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Bevezetés

A vírusok speciális helyet foglalnak 

el a földi élővilágban. Biológiai szem-

pontból nem tekinthetők élőnek, mert 

nincs sejtszerkezetük és önálló felépí-

tést lehetővé tevő anyagcseréjük. A 

prokarióta (baktériumok) és eukarióta 

(növények, állatok, ember) sejtekben 

élősködnek (obligát paraziták). Arra 

viszont képesek, hogy a megfertőzött 

sejteket genetikailag gyarmatosítsák, a 

saját genetikai információjukat a gaz-

dasejttel realizáltassák és újabb kór-

okozókat állíttassanak elő. 

Genetikai értelemben a vírusokat 

élőnek kell tekintenünk, mert önálló 

genetikai információval rendelkeznek, 

programjuk van, képesek azt átörökí-

teni és megváltoztatni (evolúció).

A vírusok élete viszont nem könnyű, 

mert mint élőknek egyetlen túlélési 

lehetőségük van, küzdelem az infor-

mációért más élőben, mert csak annak 

sejtjében van lehetőségük a saját infor-

mációjuknak lemásolására (replikáció) 

és működtetésére (expresszió). Ennek 

ellenére a vírusok komoly kórokozók, 

mind a növény-, mind az állatvilág-

ban. Rendkívül veszélyes betegsége-

ket okozhatnak, és ami a legfontosabb 

nincs ellenük gyógyszer, vagy növény-

védő szer. A géntechnológia kezdete-

kor, az 1980-as években, ezért komoly 

sikereket vártak a vírusrezisztens 

transzgénikus növények előállíthatósá-

gától. Nem egészen így történt, vajon 

miért? A válasz előtt meg kell ismer-

nünk a növényi vírusok biológiájának 

és szaporodásának molekuláris titkait.

Vírusok genomja

A növényi vírusok (virionok) nuk-

leinsavból és azt körülvevő fehérjebu-

rokból (burokfehérje, köpenyfehérje, 

CP) állnak (1/A. ábra). Jelenleg körül-

belül 1200 vírus ismert, és sokféle ta-

xonómiai csoportba sorolhatók. Ezek 

közül körülbelül 250 komoly koroko-

zóként jelentős terméscsökkenést 

okoz a szántóföldi és kertészti növé-

nyeknél. 

Nagyszámú különböző taxonómi-
ai csoportba sorolhatók. Genomjuk 
(örökítő anyagjuk) nukleinsav, ami 

lehet egyszálú vagy kétszálú, pozitív 
(plusz, 3’+,) vagy negatív (mínusz, 
3’–) polaritású RNS vagy DNS. A 
nukleinsavszálak lehetnek továbbá 
szenszek, antiszenszek, vagy mindket-
tő. 

A növényeket fertőző vírusok 70 
%-ának genomjában az örökítő anyag 
RNS. Az emberi és állati DNS-vírusok-
kal szemben, tehát a növényi vírusok 
általában RNS-vírusok.

A nukleinsavgenom több részből áll 
(szegmentált). Mérete 2700 és 20.000 
nukleotid között változhat. Több, 
magfehérjét kódol (köpenyfehérjéket, 
replikációhoz szükséges enzimeket 
polimerázokat és helikázokat, mozgási 
fehérjét stb.). Néhány vírus ezenkívül 
tartalmaz egy extra RNS-t, amit szatel-
lit RNS-nek nevezünk. A genomot egy 
védő fehérjeburok veszi körül, ebben 
az állapotban nevezzük virionnak (1. 
ábra). A növényi vírusok többsége a 
köpenyfehérjén kívül nem tartalmaz 
membránt, vagy glikoproteineket. 
A virion végeredményben kémi-
ailag nem más, mint egy fertőző 
nukleoproteid. 
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Transzgénikus vírusrezisztencia 
I. Növényi vírusok molekuláris biológiája

Az első vírusrezisztens növényekről már 1986-ban beszámoltak. A széleskörű gyakorlati alkalmazást 
azonban még napjaikban is számos molekuláris probléma megoldatlansága akadályozza. Abból a célból, 
hogy a vírusrezisztencia géntechnológia stratégiáit, az alkalmazás előnyeit és kockázatait megérthessük, 
ebben a részben a vírusok mint fehérjébe csomagolt nukleinsav-molekulák biológiájával és szaporodásával 
foglalkozunk. 
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Vírusok főbb csoportjai

A virionok morfológiailag sokfélék 
lehetnek, a pálcika (helikális) formától 
a gömb (izometrikus) alakig. 

