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Bevezetés

A magasabb rendű növényekben 
a sejtmagon kívül a sejtszervecskék 
( o r g a n e l l u m o k ) ,  m i n t  p l .  a 
mitokondrium és kloroplasztisz is 
tartalmaznak DNS-t, tehát géneket 
( 1 .  á b r a ) .  A  z ö l d  n övé n ye k 
autotrófok, képesek szervetlen 
anyagokból szerves molekulákat 
szintetizálni. A fotoszintézis során a 
kloroplasztiszokban a napfény 
energiájának felhasználásával szer-
ves anyagok szintetizálódnak szén-
dioxidból (CO2) és vízből (H2O). A 
Föld összes heterotróf élőlényének 
(állatok, ember stb.) elsődleges 
energia- és tápanyagforrását – köz-
vet l e n ü l ,  va g y  á t a l a k í t va  –  a 
kloroplasztisz által előállított szer-
ves anyagok szolgáltatják.

A fotoszintézisre a Földön, jelen-
leg csak a magasabb-, és néhány 
alacsonyabb rendű növényfaj sejt-
jeiben található kloroplasztisz ké-
pes. A kloroplasztiszok O2-termelő, 

fotoszintetizáló cianobaktériumok 
leszármazottjának tekinthe-
tők, melyeket a nagyobb mé-

retű korai eukarióta sejtek „be-
kebeleztek” (endoszimbiózis 
elmélet) kb. 2,5 milliárd évvel ez-
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Gödöllő

Gm-fajták előállítása kloroplasztisz 
transzformációval

Az előző 13., 14., és 15. részekben a transzgénikus (GM) fajták nemesítésének alternatív lehetőségeit és 
főbb lépéseit mutattuk be. A GM-nemesítés kiinduló növényei ezekben az esetekben, a sejtmagjukban tartal-
mazták a transzgéneket, tehát a sejtmag DNS (genom) információját módosítottuk. Az alábbiakban egy 
olyan megközelítést mutatunk be, mely nem a genom DNS, hanem egy sejtorganellum, a kloroplasztisz DNS 
(plasztom) géntechnológiai módosítására alapul.  
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1. ábra 
      A növényi sejt felépítése. A sejtben a sejtmagon kívül a mitokondrium 

és a kloroplasztisz is tartalmaz genetikai információt hordozó DNS-t 
(R. Lewis 1995. Beginning of the life. WC.B. Boston nyomán)
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előtt. A cianobaktériumok alapoz-
ták meg a jelenlegi aerob életet 
a Földön. A cianobaktériumokat 
tartalmazó eukarióta sejtek to-
vábbi evolúciós folyamatai so-
rán alakultak ki a fotoszintetizáló 
zöld növények. Végeredmény-
ben a kultúrnövényeinkben a 
fotoszintézis egy intracelluláris, 
prokarióta (cianobaktérium) ere-
detű organellumban történik, me-
lyet kloroplasztisznak nevezünk. 
Napjainkban már olyan mértékű az 
együttműködés és egymásrautalt-
ság a sejtmag és a kloroplasztisz ge-
netikai információja (génjei) között, 
hogy önálló életre már egyik sem 
lenne képes.

A plasztiszok fajtái

A növények sejtjeiben többféle 
plasztisz található. Minden plasztisz 
– az egyed embrionális fejlődése 
folyamán – az embrió sejtjeiben 
lévő pro-plasztiszokból keletkezik. 
A pro-plasztiszokból különböző 
plasztiszformák differenciálódhat-
nak, attól függően, hogy az adott 
sejttípus, milyen feladatra speciali-
zálódott (2. ábra). 

A plasztiszoknak az alábbi típusait 
különböztethetjük meg:

1. kloroplasztisz: fotoszintetizáló 
organellum.

2. etioplasztisz: a pro-plasztisz 
etioplaszttá fejlődik, ha a nö-
vény fejlődése során nem kap 
fényt. Az etioplasztban sárga 
klorofill prekurzor van klorofill 
helyett. Ha a levelet fényre tesz-

szük, akkor az etioplasztisz 
gyorsan kloroplasztisszá alakul.

3. kromoplasztisz: sárga, piros és 
narancsszínű karotinoidokat 
tartalmazó pigmentált organel-
lum. A kromoplasztisz adja a vi-
rágok és a gyümölcsök színét, és 
mindig kloroplasztiszból alakul 
ki.

