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Bevezetés

Az emberi társadalmak fejlődé-
sének alapja napjainkban a tudo-
mány és az azt szolgáló kutatás. 
A 3. évezred elején a Tudásalapú 
Társadalmak motorjait az élettu-
dományok közül az élet titkával 
kapcsolatos ismereteinket bőví-
tő alapkutatások (pl. genomika, 
proteomika, metabolomika stb.), 
valamint az eredményeket az em-
beriség szolgálatába állító alkal-
mazott tudományok (pl. biotech-
nológia, géntechnológia stb.) 
és innovatív fejlesztéseik adják. 
Ezek a mezőgazdaság vonatkozá-
sában a transzgénikus növények, 
fajták és hibridek előállítását és 
köztermesztésbe kerülését jelen-
tik.

A XXI. századig a modern me-
zőgazdaság és azt szolgáló tudo-
mányok igyekeztek a maximumot 
kihozni azokból a konstrukciók-
ból (szántóföldi, kertészeti, erdé-

szeti növényfajok, és tenyésztett 
állatok), melyeket a természet (az 
evolúció) felkínált. Nem tették 
meg azonban azt a kicsi, de még-
is óriási lépést, mely a növények 
képességeinek, tulajdonságainak 
céltudatos megváltoztatását tette 
volna lehetővé, az élet informá-
cióját hordozó molekula, a DNS 
molekuláris módosításával. A XX. 
század végétől viszont ez a tudo-
mányos lehetőség már adott. A 
XXI. században megkezdődhet 
a földi élet megfejtett „titkának” 
felhasználása az emberiség élel-
miszer-ellátásának biztosítása és 
javítása érdekében. A fejlesztések 
három különböző színű irányzat 
köré csoportosíthatók, melyek 
közül a zöld biotechnológia a me-
zőgazdasági és élelmiszeripari, a 
kék biotechnológia az orvosi és 
gyógyszeripari, végül a piros bio-

technológia az ipari biotechniká-
kat jelentik. 

A géntechnológia tudományos 

jelentősége 

a növénytermesztésben

Ma már tudjuk, hogy a DNS-ben 
és a génekben tárolt genetikai in-
formáció az adott növény minőségi 
és mennyiségi tulajdonságain kívül 
tartalmazza a sejtek és azok együt-
tese, a szervezet működésének 
programját, beleértve az anyagcse-
re-folyamatokat, az ontogenezist, a 
növekedést és fejlődést, valamint a 
szaporodást is, továbbá a biotikus 
és abiotikus stresszekkel szembe-
ni védekezési reakciók programját. 
Az emberek vonatkozásában lassan 
szállóige lesz, hogy „ismerd meg 
önmagadat, ismerd meg génjeidet”
(1. kép). Természetesen ugyanez a 
megállapítás vonatkoztatható a nö-
vényfajtákra és hibridekre is, annyi-
ban módosítva, hogy ismerd meg 
fajtádat, ismerd meg génjeit. 

Ma már nem túlzás azt állítani, 
hogy a termesztett fajták és hibri-
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A gazdasági növények genetikai módosításának 
tudományos jelentősége és stratégiái

A Tanuljunk Géntechnológiául sorozat I-III. fejezeteinek első 17 részében megismertük a földi élet lényegét, 
információját és bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk annak módosítására. A IV. fejezet következő részei-
ben a kultúrnövények géntechnológiai módosításaival, tudományos és gazdasági jelentőségével, a kereske-
delmi forgalomba került GM-fajták és hibridek termesztési tapasztalataival, előnyökkel és hátrányokkal stb. 
foglalkozunk. A jelenlegi IV./1. részben a növényi géntechnológia tudományos jelentőségét és a kultúrnövé-
nyek módosításainak főbb irányait mutatjuk be.
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dek, a génjeik termékének tekinthe-
tők. Fogalmazhatunk úgy is, hogy 

a termesztett növényfajták csak 

azokra a teljesítményekre képesek 

(mennyiségi és minőségi tulajdon-

ságok), melyek információja meg-

található genetikai programjuk-

ban, tehát génjeikben. 

Folytatva ezt a gondolatsort, azt 
a teljesítményt vagy képességet, 
melynek génjei hiányoznak egy 
növényfajtából, a termesztő sem-
miféle technológiai trükkel (öntö-
zés, műtrágyázás, ápolás stb.) sem 
tudja pótolni, ahhoz az adott fajtát 
fel kell ruházni az adott tulajdonság 
génjeivel! Erre ad lehetőséget – töb-
bek között – a biotechnológia és a 
géntechnológia, bizonyítva óriási 
lehetőségeit és jelentőségét a jövő 
mezőgazdaságában.