A helikális virion (vírus) csoportjá-
ba hosszúkás, pálcika alakú virionok 
tartoznak, melyekben a köpenyfehér-
jét alkotó fehérjealegységek csigavonal 
(helix) alakban veszik körül az infor-
mációt hordozó, egy központi tengely 
körül spirális alakban csavarodó, nuk-
leinsavat. A 2. ábrán a dohány moza-
ik vírus (TMV) okozta kórtünet (2/A. 
ábra), valamint a 300 nanométer (nm) 
hosszú és 18 nm vastag, belül üreges 
virionok elektronmikroszkópos képe 
(2/B. ábra) látható. A lucerna moza-
ik vírus (AlMV) szintén helikális vírus 
(2/C. ábra). A helikális TMV molekulá-
ris szerkezete a 6400 nukleotidból fel-
épülő egyszálú pozitív (+) RNS. Ezt ve-
szi körül a köpenyfehérje, ami számos 
egyforma, 158 aminosavat tartalmazó 
fehérjealegységből áll (2/D. ábra). 

Az izometrikus virionok (vírusok)

alkotják a másik csoportot, melyek 
fehérjeburka közel gömb alakú és át-
lagosan 50 nm átmérőjű. A 3. ábrán
az uborka mozaik vírusok (3/A. ábra) 
és a paradicsom mozaik vírusok (3/B. 
ábra) elektronmikroszkópos képei lát-
hatók. A 3/C. ábra azt mutatja, hogy a 
gömb alakú vírusokban hol és hogyan 
helyezkedik el a vírus örökítő anyaga. 
A 3/D. ábra jól szemlélteti a köpeny-
fehérje nagyszámú fehérjealegysége-
inek elhelyezkedését az izometrikus 
vírus felületén.

A vírusfertőzés (átvitel)

Az előzőekből következik, hogy a ví-
rusok, önmaguk képtelenek bejutni a 
növénybe, illetve újabb és újabb növé-
nyeket fertőzni. A terjedésük tehát a ví-
rusok szempontjából passzív folyamat, 
aminek többféle változata lehet.

A vírusok anélkül is terjedhetnek, 
hogy elhagynák a növényt. A vegetatív 

úton szaporított növények esetében 
a vírusos szaporítóanyag biztosítja a 
virion számára a terjedés lehetőségét. 
A generatív úton szaporított növények 
esetében, sajnos egyre gyakrabban 
igazolják a virion maggal való terjedé-
sét. Ezekben az esetekben a virionok a 
mag külső (perikarpium), vagy a belső 
(endospermium) sejtjeiből kiindulva 
fertőzik a következő generáció csíra-
növényeit.

A vírusok átvitele egyik növényről 
a másikra, azonban csak mechanikai 

úton (sebzés, sérülés stb.), vagy élő 
szervezetek közreműködésével, más 

1. ábra
A növényi vírus (virion) felépítése és bejutása a növényi sejtekbe 

(fertőzés)  
1/A.: Növényi vírus nukleinsavból (RNS, DNS) és azt védelmező fehérjéből 

(burok/köpenyfehérje, CP) áll.
1/B.: Vírusfertőzés vektor útján (levéltetű). Vírusfertőzött növény 

szívogatásával (tápvezeték) a virionok (fekete pontok) bekerülnek a vektor 
szervezetébe, ahonnan a vektor közvetítésével (nyálvezeték) átkerülhetnek 
nem vírusos növények sejtjeibe.

