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Bevezetés

A Bacillus thuringiensis (röviden 
B.t., vagy B.t. baktérium), Gram-

pozitív, aerob baktérium. A talajon 

kívül gyakran kimutatható külön-

böző rovarok bélcsatornájában, a le-

velek felületén, vizes és rovarokban 

gazdag élőhelyeken, malomipari 

termékekben és magraktári eszkö-

zökön.

A B.t. sporulációra (endospóra 

képzésre), továbbá rovarok elpusztí-

tására képes (entomopatogén) bak-

térium (1./A. ábra). Az endospóra-

képzés során a B.t. törzsek zöme 

kristályos (Cry), illetve citolitikus 

(Cyt) fehérjéket (crystal protein, 

Cry-fehérje, Cry-toxin, Cyt-fehérje, 

Cyt-toxin) termel (1./C. ábra). 

Ezek a fehérjék, más néven delta-

endotoxinok ( -endotoxin), felelő-

sek az inszekticid (rovarölő) hatá-

sért.

A Cry-fehérjét a múlt század köze-

pétől kezdve iparilag is előállítják,

és a termék hazánkban Dipel néven 

– mint biopeszticid – is kereskedel-

mi forgalomban van.

A Bacillus thuringiensis 

rovarölő stratégiája

A B.t. baktériumot először egy ja-

pán kutató izolálta 1901-ben, de a 

részletes leírására 2015-ben került 

sor. A molekuláris biológia fejlődé-

se tette lehetővé, hogy kimutassák a 

baktériumban azokat a plazmidokat 

(gyűrű alakú DNS molekula), amik-

nek a genetikai információi (gé-

nek), lehetővé teszik az endospóra 

kialakítását és a Cry-fehérje termelé-

sét. A B.t. baktériumok különböző 

méretű plazmidokkal rendelkez-

nek. A nagyobb plazmidok kódol-

ják a Cry-fehérjéket. 

B.t. életciklusa

A B.t. baktérium képes elpusztí-

tani egy rovart, majd azon szaporo-

dik, mindaddig, amíg a rovar mint 

táptalaj el nem „fogy”. A táplálékhi-

ány okozta kedvezőtlen körülmény 

váltja ki a baktérium sporulációját. A 

spóraképzés során a baktériumban 

(vegetatív sejtben) egy vastag falú 

spóra (endospóra) fejlődik (1./B. 
ábra). Kedvező körülmények kiala-

kulását követően (pl. megszűnik a 

táplálékhiány) a spórából újra ki-

alakul a baktérium (vegetatív sejt). 

Az endospóra nem a baktérium 

szaporodását, hanem túlélését szol-

gálja, ezért kitartó spórának, vagy 

paraspórának is nevezik. A B.t. spe-

cialitása, hogy a spóra mellett olyan 

kristályos fehérjék (parasporális 

kristályok) is termelődnek (1./B,C. 
ábra), melyek újabb rovarokat képe-

sek elpusztítani, amin a baktérium 

tovább szaporodhat. A kérdés az, 

hogyan képes erre egy prokarióta 

élőlény? 

Ott tartottunk, hogy elfogyott a 
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Gödöllő

Roverrezisztens transzgénikus B.t. fajták 
előállításának stratégiája

Az előző részekben bemutattuk a különböző gyomirtó szerekre (glifozát, glufozinát, imidazolinon és 

szulfonilurea) toleráns transzgénikus növények előállításának stratégiáit és a GM-fajták termesztésének ta-

pasztalatait. A következő részekben áttérünk a biotikus (rovar, vírus, baktérium és gomba) rezisztencia 

géntechnológiai úton történő kialakítására. Elsőként a kártevőkkel (rovar) szembeni rezisztencia géntech-

nológiai stratégiájával foglalkozunk. 
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legutóbb megölt rovar. A B.t. ek-