A géntechnológia tehát kezünk-

be adja azokat a megközelítéseket 

és módszereket, melyekkel a növé-

nyek működését vezérlő genetikai 

programot, tehát tulajdonságait, 

mi magunk változtathatjuk meg, 

a saját (a gazdálkodó, a fogyasztó) 

igényeinknek megfelelően. Ez az új 
biotechnológia és géntechnológia 
lényege, stratégiája és lehetősége. 
Felhasználásával a mezőgazdaság 
(növénytermesztés) a géntechnoló-
gia korszakába lépett. 

A növényi géntechnológusok 

nem Teremtőt játszanak

A kutatók nem Teremtőt játszanak, 
amikor megváltoztatják a növényfaj-
ták tulajdonságait. Léteznek ugyanis 
a földi élővilágban olyan „teremtmé-
nyek”, melyek természetes génse-
bészek! A talajlakó Agrobacterium 
tumefaciens például egy természe-
tes génsebész, ami évmilliók óta 
képes gyarmatosítani a növényi sej-
teket. Képes bejuttatni a saját gén-
jeit a sejtekbe, képes beépíteni a 
genomba és rákényszeríteni a növé-
nyi sejteket, hogy realizálják a bakte-
riális génekben lévő információt. A 
géntermékeket pedig a baktérium 
„jóízűen elfogyasztja”, azaz energia-, 
szén- és fehérjeforrásként használja 
fel. Tehát ez a kis baktérium már 

akkor tudta, hogyan kell egy növé-

nyi sejtet genetikailag módosítani, 

amikor az ember még meg sem je-

lent a Földön! Mi, emberek pedig 
óriási erőfeszítések árán jutottunk 
ezeknek az ismereteknek a birtoká-
ba. A teremtés elméletnél maradva, a 
géntechnológusok tehát nem játsz-
hatnak teremtőt, hiszen a „teremtett 
világban” maga a Teremtő is kreált 
génsebész képességű élőket. Egy 

baktériumról pedig nevetséges azt 

állítani, hogy Teremtőt játszik.

A géntechnológia kutatások 

története

A tudományos kutatásnak leg-
alább 300 évébe került (18-20. szá-
zad), hogy azon ismeretek birtoká-
ba kerülhessen, amiket egy talajlakó 
baktérium már évezredek óta tu-
dott. Miután felfedezték ennek a 
baktériumnak (Agrobacterium 
tumefaciens) titkát, vált lehetővé az 
első transzgénikus növény előál-

lítása 1983-ban. Ez a GM-növény, 
antibiotikum- (kanamicin-) rezisz-
tens dohány volt. A géntranszfert a 
növényi sejtbe és a transzgén integ-
rációját a sejtmag DNS-be, a kutatók 
az agrobaktériummal végeztették el.

A transzgénikus növények előállí-
tásának és fejlesztésének tehát csak 
néhány évtizedes (30 éves) múltja 
van. Ennek ellenére a GM-fajták 12 
évvel a felfedezés után, már 1994-
ben megjelentek a kereskedelem-
ben, és globális termőterületük az-
óta jelentős növekedést mutat. Erről 
a következő részben számolunk be. 
Most maradjunk a kultúrnövények 
géntechnológiai kutatásainak törté-
neténél.

Az első sikeres közleményeket kö-
vető években 1985-87 között rend-

kívül gyors fejlődés következett. 
Ekkor jelentek meg a világ vezető 
tudományos lapjainak (Nature és 
Science) hasábjain azok a tudomá-
nyos publikációk, melyek a vírus- és 

rovarrezisztens (2./A. kép), valamint 
herbicidtoleráns GM-növények si-
keres előállításáról számoltak be. 
Ebben az időszakban jelentek meg 
a tudományos cikkek a világító do-

hánynövényről, mely a szentjános-
bogár luciferáz génjét tartalmazta 
és valóban biolumineszcenciát mu-
tatott (3./A. kép). A transzgénikus 

hímsterilitás (2./B. kép) megadta a 
lehetőséget a nemesítők számára, 
hogy olyan fajokból is elő tudjanak 
állítani hibrideket, melyeket nem le-
het címerezni, vagy egylaki virágok-
kal rendelkeznek (pl. repce). Meg-
jelentek a virágszínben módosított 

növények (pl. GM-petúniák stb.), 
vagy a vázaélettartamban javított 

GM-szegfűk. 
Ezek az eredmények óriási lökést 

adtak a növényi géntechnológiai 
kutatásoknak. A laboratóriumok 
ezrei alakultak, vagy álltak át olyan 
kutatásokra a 20. század utolsó és a 