(A: http://www.ento.csiro.au/GMO-impact/index.html 
B: http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/viruses/Pages/

BarleyYelDwarf.aspx)
  

2. ábra
Pálcika alakú (helikális) vírusok és molekuláris szerkezetük

2/A: Dohány mozaik vírus (TMV) okozta tünetek dohányon 
2/B: Pálcika alakú dohány mozaik vírus elektronmikroszkópos képe (80,000x)
2/C: Lucerna mozaik vírus (AlMV), helikális virion  elektronmikroszkópos képe 

(250,000x) 
2/D: Helikális vírusoknak az  RNS és a burokfehérje alegységei által alkotott 

speciális szerkezete 
(A-B: www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e35/35.htm
 C-D: http://www.examiner.com/article/virus-resistant-grapevines-that-make-
antibodies)

C
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néven vektorokkal (gombák, fonálfér-
gek, rovarok) történhet. A legjelentő-
sebb vírusterjesztő vektorok a szúró-
szívó szájszervű rovarok, a levéltetvek 
(1/B. ábra). A vírusok ezekben az 
esetekben a vírus nyálával együtt ke-
rülnek a növényi sejtekbe. Az átvitel 
lehet nyálátvitel, amikor a virion nem 
kerül be (nem cirkulál) a vektor szer-
vezetébe, és lehet perzisztens, amikor 
a virion bekerül a vektor emésztőrend-
szerébe, majd onnan a nyálmirigyekbe
(1/B. ábra). Az átvitel az egészséges 
növényre a nyálvezetéken keresztül 
történik. 

Az előzőekből egyértelmű, hogy a 
vírus nem más, mint fehérjemoleku-
lákkal körülvett fertőző nukleinsav 
(RNS, DNS). Ebből logikusan követke-
zik, hogy a géntechnológiai megköze-
lítés sem lehet más, mint molekuláris. 
Abból a célból, hogy molekuláris stra-
tégiákat lehessen kidolgozni, meg kell 

ismernünk a vírus génjeit, a génekben 
kódolt fehérjék funkcióit és szerepü-
ket a vírus szaporodási folyamatában. 

A vírusgenom génjei és 

funkciójuk

A vírusgenomban különböző géne-
ket (leolvasási keretet) azonosítottak, 
számuk átlagosan 5-10. A legismertebb 
a dohány mozaik vírus (2. ábra). Ge-
nomja 5 leolvasási keretet (gént) tartal-
maz, melyből három nem szerkezeti 
fehérjét kódol. A legfontosabb gének 
által kódolt fehérjék és funkciójuk: 

 replikáz komplex fehérjéi (enzim-
fehérjék), polimeráz és helikáz 
funkcióval, biztosítják a burokfe-
hérje nélküli vírusgenom (vegeta-
tív vírus) sejten belüli átírását (má-
solását),  
mozgási (MP, transzport) fehér-
jék teszik lehetővé a virionok 
sejtről sejtre való vándorlását a 
plazmodezmákon keresztül, tehát 
elterjedésüket a szövetben (lokális 
fertőzés), 
proteináz enzimfehérjék, me-
lyek a vírusfehérjék termelését és 
virionná rendeződését biztosítják, 
köpenyfehérjék (CP), a virion kül-
ső burkát alkotják, ami a genomot 
védi a környezeti hatásoktól.

A vírusszaporodás (replikáció) 

folyamata

3. ábra
A gömb alakú (izometrikus) vírusok és molekuláris szerkezetük

3/A.: Uborka mozaik vírus  (CMV, 300,000x) (http://ictvdb.bio-mirror.cn/
Images/Milne/cucumsv.htm)

3/B.: Paradicsom mozaik vírus (ToMV, 300,000x) (tp://pvo.bio-mirror.cn/
descr825.htm)

3/C.és D.:  Az izometrikus vírusoknak  az RNS és a burokfehérje alegységei 
által alkotott speciális szerkezete (http://lookfordiagnosis.com/
mesh_info.php?lang=1&term=Tombusvirus, ViralZone: Tombusvirus 
viralzone.expasy.org)

4. ábra
Levéltetű közvetített fertőzést (1.) követő pozitív-szensz RNS szálú (3’+) 

vírus szaporodási folyamata a növényi sejtben (2-10.)
(http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/viruses/Pages/

BarleyYelDwarf.aspx)
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A 4/1-10. ábra egy pozitív szensz 
RNS (+RNS, 3’+) genommal rendel-
kező vírus (pl. árpa sárgaság törpülés 
vírus, BYDV-MAV) életciklusát mutat-
ja be. Miután a vektor közvetítésével, 
a vírus bejutott a növényi sejtbe (1.), 

a vírusgenomról szintetizálódnak a 
replikációhoz szükséges enzimek (2-
3.). A replikációs komplex az enzimje-
ivel elkészíti a vírus genom (+RNS) ne-
gatív másolatát (–RNS, 3’–) (4.). A vírus 
szaporodása ennél a pontnál elágazik. 