4. amiloplasztisz: keményítőtartal-
mú plasztisz. 

5. statolit: keményítőtartalmú 
plasz tisz, aminek a geotro
pizmus kialakításában van sze
repe. 

6. elaioplasztisz: olaj- és 
lipidtartalmú plasztisz.

7. proteoplasztisz: fehérjetartalmú 
plasztisz.

A 4-6. plasztiszok nem tartalmaz-
nak klorofillt, ezért gyakran hasz-
nálják közös elnevezésükre a 
leukoplasztisz („színtelen színtest”) 
kifejezést.  Működőképes DNS-t 
csak az 1-3. plasztiszok tartalmaz-
nak. 

A kloroplasztisz funkciója

A kloroplasztisz a jelenlegi föl-
di életünk letéteményese. Nél-
küle nem alakulhatott volna ki a 
földi élet mai formája. Egyedül a 

2. ábra 
A növényekben előforduló plasztisz típusok és kialakulásuk. A különböző 

plasztiszformák közül csak a kloroplasztiszban és a kromoplasztiszban van 
működőképes DNS 

(en.wikipedia.org. nyomán) 

3. ábra 
a: kloroplasztiszokat tartalmazó fotoszintetizáló sejtek, B: a kloroplasztisz 

felépítése, a fotoszintézis a gránum „zsákocskáiban” (vezikulumok) 
történik  (passscience.blogspot.com), C,D: a kloroplasztisz DNS (ptDNS) 

számos kópiája a gránumlemezek között helyezkedik el 
(E.J. Garner és mts. 1991. Principles of genetics, John Wiley and Sons, New York) 
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kloroplasztisz képes a földi élők 
működéséhez szükséges primér 
energia és a primér szerves anya-
gok termelésére. Abban az esetben, 
ha a Földet ért valamilyen katakliz-
ma miatt a kloroplasztiszok nem 
tudnának működni, kihalna az élet 
bolygónkon. Olyan, főleg kemo-
szintézisre képes (kemotróf) mikro-
organizmusok maradhatnának csak 
életben – főleg az óceáni hasadé-
kokban – melyek anyagcseréjüket 
részben, vagy egészben különböző 
szervetlen anyagok (ammónia, nit-
rit, vas- és kénvegyületek stb.) oxi-
dálása révén nyert energia felhasz-
nálásával működtetik.

A kloroplasztisz egy csodálatos 
vegyi üzem, melyben a napfény 
energiájának felhasználásával szin-
tetizálódnak az életünk legfonto-
sabb polimer molekuláinak (fehér-
jék, a szénhidrátok és zsírok/olajok) 
alkotóelemei, az aminosavak (aro-
más), a cukrok és a zsírsavak. 

A kloroplasztisz genom és 
működése

A kloroplasztiszok mivel 
prokarióta eredetűek, cirkuláris/
kör alakú DNS-t tartalmaznak. 
A kloroplasztisz genom, vagy 
plasztom nagyszámú DNS-kópiája 
a gránum lemezek között helyez-
kedik el (3. ábra). Az eukarióta 
sejtek sejtmagjában (genom) és a 
kloroplasztiszban található DNS 
– plasztisz genom vagy plasztom, 
ptDNS – hasonlóságát és különb-
ségeit az 1. táblázat foglalja össze. 
A táblázat alapján – a legfontosabb 
eltérések a genom és plasztom DNS 
méretében, a ptDNS sejtenkénti kó-
piaszámában, valamint a DNS-ben 
kódolt gének számában van. 

A kloroplasztiszok bakteriális 
(prokarióta) eredetét közvetlenül 
bizonyítja, hogy szaporodásuk a 
sejtben, a DNS replikációját követő-
en hasadással történik. Prokarióta 
típusú továbbá a kloroplasztisz DNS 
(ptDNS) génjeiről az RNS átírás 
(transzkripció), és fehérjeszintézis 
(transzláció) is (1. táblázat). 