kor sprulációba kezd, mely során 

endosprórák alakulnak ki. Ezek-

ben a spórákban található a spóra 

anyasejt a baktériummal és a ro-

varölő Cry-fehérje, kristályszerű 

(parasporális kristály), még oldha-

tatlan (protoxin) formában (1./B. 
ábra). Ezek a kristályok egy vagy 

több Cry- és Cyt-fehérjéket tartal-

mazhatnak. A kristályszerkezet an-

nak a következménye, hogy benne 

az atomok és molekulák periodikus 

(kristályrács) térbeli alakzatban is-

métlődnek. A spórába zárt kristá-

lyos fehérjék bizonyos rovarfajok 

számára toxikusak (Cry-toxinok). A 

spórák a légáramlattal a növények 

leveleire kerülhetnek. A növényeket 

fogyasztó rovarok, vagy azok lárvái 

a levéllel együtt a spórákat is elfo-

gyasztják (2./A. ábra). 
A spórában – bekerülve a rovar 

emésztő rendszerébe – jelentős 

változások történnek. A Cry-fehérje 

(protoxin), az emésztés folyamán 

(pl. a lúgos pH hatására) denaturá-

lódik és oldhatóvá válik. A bélben 

lévő proteázok így már képesek el-

hasítani (proteolízis) a Cry-fehérjét, 

és ezzel kiszabadítani a kristályos 

szerkezetből. A protoxinból így 

lesz aktív toxin, ami az elhasított 

Cry-fehérje N-terminális fele (2./B. 
ábra). Ez az aktív toxin (Cry-toxin) 

az, ami képes elpusztítani bizonyos 

rovarokat. Tehát az elhasított Cry-

toxin a bél perisztaltika miatt elin-

dul a rovar belében és a középbél-

ben kétféle esemény történhet: 

A Cry-toxin elpusztítja a rovart: 
Ebben esetben a Cry-toxin egyik al-

egysége hozzá tud kapcsolódni az 

adott rovarfaj bélhámsejt membrán-

ja receptor fehérjéhez (2./C. ábra). 
Ennek hatására különböző mole-

kuláris változások következnek be 

a bélhámsejtekben. A Cry-toxin 

másik alegysége behatol a memb-

ránba, abban pórusokat képez. A 

bélperforáció miatt a sejtek lizálnak 

(elfolyósodnak), ami végül a ro-

var (imágó vagy lárva) pusztulását 

eredményezi (2./C. ábra). Ezeket a 

Cry-toxinokat ezért pórus formáló 

toxinoknak (PFT) is nevezik. Újab-

ban feltételezik, hogy a kapcsolódás 

apoptózist (programozott sejthalál) 

okoz a bélhámszövet sejtjeiben. A 
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1. ábra
Bacillus thuringiensis baktérium

A: A sporulációs fázisban lévő B.t.-baktériumok fénymikroszkópos képe 
(http://www.ecoterrazas.com/blog/insecticidas-naturales/Bacillus Thuringiensis)

B: Bacillus thuringiensis spóraképzés fázisában lévő sejtje hossz-metszetének 
transzmissziós elektronmikroszkópi (10 000x) képe, a baktériumot 
tartalmazó spóraanyasejttel (1) és  a fehérje kristályokkal (2). 
(http://micro-gen.ouhsc.edu/b_thuring/b_thuringiensis_home.htm)

 C: B.t.-baktériumok sporulációja során keletkező 1-3 mikrométer 
nagyságú kettős gúla alakú, tisztított fehérje kristályok szkenning 
elektronmikroszkópos képe  
(Bacillus thuringiensis B- Wikipedia, the free encyclopedia.htm)

2. ábra
A Cry-toxin rovarölő hatásának folyamata

A: A rovar elfogyasztja a levélen lévő spórát, a kristályos fehérjével együtt
B: A bélben a Cry-fehérje kiszabadul a spórából és oldhatóvá válik 

(δ-endotoxin), proteolízis során először protoxin, majd az N-terminális 
feléből aktív toxin lesz.  

C: Az aktív toxin hozzákapcsolódik a bélhámszövet recetorához, pórusok 
kialakulását indukálva a bélfalban, ami a rovar pusztulását eredményezi. 

D: A bélben a spórában lévő baktérium újra vegetatív sejtté alakul és a 
rovarban mint „táptalajon” szaporodik.
(http://muou.sc.mahidol.ac.th/research_wp_bt.html)
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B.t. tehát nem kórokozó baktérium, 

nem betegséget kiváltva pusztítja el 

a rovart. A B.t. toxin hatására bekö-

vetkező bélperforáció miatt a rovar 

nem táplálkozik, emiatt végült éhen 

hal, vagy a legyengült rovar külön-

böző fertőzések áldozata lesz. Az 

elpusztult rovaron mint táptalajon 

pedig újra kezdődhet a B.t. bakté-

rium életciklusa, mindaddig, amíg 

ez az áldozat is el nem „fogy” (2./D. 
ábra). 