Az egyik esetben a negatív szál (–
RNS) teljes hosszában replikálódik 

(átíródik), mely folyamat során az 
eredeti vírus genom (+RNS, 3’+) szá-
mos másolata készül el a sejtben (5.). 
A másik esetben negatív szál (–RNS) 
egyes részei (a vírus fehérjéit kódoló 
szakaszok) replikálódnak (6.) és az 
így keletkező pozitív szál (+RNS, 3’+) 
templátként szolgál a vírus különböző 
fehérjéinek (pl. CP, MV stb.) transzlá-

ciójához (7.). Ebben a folyamatban a 
vírusfehérjék számos másolata készül 
el a sejtben (8.). Végül is a fertőzött 
sejtben a vírus genomját adó +RNS szál 
vírus szerkezeti fehérjéi (CP, MV stb.) 
nagy számban lesznek jelen.

Ezt követően a + RNS-ek (vírusge-
nomok) és a virion fehérjéi (köpeny-
fehérjék stb.) fertőzőképes virionná 
rendeződnek össze (9.). Ebben a 
folyamatban egy vírusgenomot egy 
köpenyfehérje (CP) kapszulázza. Fi-
gyelemmel a sok másolatra, számos új 
fertőzőképes virion alakul ki a sejtben 
(10.). 

A keletkezett virionok egy része 
újabb levéltetű szívás esetén kike-
rülhet a sejtből és a vektor közvetíté-

5. ábra
Plazmodezmák

A.: plazmatikus összeköttetést biztosítanak a szomszédos növényi sejtek között
B.: nyílás tengelyében egy cső húzódik (dezmotubulus), ami összefügg mind a 

két sejt endoplazmatikus retikulumával. A csövet hüvelyszerűen körülvevő 
citoplazmában lévő szabályozható nyílásokon (2-3 nm) keresztül folyik a 
sejtek közötti transzport. 

(A: http://www.mcb.uct.ac.za/tutorial/virus_plant_move.htm
B: https://www.google.hu/#q=plant+viruses)

wwwwww..euuralis.huu
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sével más növények sejtjeibe juthat. 
Másik részük a fertőzött sejtből át-
vándorolhat a szomszédos sejtekbe a 
plazmodezmákon keresztül. 

Lokális és szisztemikus fertőzés

A fertőzött sejtben keletkező nagy-
számú új vírus a sejtközötti járatokon 
(plazmodezmák) keresztül újabb 
sejteket fertőzhet (lokális fertőzés) 
(5/A. ábra). Ez azonban nem köny-
nyű feladat az új virionok számára, 
mert plazmodezmák átmérője 2-3 
nm, jóval kisebb, mint pl. a TMV vas-
tagsága, ami 18 nm, vagy például az 
izometrikus virionok átmérője, ami 
50 nm. A virionok számára az átjutást 
más vírusfehérjékkel együtt, a MP biz-
tosítja. Maga a molekuláris folyamat 
még nem teljesen tisztázott. A jelen-

legi ismeretek alapján a virion képes 
lebontani a nyílás méretét szabályozó 
citoplazmatikus réteg szerkezeti ele-
meit 5/B. ábra). Ennek következtében 
a plazmodezma átmérője megnő any-
nyira, amin a virionok már át tudnak 
jutni. Ez a szisztemikus fertőzés kiala-
kulásának első lépése (lokális fertő-
zés), ami akkor teljesedik ki, amikor a 
sejtről sejtre vándorló vírusok eljutnak 
a szállítószövetekbe.

Vírusok elleni hagyományos 

védekezés

A vírusbetegségekre nincs gyógy-
szer. Az emberek esetében a legyen-
gített vírusokkal történő vakcinázás is 
csak megelőző és nem gyógyító eljá-
rás. Az antibiotikumoknak nincs hatá-
suk a vírusokra, felhasználásukkal csak 

a vírusfertőzés másodlagos szövődmé-
nyeit, a bakteriális fertőzéseket próbál-
ják kizárni. A növényi vírusok eseté-
ben is hasonló a helyzet. Nincs olyan 
növényvédő szer, ami képes lenne a ví-
rusokat specifikusan elpusztítani, úgy 
hogy közben a növények és sejtjeik ne 
károsodjanak. A vírusok ellen jelenleg 
alkalmazott agrotechnikai és integrált 
védekezési eljárások is inkább megelő-
ző jellegűek. 