A gének száma

Ennek az „óriási vegyi üzemnek” 
működtetéséhez több ezer gén 

szükséges. Ehhez képest a kultúrnö-
vények kloroplasztiszában található 
plasztisz genom 1-1 kópiájának mé-
rete ≈150-300 ezer bp. Kis mérete 
miatt a plasztisz genom maximum 
60-250 átlagos méretű fehérjét tud 
kódolni. A valós génszám pl. a do-
hány kloroplasztisz genomban 
azonban csak ≈120. Tehát a plasztom 
génjei csak elenyésző hányadát tud-
ják kódolni annak az információ-
nak, mely a plasztisz működtetésé-
hez szükséges (1200 gén). Ennek az 
a  k ö v e t k e z m é n y e ,  h o g y  a 
kloroplasztiszban működő enzi-
mek 90 %-a a sejtmagban van kó-
dolva. Ez azt jelenti, hogy sejtmag 
génjeinek (25-30 ezer) kb. 10 %-a 
o l ya n  fe h é r j é t  kó d o l ,  a m i  a 
kloroplasztiszban működik. Ez az 
oka annak, hogy nagyon szoros 
e g y ü t t m ű kö d é s  a l a k u l t  k i  a 
kloroplasztisz és a sejtmag, tehát a 
plasztom és a genom génjeinek re-
gulációjában. Ennek egy nagyon jó 
példája a RUBISCO enzim működé-
sének szabályozása, melyet a soro-
zat „Genetikai szabályozás” című 4. 
részében „A sejtmag és organellum 
gének együttműködése” címszó alatt 
már bemutattunk (lásd: Agrofórum, 
2010. október).

A kloroplasztisz DNS 
kópiaszáma (1. táblázat)

A kultúrnövények zöme diploid 
(2n=2x), ezért a sejtmagjuk általá-
ban csak 2 kópiát tartalmaz a ge-
nomból (az egyik az apától a másik 
az anyától származik). Kivételt je-
lentenek a poliploid növények pl. a 
lucerna és burgonya 4-4 kópiát 
(2n=4x) tartalmaz. A ptDNS viszont 
4-50 példányban van jelen egy 
kloroplasztiszban. Ha figyelembe 
vesszük a sejtenkénti kloroplasztisz 
számot, ami 5-80 között változhat, 
akkor könnyen kiszámítható, hogy 
egy sejtben a ptDNS kópiaszáma 
20-4000, sőt kultúrnövényeink ese-
tében ezt meghaladó (10000) is le-
het.

Végeredményben tehát a ter-
mesztett növényekben a ptDNS kó-
piaszáma sejtenként populáció 
méretű! Ez azért fontos, mert ha a 
plasztisz transzformáció során a 
transzgéneket a plasztisz genomba, 
a plasztomba juttatjuk be, akkor a 
transzgéneket tartalmazó transzfor-
mált plasztisz DNS (T-ptDNS) száma 
– a ptDNS kópiaszámával megegye-
zően – egy sejtben ezres nagyság-
rendű is lehet, szemben a hagyomá-
nyos GM-növényekkel, melyek csak 

1. táblázat 
Az eukarióta sejtek sejtmag, vagy nukleáris DNS (genom), és kloroplasztisz 
DNS (plasztom) fontosabb jellemzőinek összehasonlítása. A transzformáció 

szempontjából meghatározó eltérések ki vannak emelve 
(Heszky L. és Gali Zs. 2009., Genetika. Szent István Egyetemi Kiadó nyomán)
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2-8 kópiát tartalmazhatnak sejten-
ként. 

A sejtenként termelhető gén-
termék mennyisége szempont-
jából ez döntő jelentőségű, mi-
vel az nagy mértékben függ a 
transzgén sejtenkénti számától. 
A plasztisz transzformánsokkal 
(transzplasztom növények) végzett 
kísérletek igazolták ezt az állítást, ve-
lük nagyságrendekkel több génter-
mék állítható elő, mint a hagyomá-
nyos genom transzformánsokkal. 
Ennek különös jelentősége lehet a 
bioreaktor transzgénikus növények 
előállításában, ahol a legfontosabb 
szempont a transzgén fehérjetermé-
kének „megtermelhető” mennyisé-
ge és ezzel előállíthatóságának gaz-
daságossága.

Plasztisz transzformáció

Az első sikeres plasztisz transzfor-
mációról Maliga Pál és felesége Sváb 
Zóra számoltak be a világon. Több 
összefoglaló munkájuk jelent meg a 
témában, részben azok alapján mu-
tatom be a plasztisz transzformáns 
növényelőállítás módszerét és leg-
fontosabb eredményeit. (Maliga 
P. (2004) Plastid transformation 
in higher plants. Annu Rev Plant 
Biol 55: 289–313., Maliga P. és mts. 
(2011) Food, Fuel, and Medicine for 
the 21st Century. Plant Physiology 
155: 15011510.)