1. kép Nincs tökéletesebb és maradandóbb kép az emberről, mint 
amit a genomunk szekvenálása után génjeinkről kapunk. Ez igaz a 

növényfajtákra és hibridekre is, hiszen biotechnológiai szempontból a 
fajták sem tekinthetők másnak, mint saját génjeik termékeinek.
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21. század első évtizedében, melyek 
célja a kultúrnövényeink javítása 
volt a legkülönbözőbb molekuláris 
stratégiákkal, mint pl. a keményítő-

összetétel módosítása, a fehérje és 

olaj minőségének javítása, az érés 

lassítása, magnéküli termés előállí-

tása, lignin-bioszintézis gátlása stb. 
Sikeres genetikai módosításokról 
számoltak be ebben az időszakban, 
az erdei fás növények, zöldségnövé-

nyek, gyümölcsfák, ipari növények, 

gyepnövények, fehérje-, rost- és olaj-

növények különböző fajainál.

Az ezredfordulót követően a fi-
gyelem részben az életminőség 

javítása felé fordult. A géntechno-
lógia különböző stratégiái ekkor a 
biofortifikációra helyezték a hang-
súlyt. Ezek a kutatások a fejletlen 
országokban a hiánybetegségek 

leküzdését (pl. A-vitamin, jód, vas 
stb.), a fejlett országokban pedig az 
egészségesebb élelmiszerek előál-

lítását (pl. antioxidánsok, zsírsav-
összetétel stb.) kívánták szolgálni 
(3./B. kép).

Külön figyelmet érdemelnek az 
ún. bioreaktor transzgénikus nö-

vények előállításának stratégiái, 
melyek a különböző iparok (gyógy-
szeripar, üdítőital-gyártás, műanyag-
ipar, bioüzemanyag-előállítás stb.) 

számára kívánnak előállítani alap-
anyagokat (pl. enzimeket, fehérjéket 
stb.). Várhatóan nagy karrier előtt 
állnak a vakcinát termelő GM-nö-

vények is, melyekkel a különböző 

vírusos, bakteriális betegségekkel 
szemben, a szájon át történő vakci-
názás válhat lehetővé a jövőben.

Az ipari mennyiségű génter-
mék előállítását szolgálják azok a 
sikeres módszertani fejlesztések, 
melyek a kloroplasztisz transzfor-

málásán alapulnak. A plasztisz-
transzformáns növényekkel ugyanis 
nagyságrendekkel több ipari alap-
anyagot jelentő génterméket lehet 
előállítani.

A géntechnológia valószínűleg 
sikerrel lesz alkalmazható a 21. 

század globális kihívásainak eny-
hítésében is (4. kép). A világon 
megtermelhető élelmiszernek a 42 
%-a napjainkban kárba vész, mert a 
kultúrnövényeink teljesítményét je-
lentősen csökkentik a vírusos, bak-
teriális, gombás fertőzések, továbbá 
a gyomok és a kártevő rovarok (1. 
ábra). 

Jelenleg már köztermesztésben 

vannak a totális gyomirtószer-to-

leráns, moly- és bogárrezisztens 

GM-fajták/hibridek, és jelentős fej-
lesztések vannak folyamatban, me-
lyeknek célja a szárazságtűrő GM-
fajták előállítása. 

Ugyancsak a 21. század újdonsága 
a többgénes GM-fajták megjelené-

2. kép A növénytermesztés szempontjából mérföldkövet jelentő új 
tudományos felfedezések a világ vezető tudományos lapjának, 

a NATURE-nek a címlapjára is felkerültek
2/A kép Rovar rezisztens transzgénikus növény előállítása

2/B kép Hímsteril transzgénikus növény előállítása 

A B

3. kép Sikeres géntechnológiai módosítások
3/A kép 1986-ban publikált világító dohány növény, melyben a szentjános 

bogár luciferáz (luc) génje működik (Nature 1986. 234, 856-859) 
3/B kép 2008-ban előállított lila paradicsom, ami az Antirrhium major 
génjét tartalmazza, nagymennyiségű antioxidánst (lila antocianinok) 

termel, melynek nagy szerepe van a rák gyógyításában (Nature 
Biotechnology 2008,  Mail Online 2011. Nov, 03) 

A B
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se. Jelenleg a herbicid- és rovarre-
zisztencia kombinálása kezd általá-
nossá válni, de sor került komplett 
bioszintetikus utak beépítésére is 
(5. kép) egy GM-fajtába (pl. arany 
rizs, kék rózsa stb.).

