antiszensz 

technikára alapuló génműködés-

gátlás lényege. A gátlás folyamatá-

nak újabb magyarázatát, az RNS in-

terferencia felfedezése szolgáltatta.

2. ábra Az RNS-re való átírás (transzkripció) és a fehérjére történő  átfordítás (transzláció) 
folyamata (A) és a transzláció gátlása antiszensz génnel (B)
A:  A DNS-ben tárolt genetikai program RNS+ -re átírásának (transzkripció), és fehérjére való átfordításának 
(transzláció) folyamata az eredeti, szensz gént tartalmazó (még nem transzformált) növény sejtjeiben.
B:  Az antiszensz génnel transzformált növény sejtjeiben egy időben termelődik az eredeti szensz RNS+ és 
az új antiszensz RNS– . Mivel a két szál komplementer egymással összekapcsolódnak. A kétszálú RNS-ről 
viszont nem tud a fehérje szintetizálódni, tehát az átfordítás (transzláció) gátolt. 
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RNS interferencia (RNSi)

1998-ban vált ismertté, hogy a gé-

nek az antiszensz génnel történő 

transzformációhoz hasonlóan, a 

kettősszálú RNS-ek (dsRNS) sejtek-

be történő közvetlen injektálásával 

is „kikapcsolhatók”. Természetesen 

ennek feltétele, hogy a kettős szálú 

RNS egyik szála komplementer le-

gyen a gátolni kívánt génről átíródó 

mRNS-sel. Ezt a jelenséget RNS in-

terferenciának (RNAi) nevezték el, 

és felfedezéséért, valamint a mole-

kuláris folyamatok leírásáért ítélték 

oda a 2006-os orvosi Nobel-díjat 

A.Z. Fire és C.C. Mello tudósoknak 

(1/A. és B. kép). 

Az RNS interferencia (RNSi) 

folyamata

A GM-növény sejtjeiben kialakuló, 

dsRNS molekulákat specifikus 

ribonukleázok (Dicer, ejtsd: 

dájszer), 21-25bp hosszúságú rövid 

szakaszokra ún. kis interferáló RNS-

ekre (siRNS) hasítják. A következő 

lépésben a siRNS-ek specifikus fe-

hérjékkel komplexet alkotnak, ami-

ket röviden RISC-nek nevezünk /

RISC: RNA-induced silencing 

complex/RNS indukált csendesítő 

(gátló) komplex/. Ez a komplex ké-

pes a siRNS-sel komplementer 

mRNS-t felismerni, és a komplexet 

alkotó ribonukleázzal elhasítani, ez-

zel a transzlációra képtelenné tenni. 

A folyamat során másodlagos siRNS-

ek keletkeznek, amik fenntartják az 

egész reakciósorozatot és ezért a 

célgénről folyamatosan átíródó, 

minden mRNS, autokatalitikusan 

degradálódik.

A poszt-transzkripciós gátlást a 

legtöbb élő szervezet sejtjeiben 

megfigyelték. Valószínűsíthető, 

hogy az RNSi, része annak a védeke-

zési mechanizmusnak, amit az 

eukarióták (gombák, növények, ál-

latok stb.) az evolúció során alakí-

tottak ki a fertőző vírusok és/vagy a 

mozgékony genetikai elemek fel-

szaporodásának a megakadályozá-

sára. 
Ez a felfedezés a poszt-

transzkripcionális géncsendesítés 

(génműködés gátlás) molekuláris 

folyamatainak pontosabb megisme-

réséhez vezetett. Bebizonyosodott, 

hogy maga az antiszensz gátlás is az 

RNS interferencia (4/A. ábra) mole-

kuláris folyamatainak eredménye.

Ezt megerősítették a növényi ví-

rusrezisztencia antiszensz vírusgén-

nel kapcsolatos kísérleteinek meg-

lepő eredményei is (ld. Agrofórum, 

2014, 25/4 „Transzgénikus vírusre-
zisztencia II. Stratégiák, fajták, elő-
nyök, kockázatok”55-60). Az 

antiszensz vírus köpenyfehérje gén-

nel transzformált GM-növények 

ugyanis rezisztenciát mutattak ak-

3. ábra A szensz és antiszensz gén felépítése
A: a növényekben eredetileg jelen lévő „vad”-típusú, más néven szensz gén, az arról átíródó szensz RNS 
(RNS+) és szekvenciája.  
B: a promóter mögött 180 fokkal elfordított (pirossal  szaggatott nyíllal jelölve), emiatt fordított orientációjú 
antiszensz gén , az átíródó antiszensz  RNS (RNS– ) és szekvenciája. 
Az  RNS– és az RNS+ szekvenciája komplementer egymással (zöld szaggatott nyíllal jelölve). 
5’ – AUGCUACCGUCG…– 3’ RNS+