Géntranszfer

A Földön nem ismertek olyan 
élő szervezetek (baktériumok, ví-
rusok), melyek a kloroplasztiszba 
géneket tudnának bejuttatni, ezért a 
plasztisz transzformáció során csak 
a közvetlen géntranszfer módszerek 
használhatók. A transzgént ugyanis 
a sejtfalon keresztül a sejtbe, a cito-
plazma membránon keresztül a cito-
plazmába, majd a kettős organellum 
membránon (3/B. ábra) keresztül 
magába a kloroplasztiszba kell be-
juttatni. 

Abban az esetben, ha az adott 
növényfajból protoplasztokat tu-
dunk előállítani, akkor alkalmaz-
hatjuk a PEG-es (polietilén-glikol) 
kezelést. A sikeres transzformáci-
ót követően, a protoplasztokból 
növényeket kell regenerálnunk 

(lásd: a „Transzgénikus (GM) nö-
vényregenerálás” című 9. részben, 
Agrofórum, 2011. március). 

A dohányon kívül a legtöbb kul-
túrnövény esetében azonban nincs 
kidolgozott és rutinszerűen alkal-
mazható protoplaszt-növény rend-
szer, ezért a plasztisz transzformáci-
óhoz leggyakrabban a biolisztikus 
géntranszfert (génpuska) alkalmaz-
zák (4/A. ábra). A génpuska alkal-
mazásakor a transzgént 0,4-1,0 mik-
ro m ét e r  m é ret ű  a r a ny -  va g y 
wolframlemezkékre rögzítve juttat-
juk be az organellumba. Az alkalma-
zott módszer megegyezik a sorozat 
„Géntranszfer technikák” című 8. 
részében írtakkal (Agrofórum, 2011. 
február). 

A plasztisz transzformáció továb-
bi lépései azonban sokkal nehezeb-
bek. Ennek oka, hogy a transzgént 
a sejten belül a kloroplasztiszokba 
kell bejuttatni, amiből közel 100 
van egy sejtben. A plasztiszon belül 
a transzgénnek a plasztom egyes 
kópiáiba a ptDNS-be is integrálód-
nia kell, amiből szintén sok van 

(50-100 kópia) egy plasztiszban. A 
plasztisz-DNS (ptDNS) kópiaszáma 
sejtenként végeredményben 1000-
10000 között változhat. Nyilvánvaló, 
hogy a géntranszfer során csak a 
plasztiszok egy részébe és a ptDNS 
néhány kópiájába sikerülhet bejut-
tatni a transzgént (4/A2. ábra).

Markerszelekció 

Abból a célból, hogy homogén 
transzformáns plasztiszokat tartal-
mazó sejteket kapjunk, tehát a sej-
tek csak transzformáns plasztiszokat 
tartalmazzanak, és a plasztiszokban 
pedig csak transzformáns ptDNS-ek 
(T-ptDNS) legyenek (4/D1, D2. 
ábra), olyan szelekciós rendszert 
kell alkalmazni, mely lehetővé te-
szi, a nem transzformáns ptDNS-t 
tartalmazó plasztiszok osztódásá-
nak (hasadás) gátlását, majd eli-
minációját. Ily módon érhető csak 
el a transzformáns T-ptDNS-t tartal-
mazó plasztiszok felszaporodása a 
transzformáns (transzplasztom) sej-
tekben. Ezért a gazdaságilag jelen-

4. ábra 
A kloroplasztisz transzformáció folyamatának főbb lépései. a: géntranszfer 

génbelövéssel, B: transzformáns plasztiszok és sejtek szelekciója in vitro, 
szelektív táptalajon, C: növényregenerálás szelektív táptalajon, D: stabil plasztisz 

transzformáns növény. 
a1, B1, C1,  D1 a fekete színnel jelzett oszlopok az eredeti kloroplasztisz DNS 

(ptDNS) kópiák, és a transzgént tartalmazó, piros színű oszlopok DNS (T-ptDNS) 
kópiák arányának változását mutatják egy kloroplasztiszban. 

a2, B2, C2, D2  a csak transzformáns T-ptDNS-t  tartalmazó (piros), illetve 
az eredeti  ptDNS-t és a transzformáns T-ptDNS-t is tartalmazó (rózsaszín) 

kloroplasztiszok arányának változása egy sejtben. 
A stabil kloroplasztisz transzformáns növény sejtjeiben minden kloroplasztisz, és 

azokban minden DNS kópia tartalmazza a transzgént (D, D1, D2).
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tős gén mellé egy organellum speci-
fikus szelekciós markergént kell 
beépíteni. 