A Cry-toxin nem pusztítja el a 
rovart: Ebben az esetben a Cry-

fehérjének az amino(N)-terminális 

fele (aktív toxin) nem tud hozzákap-

csolódni a spórát elfogyasztó rovar 

faj imágója, vagy lárvája bélhámsejt 

receptoraihoz. A Cry-toxinok ezek-

ben az esetekben változatlan formá-

ban (emésztetlenül) távoznak a be-

fogadó szervezetből anélkül, hogy 

bármiféle káros hatásuk lenne. 

Cry-toxinok specifikus hatása

A specifitást, az aktív toxin mint 

fehérje és a bélhámsejt receptora 

mint fehérje molekulák közötti kap-

csolódás sikere, vagy sikertelensége 

adja. Abban az esetben, amikor a to-

xin specifikus szerkezete lehetővé 

teszi, hogy a receptorhoz kapcso-

lódjon, akkor a rovar el fog pusz-

tulni. Abban az esetben azonban, 

amikor az aktív toxin nem tud a bél-

hámsejt receptorához kapcsolódni, 

akkor a rovar észre sem fogja venni, 

hogy Cry-fehérjét is fogyatott. Egy 

adott -endotoxin aktivitását három 

tényező befolyásolja: a baktérium-

törzs, amiből a toxin származik, a 

kristályok oldhatóságának mértéke 

a bélben, valamint a befogadó rovar 

érzékenysége a toxinra.  

Abban az esetben például, ha az 

adott rovar belében a pH túl ala-

csony (savas) a toxin azelőtt oldó-

dik, mielőtt a hatását kifejthetné. A 

magas (lúgos) pH esetében pedig 

nem tud oldódni, ezért emésztetle-

nül távozik a rovarból. Tehát a toxin 

aktiválása és kapcsolódása specifi-

kus pH-t igényel a bélben. Hasonló 

a helyzet a bélsejtek membránjának 

méretében lévő faji, illetve fejlődés-

beli (lárva, imágó) eltérések esté-

ben is. Többek között ezek is okoz-

hatják, hogy ugyanazon faj lárvái és 

fiatal egyedei sokkal érzékenyeb-

bek a toxinra, mint a kifejlett rova-

rok (imágók).    

Rovarölő fehérjék 

(Cry-toxinok)

A Bacillus thuringiensis mint faj 

(species) a sporuláció során kü-

lönböző rovarölő fehérjéket képes 

termelni. Az előző pontban írtakból 

nyilvánvaló, hogy a Cry-fehérje toxi-

kus hatása nem univerzális a rovar-

világban, hanem specifikus, tehát 

egyes fajokat elpusztítja, másokat 

nem. Ebből az is következik, hogy 

a világon rendkívül sokféle specifi-

kus Cry-fehérjét termelő baktérium 

alfaj (subspecies) és törzs létezhet, 

melyek különböző rovarfajokra 

specializálódtak, ezért toxinjaik el-

térő rovarcsoportokat képesek el-

pusztítani. 

Napjainkra 560 különböző Cry-

fehérjét szekvenáltak és az ami-

nosav szekvenciájuk flagella és 

antigén szerotípusuk hasonlósága 

alapján 68 alfajba (Cry1-Cry68 alfa-

jok) sorolták őket.  

A mezőgazdaságilag jelentős 

Cry-toxinok, úgynevezett pórus-
formáló-toxinok (PFT) osztályába 

tatoznak, mert hatásuk a bél perfo-

rációját okozza a rovarban. Ezeket 

a Cry-toxinokat a PFT osztályon 

belül a „három-doménes családba” 

3. ábra
A Bacillus thuringiensis Cry-fehérje háromdimenziós 

képe
A kristályos fehérje három (I , II, III)  doménből (alegység) 

áll. Az alegységek funkciói a 5. ábrán láthatók.
     (http://www.osel.cz/index.php?clanek=923)

4. ábra
Fontosabb Cry-fehérjék (Cry1Aa, Cry2Aa, Cry3Aa és 

Cry4Ba) háromdimenziós szerkezete
A három alegységből álló fehérjék  alegységeinek 

színei: piros: domén-I, zöld: domén-II, kék: domén-III. 
(Pigott,C,R., Ellar,D.J.: 2007 Microbiol. Mol. Biol. Rev. 71/2, 255-281. 