3’ – UACGAUGGCAGC…– 5’ RNS–

1. kép Az Orvosi Nobel-díjat 2006-ban ,,A: Andrew Z. Fire (Stanford University), B: Craig C. 
Mello (University of Massachusetts) kapták az RNS interferencia felfedezéséért. C: mikro RNS 
(miRNS). Az RNS interferencia felhasználása a géntechnológiában a célzott gén szekvenciájára 
specifi kus micro RNS (miRNS) (további részletet lásd a szövegben, és a 4/B ábrán). 
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kor is, amikor a sejtekben nem volt 

kimutatható a transzgén terméke, a 

köpenyfehérje. 

Az RNSi géntechnológiai 

felhasználása

Az előbbiekből az is nyilvánvaló, 

hogy az RNS interferencia fontos 

szerepet játszhat a gének rövidtávú 

szabályozásában is, tehát a gének 

ki- és bekapcsolásában. Az RNS in-

terferencia pedig mesterségesen is 

kiváltható a dsRNS-ek megjelenésé-

vel a citoplazmában. A géntechno-

lógusok ezért olyan transzgéneket 

állítottak elő, amikről olyan 50-60 

nukleotid hosszúságú mikroRNS 

(miRNS) fragmentumok íródnak át, 

amik képesek önmagukkal kétszálú 

formát, ún. hajtűstruktúrát kialakíta-

ni (1/3. kép). Ezeket a sejt kétszálú 

RNS-ként értelmezi, ezért a Dicer 

fehérje azokat feldarabolja, bekap-

csolva az RNS interferencia folyama-

tát (4/B. ábra). A transzformációt 

követően a GM-növény minden sejt-

jében, vagy a promóternek megfe-

lelő szervek, szövetek sejtjeiben, a 

miRNS-hez hasonló szekvenciájú 

mRNS-ek lebomlanak. Egy fontos 

feltétel van, nevezetesen, hogy ezek-

nek a hajtűstruktúrát kialakító RNS-

ek szekvenciájának komplementer-

nek kell lennie a célgén egyes sza-

kaszainak szekvenciájával. Ebben 

az esetben a génműködés gátlása 

(géncsendesítés) csak a célgénben 

következik be. 

Az antiszensz technika és az RNS 

interferencia a XXI. század egyik 

óriási lehetősége. Alkalmazásukkal 

a növényekben működő bármelyik 

ismert gén kikapcsolható. Ezzel az 

anyagcsere-folyamatok – bizonyos 

lépéseknél – leállíthatók, az adott 

lépést katalizáló enzim génjének 

poszt-transzkripciós gátlásával. E 

célból a növényeket az ismert szek-

venciára specifikus antiszensz gén-

nel (antiszensz technika), vagy 

miRNS génnel (RNS interferencia) 

szükséges transzformálni.

A következő részekben a gének 

működésének gátlásán alapuló 

(PTGS) gazdasági célú stratégiákat 

és az előállított, kereskedelmi forga-

lomba került GM-fajtákat mutatjuk 

be.

■
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4. ábra Az RNS-re való átírás (transzkripció) folyamata és a fehérjére történő  átfordítás (transz-
láció) gátlása antiszensz génnel (A) és RNS interferenciával (B)
A: Az antiszensz technika okozta gátlás (2/B ábra) újabb  magyarázata szerint a citoplazmában megjelenő 
kétszálú RNS-t (dsRNS) az ún. Dicer (ejtsd: dájszer) enzim elhasítja. Emiatt az RNS-ben kódolt információ 
nem tud fehérjévé (enzimfehérjévé) átfordítódni. Tehát a transzláció gátolt. 
B: Az RNS interferencia ismeretében olyan transzgén tervezhető, melyről szintetizálódó mikroRNS (miRNS) 
egyes szakaszainak szekvenciája egymással komplementer. Emiatt a citoplazmában ún. „hajtű struktúrát” 
vesz fel, ami kétszálú RNS-t (dsRNS) eredményez. A feldarabolt RNS-ből először kétszálú (siRNS duplex), 
majd egyszálú szekvencia specifi kus kis interferáló RNS-ek (siRNS) keletkeznek (további részleteket lásd a 
szövegben).