A plasztisz transzformációban je-
lenleg az antibiotikum reziszten-
cia géneket használják szelekciós 
markergénként. Leggyakrabban 
a spectinomicint alkalmazzák, ami 
specifikusan, csak a plasztiszokban 
gátolja a fehérjeszintézist. Ameny-
nyiben ilyen szelektív táptalajon te-
nyésztjük a transzformáns sejteket, a 
nem transzformáns plasztiszokban 
a fehérjeszintézis leáll. A transz-
formációs vektorba ezért a gazda-
ságilag jelentős gén mellé be kell 

építeni a spektinomicin reziszten-
ciát biztosító markergént (aadA). 
Az aadA gén (aminoglikozid-3-
adenil-transzferáz) detoxifikálja a 
sejtbe jutott spektinomicint, ezért 
kiválóan alkalmas arra, hogy a 
géntranszfert követően a marker-
gént is tartalmazó sejtekben – sze-
lektív (spektinomicint tartalma-
zó) táptalajon – a transzformáns 
kloroplasztiszok felszaporodjanak. 
Ehhez természetesen a sejteknek 
legalább 20-30 alkalommal osz-
tódniuk kell, ami a tenyészetek fo-
lyamatos átoltásával érhető csak el 
(4/B. ábra). 

A szelektív táptalajon való folya-
matos tenyésztés során, a plasztisz 
transzformáns sejtekben egyrészt 
a T-ptDNS- tartalmazó plasztiszok, 
másrészt a plasztiszokon belül a 
transzformáns kópiák (T-ptDNS) fel 
tudnak szaporodni (4/B1D1., B2
D2. ábra).

A szelekció sikere a plasztomban 
módosított (transzplasztom, 
T-ptDNS) növények előállítása 
szempontjából nagyon fontos. 
Nem mindegy, hogy tudunk-e olyan 
sejteket kapni, amikben minden 
kloroplasztisz és azon belül min-
den kópia ptDNS transzformáns 
(homoplazmás sejtek), vagy olyan 
sejteket kapunk, melyekben kétfé-
le, vagy háromféle kloroplasztisz 
van jelen (heteroplazmás sej-
tek). Leggyakrabban ez utób-
bi esetek fordulnak elő. A sej-
tek egy része olyan, ami csak 
T-ptDNS-t, tartalmaz, tehát homo-
gén transzformáns plasztisz po-
pulációval rendelkezik (4/D12. 
ábra, 5/B1. ábra). A sejtek egy 
másik része viszont heterogén 
plasztisz populációval rendel-
kezhet, tehát plasztiszaik mind a 
transzformáns (T-ptDNS), mind 
a nem transzformáns (ptDNS) 
DNS-t tartalmazzák (4/C12. ábra, 
5/B2, ábra). Emellett előfordul-
hatnak még olyan plasztiszok is, 
amik csak az eredeti vad típusú 
ptDNS-el rendelkeznek (5/B3. 
ábra). Természetesen ezekből re-
generált növények is eltérőek lesz-
nek (5/D13. ábra).

Markergén kivágása

Az antibiotikum rezisztens sze-
lektált sejtek végeredményben a 
transzgénre nézve vagy homogén, 
vagy heterogén plasztisz popu-
lációval rendelkezhetnek. Tehát 
vagy minden plasztomban, vagy 
a plasztom egy részében tartal-
mazzák a T-ptDNS-t. A T-ptDNS-be 
viszont be van építve az antibioti-
kum rezisztenciagén. Mivel ez nem 
lehet jelen a regeneráns GM (stabil 
transzplasztom) növényekben, azok 
kivágását még a növényregenerálás 
előtt meg kell oldani. Erre a Cre
Int fág rendszert használják, ami 
helyspecifikus rekombinációval biz-
tosítja a markergén kivágódást.

5. ábra 
• Stabil kloroplasztisz transzformáns növényelőállítás, mely  a transzformáns 

plasztom és az eredeti plasztom, plasztisz szintű és sejt szintű szegregációjára 
alapul (Maliga P., Bock R.: 2011. Plant Physiol.155:1501-1510 nyomán). 