A géntechnológia mint tudomány 

előtt azonban még számos kutatást 

igénylő feladat áll, melyeknek a 
technológia gyakorlati alkalmazását 
jelenleg akadályozó problémákat 
kellene megoldaniuk. Ezek közül a 
legsürgetőbbek pl. a transzgén cél-

zott bevitele a genom meghatározott 
helyére, a transzgén megtervezett 

működése a GM-növény meghatáro-
zott szövetében, szervében, továbbá 
a génáramlás, és génmegszökés, va-

lamint a rezisztens gyom- és rovar-

populációk kialakulása lehetőségé-

nek kizárása stb. 
Miután az előzőekben körvonala-

zott hiányosságokat, problémákat 
a géntechnológusok megoldják, és 
az új GM-fajták nem lesznek veszé-
lyesek a környező élővilágra és a 
fogyasztókra, indulhat meg széles-
körű termesztésük és felhasználá-
suk, a napjainkban már 7 milliárdot 
meghaladó emberiség javára.

Termesztett növények 

géntechnológiai stratégiái

A következőkben azokat a mo-
lekuláris stratégiákat mutatom be, 

melyek napjaink kutatásainak a fő 
irányai a kultúrnövények géntech-
nológiai módosításában, és várha-
tóan azok lesznek a 21. százat első 
évtizedeiben is.
1. Biotikus és abiotikus 

stresszrezisztencia kialakításá-
nak stratégiái

  A kultúrnövények biotikus 
stressz (vírus-, baktérium-, 
gomba-, rovar-) rezisztenciá-
jának kialakítása és/vagy javí-
tása.

  A kultúrnövények abiotikus 
stressz (gyomirtószer-, hideg-, 
fagy-, szárazság-, só-, nehéz-
fém- stb.) toleranciájának ki-
alakítása és/vagy javítása. 

2. Az anyagcsere (bioszintetikus 
utak) módosításának stratégái  

  A kultúrnövények elsődleges 
anyagcseréjének (fehérje-, 
szénhidrát-, zsírsav-bioszinté-
zis) módosítása.

  A kultúrnövények másod-
lagos anyagcseréjének (pl. 
pigment-, cellulóz-, hormon-, 
alkaloid- bioszintézis stb.) 
módosítása.

3. A növekedés és fejlődés módo-
sításának stratégái 

  A kultúrnövények növekedé-
sének (pl. érésgyorsítás/lassí-
tás, puhulásgátlás stb.) módo-
sítása.

  A kultúrnövények fejlődésé-
nek módosítása (pl. vázaélet-
tartam stb.).

4. A szexuális és aszexuális repro-
dukció módosításának stratégi-
ái

  A kultúrnövények ivaros sza-
porodási folyamatainak (pl. 
androgenezis, gynogenezis, 
génikus hímsterilitás stb.) 
módosítása. 

  A kultúrnövények ivartalan 

4. kép A zöld biotechnológia nemhivatalos jelmondata. A növényi 
géntechnológia és a GM fajták/hibridek  a globalizáció motorját jelentik a 

21. század mezőgazdaságában

1. ábra 
A gyomok, a kórokozók és a kártevők miatt a betakarítható termés 

mennyisége globális méretekben alig haladja meg az 50 %-ot. Az 
egyik megoldást a herbicid-, rovar- és patogénrezisztens GM-növények 

jelenthetik a 21. században.  
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szaporodási folyamatainak 
(pl. vegetatív mikroszaporítás, 
mesterséges mag stb.) módo-
sítása.

5. GM-növények mint bioreakto-
rok fejlesztésének stratégiái

  Gyógyszeripari alapanyagok 
(pl. vakcina, szérum-albumin 
stb.) termeltetése.

  Műanyagipari alapanyagok 
(pl. polihidroxy-vajsav stb.) 
termeltetése.

  Élelmiszer-ipari alapanyagok 
(pl. alfa-amiláz, fitáz stb.) ter-
meltetése.

  Bioüzemanyagok (pl. 
bioalkohol, biodízel stb.) ter-
meltetése.

6. Transzgénikus biofortifikáció 
stratégiái

  A kultúrnövények tápértéké-
nek javítása (pl. A, E, C-vitami-
nok, jód, vas, antioxidánsok 
stb. termeltetése).  