Bravo,A. et al.: 2007 Toxicon,  49/4, 423-435.)
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sorolták, mivel három alegységből 

(domén) állnak (3. ábra). 
A három-doménes Cry-fehérje 

család a legnagyobb a Cry-családok 

között. Három jól különíthető al-

egységet tartalmaznak egy linkerrel 

összekapcsolva (3. ábra). Jelleg-

zetességük, hogy kétféle protoxint 

tartalmaznak. Az N-terminális fele 

az, ami képes létrehozni a kristályos 

szerkezetet és ez toxikus a rovar 

számára. A különböző Cry-fehérjék 

génjei nagyfokú szekvencia ha-

sonlóságot mutatnak Négy ismert 

– három-doménes Cry-fehérje szer-

kezetét röntgen-krisztallográfiával 

határozták meg (4. ábra). Az ábrán 

látható 4 Cry-toxin esetében nagy 

a szerkezeti hasonlóság. Ez a tény 

mindenképpen azonos, vagy közel 

azonos hatásra utal.

A három alegység funkcióit az 

5. ábra mutatja be. A kompatibilis 

kapcsolat esetében, a domén-II, ami 

szerkezeti hasonlóságot mutat pl. 

glükanázokkal, glükoronidázokkal, 

galaktozidázokkal stb., ké-

pes közvetlenül kapcsolódni a 

receptorfehérjéhez. A domén-I a 

fehérje N-terminális fele, ami fele-

lős a membránba való behatolá-

sért és a perforációért. A domén-III 

szerkezeti hasonlóságot mutat pl. 

lektinekkel, vitelinnel. Szerepe a 

receptor felismerésében, valamint 

a domén-II kapcsolódásának előse-

gítésében van. Ezek a hasonlóságok 

sejtetni engedik, hogy a szénhid-

rát-molekulák szerepet játszhatnak 

a három-domén Cry-fehérjék mű-

ködésében, valamint a rovarok Bt-

rezisztenciájának kialakulásában. 

Az utóbbira a következő részekben 

még visszatérünk. 

Cry-fehérjék (Bt-toxinok) főbb 

csoportjai:

A mezőgazdasági alkalmazás 

szempontjából a Cry-fehérjék a spe-
cifikus hatásuk alapján csoporto-

síthatók: 

 Lepidoptera fajokra (molyok és 

lepkék) specifikus Cry-fehérjék: 

A B.t. aizawai és B.t. kurstaki al-

fajok különböző törzseinek Cry-
1, Cry-2 géncsaládokba tartozó 

toxinjai (pl. Cry1Aa, Cry1Ab, 

Cry1C stb.). 

 Coleoptera fajokra (bogarak) 

specifikus Cry-fehérjék: A B.t. 
tenebrionis alfaj különböző tör-

zseinek Cry-3 géncsaládba tar-

tozó toxinjai (pl. Cry3A, Cry3F, 

Cry34Aa stb.). 

 Nematoda fajokra (fonálfér-

gek) specifikus Cry-fehérjék: A 

Cry-5 géncsaládba tartozó toxi-

nok.

 Diptera fajokra (legyek és 

szúnyogok) specifikus Cry-

fehérjék: A B.t. israelensis alfaj 

különböző törzseinek Cry-4, 
Cry-9, Cry-11 géncsaládokba ta-

tozó toxinjai (pl. Cry4A, Cry4B, 

Cry11A stb.).

 Hymenoptera fajokra (han-

gyák) specifikus Cry-fehérjék: 

A Cry-22 géncsaládba tartozó 

toxinok.

Cry-fehérje (Bt-fehérje) alapú 

biopeszticidek

A Bacillus thuringiensis alfajok 

különböző törzsei, tehát rendkí-

vül sokféle Cry-toxint termelnek, 

melyek különböző rovarfajokra 

toxikusak. Ez a nagy változatosság, 

és specifikus hatás ad lehetőséget 

különböző rovarokra specifikus 

biopeszticidek gyártására, továb-

bá különböző Cry-toxinok terme-

lésére képes és ezért különböző 

rovarfajokkal szemben rezisztens 

transzgénikus (GM) növények (faj-

ták) előállítására. Az utóbbiakkal a 

sorozat következő számaiban foglal-

kozunk.

A B.t. spórákat és Cry-fehérjéket 

tartalmazó folyékony készítménye-

ket specifikus rovarölő szerként, 

1920 óta használják rovarirtásra. 

5. ábra
Az aktív toxin doménjeinek (alegységeinek)  és a rovar bélhámsejt 

receptorának molekuláris kapcsolata és következményei
A: A rovar belében a Cry-fehérjéből aktív toxin lesz, ami három (I, II, 

III) alegységből (domén) áll. Az alegység-III elősegíti az alegység-II  
receptorhoz kapcsolódását.