• a: a sikeres géntranszfert követően a sejtekben megjelennek a T-ptDNS-t 
tartalmazó transzgénikus plasztiszok (világoszöld szín). 

• B: a szelektív táptalajon való sejtosztódások háromféle sejttípust 
eredményezhetnek: B1 csak transzgénikus kloroplasztiszokat (világoszöld 
szín), B2 eredeti és transzgénikus plasztiszokat keverten (világos- és sötétzöld 
szín), B3 csak eredeti, nem transzgénikus plasztiszokat (sötétzöld szín) 
tartalmazó sejteket.

• C: a B1 és B3 sejtekből kialakuló szövetek sejtjei homoplazmásak lesznek a 
transzgénre (C1), illetve a transzgén hiányára (C3). A kevert plasztiszokat 
tartalmazó sejtek szegregációja „variegációt” eredményez (C2).

• D: A felnevelt növények világos színe jelzi a genetikailag stabil kloroplasztisz 
transzformáns növényeket (D1). A sötét színűekben hiányzik a transzgén 
(D3). A variegált, a sötét- és világoszöld szigeteket tartalmazó növények 
heteroplazmásnak tekinthetők (D2). 
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Plasztisz transzformáns 
(transzplasztom) 
növényregenerálás

A következő lépésben növényeket 
kell regenerálni – a már markergén 
nélküli – szelektált sejteket tartalma-
zó tenyészetekből. Attól függően 
viszont, hogy a növényregeneráció-
ban résztvevő sejtek kloroplasztiszai 
csak T-ptDNS-t (homoplazmás sej-
tek 5/B1. ábra), vagy a T-ptDNS 
mellett a vad típusú ptDNS-t is tartal-
mazzák (heteroplazmás sejtek 5/B2. 
ábra) különböző növényeket ka-
punk (4. és 5. ábra). A regeneránsok 
lehetnek homogén, vagy stabil 
transzformánsok, melyek csak 
homoplazmás sejteket tartalmaz-
nak (5/D. ábra), vagy kimérák, me-
lyek szigetszerűen tartalmazhatnak 
homo- és heteroplazmás sejteket 
(5/D. ábra), vagy olyan sejteket, me-
lyekben mind a kétféle DNS-t tartal-
mazó (T-ptDNS, ptDNS) plasztiszok 
is előfordulnak, sőt a kloroplasztisz 
szegregáció miatt olyan sejteket is, 
melyek csak az eredeti ptDNS-t tar-
talmazó kloroplasztiszokkal rendel-
keznek (5/B3. ábra).

A homoplazmás sejteket tartalma-
zó, tehát stabil transzformáns nö-
vények előállításának gyakorisága 
növelhető, ha a regenerációt több-
ször megismételjük a szelektív táp-
talajon (4/C,D. ábra). A heterogén 
kloroplasztisz populációval rendel-
kező sejteket tartalmazó (kiméra) 
növényekből (4/C2, 5/D2. ábra) 
kapott magvakból, viszont csak ab-
ban az esetben fejlődhetnek stabil 
transzformás növények, ha a virá-
gok ivarszervei csak T-ptDNS-t tar-
talmazó orgenellumokkal rendelke-
ző sejtből, vagy sejtekből alakultak 
ki. A regeneráns transzformáns 
növények homo- és hereroplazmás 
státuszának megállapítására alkal-
masak a DNS-hibridizáción, illetve 
a polimeráz láncreakción (PCR) ala-
pú molekuláris módszerek (lásd: „A 
transzgén integrációjának bizonyí-
tása” című 11. részben, Agrofórum, 
2011. május).

Transzplasztom növények

Az előzőekből megállapítható, 
hogy transzplasztom (plasztisz 

transzformáns) GM-növények elő-
állítása nem könnyű feladat. Az első 
homogén és stabil transzplasztom 
növényeket (dohány) Maliga Pál 
és felesége Sváb Zóra állították 
elő a világon (Waksman Institu
te, Rutgers University, Piscataway, 
New Jersey 08854; Department of 
Plant Biology, Rutgers University, 
New Brunswick, New Jersey 08901) 
1990-ben. Laboratóriumuk azóta 
is nemzetközileg vezető helyet 
foglal el plasztisz biotechnológiai 
kutatásokban. Legutóbbi munká-
juk az interneten is elérhető www.
plantphysiol.org/cgi/doi/10.1104/
pp.110.170969. 