Géntechnológia lehetőségei

A tudomány napjainkra részben 
megismerte a vírusok génjeit, az ál-
taluk kódolt fehérjéket és azok funk-
cióját a vírusok szaporodásában. Ez 
adott lehetőséget arra, hogy megfo-
galmazzák azokat a géntechnológiai 
stratégiákat (molekuláris módosítá-
sokat), melyekkel a transzgénikus 
növényekben kialakítható a vírusbe-
tegségekkel szembeni ellenálló ké-
pesség. Az elmúlt évtizedekben vizs-
gált transzgénikus módosítások egy 
csoportba sorolhatók, amit patogén 
(vírus) eredetű rezisztenciának hívunk 
(PDR, Pathogen-Derived Resistance). 
A PDR megközelítés lényege, hogy a 

rezisztenciát a vírus eredetű gének 

által kódolt fehérjékkel, kódoló, vagy 

nem kódoló nukleinsav fragmen-

tumok növénybe építésével kívánja 

megoldani.

A PDR-t alkalmazó géntechnológia 
eredményeiről, kudarcairól és a keres-
kedelmi forgalomba került GM-fajták 
előnyeiről és kockázatairól lesz szó a 
következő számban.

Kutató Kari Kiválósági Támoga-
tás – Research Centre of Excellence 
– 17586-4/2013/TUDPOL.
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A növényvilág sokszínűségének 
csökkenéséért sok esetben a gyom-
irtó szereket teszik felelőssé, ám a 
jelenség hátterében számos más, 
esetleg nagyobb hatással rendelke-
ző tényező is található – tudósít a 
http://www.sciencedaily.com. Több 
ökotoxikológiai tanulmány számol 
be az alacsony dózisú gyomirtó-
szer-kitettség által kiváltott növényi 
reakciókról. E vadon élő növények 
teszteredményeit nehéz összeha-
sonlítani. Dr. J. Franklin Egan az 
USDA-Agricultural Research Service 
ökológusa a kérdés vizsgálatához 
két csoportba osztotta az intenzív 
gazdálkodást folytató farmon és 
annak közvetlen környezetében ta-
lálható növényeket annak alapján, 
hogy gyakran vagy ritkán fordul-
nak-e elő. Az eredmények azt mutat-
ták, hogy három gyakran használt 
gyomirtó szerrel szembeni toleran-
cia mértékében nincs különbség a 
két csoport tagjai között. Ebből az 
a következtetés vonható le, hogy a 
gyomirtó szerek nem jelentenek 
olyan állandó jellegű hatást, mely 
a növényi közösségek fajösszetéte-
lét döntő mértékben alakítaná. A 

kutatók arra hívták fel a figyelmet, 
hogy az elmúlt néhány évtized so-
rán, a növekvő herbicidhasználattal 
párhuzamosan más tényezők is 
jelen voltak, melyek a növények 
sokszínűségét befolyásolhatták. 
Ezek közül kiemelik a vetésforgó 
elszegényedését, a növénytermesz-
tés és az állattenyésztés elkülönü-
lését, a fokozódó gépesítés jelen-
tőségét. Az élőhelyek csökkenését 
eredményezték a nagyobb táblák 
kialakítása céljából a fás területek, 
sövények, legelők és vizes területek 
kitisztítása. Mindezek alapján nem 
adható felmentés a meggondolat-
lan herbicidhasználat alól. Számos 
olyan tényező sorolható fel, mely a 
vegyszeres gyomirtás iránti bizalom 
csökkenését eredményezi, azonban 
ezek a kutatások azt támasztják alá, 
hogy növényi sokszínűség fenntar-
tása érdekében hatékonyabb a farm 
közvetlen közelében található élő-
helyek megőrzése, védelme, mint 
a gyomirtószer-használat egyoldalú 
csökkentése.
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Tallózás...

A biodiverzitás csökkenése nem írható 
kizárólag a herbicidek számlájára