  Kultúrnövényekből készült 
hagyományos élelmiszerek 
káros hatásának csökkentése 
(pl. allergén fehérjék, amilóz-
termelés gátlása stb.).

7. Géntechnológia módszertana 
tökéletesítésének fő irányai

  Transzgén célzott integráció-
ja.

  Transzgén szerv- és szövet-
specifikus expressziója. 

  Transzgén be/kikapcsolható-
sága.

  Markergén-kivágódás tökéle-
tesítése.

  Biológiai génáramlás meg-
akadályozása.

  Rezisztencia (gyomok, kárte-
vők) kialakulásának megelő-
zése.

  Többgénes fajták (génhalmo-
zás) előállítása.

  Plasztisz transzformáció töké-
letesítése.

  Ciszgénikus fajták előállítása.

Az egyes géntechnológiai módo-
sításokat, és az előállított GM-nö-
vényeket a fenti hétféle (1-7) straté-
giának megfelelően mutatjuk be a 
sorozat későbbi fejezeteiben, külö-
nös tekintettel azokra a GM-fajtákra, 
melyek köztermesztésbe kerültek. A 
jelenlegi IV. fejezet következő része 
viszont a kultúrnövények géntech-
nológiai módosításának gazdasági 
jelentőségével és a köztermesztésbe 
került GM-fajták globális termeszté-
si eredményeivel és tapasztalataival 
foglalkozik.

■

5.kép Kereskedelmi forgalomba került, kuriózumnak számító 
géntechnológiai módosítások

5/A kép A GM lila szegfű sorozat (Ausztrália), mely interneten rendelhető 
az USA-ban és az EU-ban

5/B kép Ingo Potrikus professzor (Svájc), az A-vitamint termelő GM-rizs 
(arany rizs) előállítója, az MTA tiszteletbeli tagja

A B

A globális felmelegedés hatásait tanul-
mányozó szingapúri egyetemi kutatók 
arra hívták fel a figyelmet, hogy valószínű-
leg a Föld különböző területein előforduló 
fajok esetében testméret-csökkenéssel kell 
számolni – tájékozódhatunk bővebben a 
http://www.sciencedaily.com honlapról.

Ez a jelenség az élőlények széles ská-
láját – kezdve a növényektől, egészen a 
csúcsragadozókig – fogja érinteni, illetve 
már egyes esetekben ki is mutatható. Az 
előrejelzés azon alapul, hogy megvizsgál-
va a már rendelkezésre álló, néhány évtize-
des múltra visszatekintő klímaváltozással 
kapcsolatos adatsorokat, összefüggés és 
párhuzamosság mutatható ki a fosszilis 
leletek révén megismert régmúlt idők fo-
lyamataival.

A kutatók a jól ismert ökológiai, vala-
mint az anyagcsere folyamatokat szabá-
lyozó törvényszerűségek segítségével 
magyarázatot keresnek az ismétlődő trend 
okára, illetve a várható következményeket 
próbálják feltárni. A legnagyobb gondot 
nem önmagában a zsugorodás tényében 
látják, hanem abban, hogy a felmelegedés 
nem ugyanolyan hatással lesz a különbö-
ző fajokra; a testméret-csökkenés aránya 
feltehetőleg nem lesz egységes, azonos 
mértékű minden élőlény esetében, illetve 
nyilvánvalóan lesznek olyanok, melyeket 
nem is érint ez a jelenség. Ebből adódó-
an fennáll annak a lehetősége, hogy zavar 
keletkezik az ökoszisztémák működésé-
ben, az egyensúly felborul a táplálékháló-
zatokban. Ezzel egyidejűleg az egyedek 
testméretének csökkenése visszahat a 
táplálékláncokra és szinergista, negatív 
hatást gyakorolhat a biodiverzitásra. A ki-
sebb növények kevesebb táplálékot jelen-
tenek a növényevőknek, a kisebb méretet 
elérő zsákmányállatok pedig a ragadozók 
testméret-csökkenését idézhetik elő. Ez 
a folyamat végül a biológiai sokszínűség 
csökkenéséhez vezethet. Természetesen a 
mezőgazdaságot sem kerüli el ez a folya-
mat, hiszen a terméseredmények alacso-
nyabbak lesznek, a biodiverzitás csökke-
nése pedig az ökoszisztéma-szolgáltatások 
alacsonyabb mértékéhez vezethet.

 ✍ Fordította: Polgárné Balogh Eszter

Tallózás...

Klímaváltozás hatása az 
élőlények testméretének 

alakulására
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