Felfedezésük óta a plasztisz 
transzformáció sikeres volt más kul-
túrnövények (petúnia, paradicsom, 
szója, káposzta és saláta, burgonya, 
sárgarépa, gyapot, nyár, cukorrépa, 
rizs és repce) esetében is. Jelenleg 
azonban még nincs transzplasztom 
GM-fajta köztermesztésben. Szá-
mos kísérletet viszont folyamatban 
van gazdaságilag jelentős génekkel. 

A Cry1Ac Bt-gént tartalmazó 
transzplasztom növényekben ter-
melt cry fehérje mennyisége elérte 
a sejtek összes oldható fehérje 
mennyiségének a 10-45 %-át. Ami 
óriási mennyiség a jelenleg ter-
mesztésben lévő GM-növények 3-5 
%-ához képest. 

A totális herbicidekkel (glifozát, 
a glufozinát ammónium, a 
klórszulfuron) szemben toleran-
ciát biztosító géneket tartalmazó 
transzplasztom növények nagy 
mennyiségben termelték a rezisz-
tenciát biztosító enzimfehérjéket, 
mely gének mindegyike baktéri-
um eredetű, hasonlóan magához a 
kloroplasztiszhoz. 

A bioreaktor transzgénikus növé-
nyek előállításában óriási jelentősé-
ge lehet a jövőben a kloroplasztisz 
transzformációnak. A bioreaktor 
GM-növények olyan transzgénikus 
növények, melyek sejtjeiben a 
transzgén valamilyen ipari célra al
kalmas molekulát kódol, ezért az 
ipar számára fontos fehérjéket, 
vagy enzimeket stb. termelnek. A 
bioreaktor GMnövények tehát nem 
takarmány, vagy élelmiszeralap
anyagok, hanem a GMnövények
ből kivont hasznos molekulák kü
lönböző iparok (pl. gyógyszeripar, 

műanyagipar, üdítőitalgyártás 
stb.) termelési folyamataiban kerül
nek felhasználásra. A kísérleti ered-
ményekre alapozott számítások sze-
r int  ugyanis ,  a  kloroplaszt isz 
DNS-ben módosított GM-növények, 
nagyságrendekkel több ipari alap-
anyag (pl. fehérje, enzimfehérje) 
termelésére képesek, a hagyomá-
nyos sejtmagi transzformánsokhoz 
képest. 

Ezek közül figyelemre méltó a 
különböző karotinok és likopin, 
valamin a biológiailag lebomló mű-
anyag a polyhidroxy vajsav (PHB), 
a különböző zsírsavak, antitestek, 
vakcinák, antibakteriális peptidek 
(endolizinek) stb. termeltetése. Az 
utóbbi fehérjék mennyisége elérte 
az összes oldható fehérje 70 %-át! 
Nagy jelentőséget tulajdonítanak 
a nagymennyiségű lignocellulóz 
alapú biomassza lebontását biz-
tosító enzimek (endocellulázok, 
exocellulázok, béta-glükozidázok, 
xylo-glükanázok, kitinázok, kuti-
názok stb.) transzplaszton növé-
nyekkel való termeltetésének. 

A kloroplasztisz genomban mó-
dosított GM (transzplasztom) fajta-
jelöltek további vizsgálataira, minő-
sítésére, hatósági engedélyezésére, 
kockázatelemzésére, és forgalomba 
hozatalára ugyanazok a feladatok, 
szabályok és előírások vonatkoz-
nak, melyeket részletesen az „Erede-
ti géntechnológiai fejlesztésű GM-
fajta előállítása” c. 13. részben 
ismertettünk (Agrofórum, 2011. jú-
nius). 

Bioreaktor transzplasztom nö-
vényfajta jelenleg még egy sincs ke-
reskedelmi forgalomban. Az álta-
luk termelt fehérjék, enzimfehérjék 
közül is csak keveset teszteltek. Je-
lentőségük a gyógyszeripar és a 
bioüzemanyag-előállítás szempont-
jából viszont meghatározó, ezért e 
területen gyors fejlődés és valószí-
nűleg kiterjedt, de zárt rendszerű 
felhasználás várható a világon. A 
bioreaktor GM-növények részletes 
bemutatására a sorozat későbbi fe-
jezetében kerül sor.

A következő részben a III. „A 
transzgénikus (GM) fajta előállítá-
sa” című fejezet végén, a fontosabb 
szakkifejezéseket ismertetjük.