B: Az alegység-II szerkezete lehetővé teszi a kapcsolódását a bélhámsejt 
receptorához.

C: Az alegység-I felelős a membránba való behatolásért és a pórus 
kialakításáért.

 D: A membrán perforációja miatt megindul az ionok és a kis molekulák 
kiáramlása, ami sejtek elhalásához (lízis) vezet. 
(http://muou.sc.mahidol.ac.th/research_wp_bt.html)
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Az USA-ban 1961-ben regisztrál-

ták. Az ezredfordulót követően 

különböző kiszerelések vannak a 

piacon: Able™,  Biobit®, Cutlass™, 

Dipel®, Foray®, Javelin®, Thuricide®, 

Vectobac® (http://npic.orst.edu/
factsheets/BTtech.pdf ).

A boltokban kapható szerek 

környezetbarátként ismertek. 

Kedvelt rovarirtó szerei az orga-

nikus vagy biogazdálkodásnak. 

Biopeszticidként vannak nyilván-

tartva, mert nem veszélyesek az 

emberre, az élővilágra, a hasznos 

rovarokra stb. Az utóbbi állításokat 

az újabb toxikológiai eredmények 

azonban már megkérdőjelezik, pl. 

bizonyos B.t. törzsek Cry-fehérjéi 

esetében alacsony környezeti toxici-

tást figyeltek meg, többek között az 

embereknél is. 

A toxikológiával kapcsolatos ered-

mények olvashatók a http://npic.
orst.edu/factsheets/BTgen.pdf hon-

lapon.

Az ezredforduló körül a globális 

peszticid forgalom évente 8-10 mil-

liárd USD volt. Ennek 2 %-át tették 

ki a mikrobiológiai eredetű rovar-

ölő szerek. A biopeszticidek 90 %-a 

viszont valamilyen Bt-eredetű ter-

mék volt. A B.t.-ről mint spóraképző 

baktériumról köztudott, hogy képes 

rovarölő kristályos fehérjéket (delta-

endotoxinokat, Cry-fehérjéket, vagy 

Cry-toxinokat) termelni. 

B.t.-eredtű biopeszticidet bakte-

riális fermentorokban állítják elő, 

ami különböző eredetű spóra és 

kristályos fehérje keverékéből áll. 

A Dipel például, amit a HD-1 B.t. 
törzs fermentációjával állítanak elő, 

Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, és Cry2Aa 

toxinokat tartalmaz. Kanadában ezt 

használják rovarirtásra a fenyvesek-

ben. Különböző formulázott for-

mában kaphatók (por, granulátum, 

folyadék, spray stb.). Leggyakrab-

ban, a kémiai szerekhez hasonlóan 

permetezéssel juttatják a növények 

leveleire.

Alkalmazásuk környezetbarát, 

azonban a kémiai szerekkel szem-

ben hatásuk nem olyan megbízható-

an erős, gyors és széles spektrumú. 

További hátrányuk, hogy hatásuk 

nem tartós, a különböző környezeti 

hatásokra (pl. napsugárzás) gyor-

san lebomlanak. Az előzőek miatt 

viszonylag gyakori permetezésre 

van szükség, ami viszont rontja a 

gazdaságosságot. Napjainkban al-

kalmazása leszűkült főleg az üveg-

házi primőr zöldség előállítására, 

biotermesztésre, erdők védelmére, 

illetve olyan speciális termékekre, 

melyek előállítása során a kémiai 

növényvédő szerek használata tilos.

Összefoglalva: a géntechnológiai 

alkalmazás szempontjából rendkí-

vül előnyös, hogy egyféle Cry-toxin 

csak egy vagy néhány rovarfajt ké-

pes károsítani. Ez a tény adja meg 

a lehetőségét, hogy a Cry-toxint ma-

gával a termesztett kultúrnövénnyel 

termeltessük meg, és ezzel a GM-

növényállományban, csak a célzott 

rovarokat pusztítsuk el. A következő 

számban ezért elkezdjük a B.t. gén-

re alapuló rovarrezisztens GM-faj-

ták előállításának és termesztésük 

előnyeinek, valamint kockázatainak 

bemutatását.

A kutatás a TAMOP-

4.2.2/B-10/1-2010-0011 „A tehetség-

gondozás és kutatóképzés komplex 

rendszerének fejlesztése a Szent Ist-

ván Egyetemen” c. pályázat támoga-

tásával valósult meg.
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