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Bevezetés

Az előző részben megismertük a 

vírusok génjei által kódolt fehérjé-

ket és funkciójukat, valamint szere-

püket a vírus életciklusában. Ezek 

az ismeretek lehetőséget adnak 

arra, hogy bemutassuk azokat a 

géntechnológiai stratégiákat (mo-

lekuláris módosításokat), melyek-

kel a transzgénikus növényekben 

kialakíthatjuk a vírusbetegségekkel 

szembeni ellenálló képességet. Az 

elmúlt 20-25 évben rendkívül sok-

féle molekuláris megközelítéssel 

próbálkoztak, egy részüket a szán-

tóföldön is tesztelték. Ezek közül 

azonban nagyon kevés jutott el a 

kereskedelmi forgalmazásig és alig 

néhány van jelenleg köztermesztés-

ben.

Géntechnológiai stratégiák

Megismerve a növényi RNS ví-

rusok életciklusát (ld. Agrofórum, 

2014./3., március számában a 4. áb-
rát), három helyen érdemes mole-

kulárisan beavatkozni a vírusok sza-

porodásának folyamataiba, amivel 

esetleg vírusrezisztens növényeket 

lehet előállítani.
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ROVA TVEZETŐ:

Dr. Heszky László akadémikus

Tanuljunk „géntechnológiául” (42.)  

Transzgénikus növényvédelem (VI./11.)

Dr. Heszky László

SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 
Gödöllő

Transzgénikus vírusrezisztencia II. 
Stratégiák, fajták, előnyök, kockázatok

Az előző részben bemutattuk a vírusok molekuláris szerkezetét és szaporodásának folyamatait, melyek 
ismerete alapvetően szükséges volt a géntechnológiai stratégiák megértéséhez. Ebben a részben ismertetjük 
a molekuláris megközelítések és módosítások sikereit, kudarcait, melyek végül is lehetővé tették, hogy egyes 
fajok esetében a vírusrezisztens fajták kereskedelmi forgalomba, illetve köztermesztésbe kerülhessenek.
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1. ábra 
A vírusrezisztens transzgénikus növények előállításának két fő molekuláris 

stratégiáját a vírus fehérjéket, illetve a vírus  RNS-eket kódoló génekkel 
való transzformáció jelentik (http://homepage.ntu.edu.tw/~linss01/ alapján)
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1. a vírusok örökítő anyaga (RNS, 

DNS) replikációjának gátlása, 

2. a vírusokat alkotó fehérjék szin-

tézisének gátlása, 

3. a vírusok lokális és szisztemikus 

terjedésének gátlása. 

Az elmúlt évtizedekben a kutatá-

sok, az úgynevezett keresztvédett-

ség elvére alapultak. Ennek lénye-

ge, hogy a legyengített vírusokkal 

fertőzött növények ellenálló képe-

sessége jelentősen javul a későb-

bi vírusfertőzésekkel szemben. A 

géntechnológiai stratégiák ezért, 

a vírusfehérjék és nukleinsavak 

termeltetésével a „keresztvédett-

ség” kialakítását kívánták elérni a 

transzgénikus növényekben. Ezt a 

stratégiát nevezik patogén (vírus) 

közvetített rezisztenciának. 

A: Patogén (vírus) közvetített 

rezisztencia (PDR, pathogene-
derived resistance)

Ez a stratégia azt jelenti, hogy a 

növényekbe különböző vírusfe-

hérjék és RNS-ek génjeit, vagy azok 

egyes fragmentumait juttatják be. A 

PDR ezért két fő területre osztható, 

fehérje alapú és RNS alapú stratégi-

ákra (1. ábra).

1: Vírusfehérje-szintézisen 

alapú rezisztencia (1. ábra)

A vírusfehérje-alapú stratégia 

magában foglalja a vírus köpenyfe-

hérjék, replikáz, helikáz enzimek, 

mozgási (transzfer) fehérjék stb. 

génjeivel, vagy azok fragmentuma-

ival történő transzformációt. Ennek 

a stratégiánk előnye, hogy általában 

a vírusok széles körében biztosítja a 

rezisztenciát, hátránya viszont, hogy 

az esetek többségében az ellenálló 

képesség részleges és nem stabil.

Köpenyfehérje (CP) alapú 

rezisztencia

A vírus köpenyfehérje (CP, coat 

protein) génnel történő transz-

formáció volt az első sikeres gén-

technológiai módosítás 1986-ban, 

amivel vírusrezisztens növényeket 

tudtak előállítani. Azt követő évek-

ben számos növényfaj esetében 

tesztelték ezt a módszert. A CP-

génnel transzformált növények 

sejtjei, a transzgénről folyamato-

san termelik a köpenyfehérjét. A 

transzformáns növények teljes vagy 

részleges, egyes esetekben átmeneti 

rezisztenciát mutattak (1. kép).
A CP-rezisztencia molekuláris me-

chanizmusa nem teljesen tisztázott. 

Feltételezik, hogy a GM-növények-

ben termelődő köpenyfehérjék 

alegységei a fertőzést követően, 

kapcsolatba lépnek a sejtben terme-

lődő új burokfehérje alegységekkel. 

Ennek következtében, a fertőző ví-

rus burokfehérjéje vagy nem tud 

lebomlani, és abból a virion genom-

ja (RNS) nem tud kiszabadulni, te-

hát a vegetatív vírus szaporodása a 

sejtben (replikáció és transzláció) 

gátolódik, vagy a sejtben termelődő 

vírus partikulumok nem tudnak ösz-

szeállni egy új virionná. 

A rezisztencia mértéke azonban 

vírusonként és gazdanövényen-

ként jelentős eltérést mutatott. Saj-

nos a rezisztens fenotípust mutató 

GM-növényekben sem stabil a re-

zisztencia, a tenyészidő második 

felében általában megjelennek a 

vírusfertőzés ismert tünetei, de álta-

lában gyengébb formában (1. kép). 

A jelentős eltérések a rezisztencia 

mértékében a géncsendesítéssel, a 

transzgénnek a növényi genomba 

való integrációja pozicionális hatá-

sával, illetve transzgén és a célzott 

vírus szekvenciái hasonlóságának/

különbözőségének mértékével ma-

gyarázhatók. 

A fentiek ellenére a kereskedelmi 

forgalomba került vírusrezisztens 

GM-növényfajták zömében, a kö-

penyfehérje alapú rezisztencia mű-

ködik. 

Replikáz fehérje alapú 

rezisztencia

Replikáz enzimet (RNS alapú 
RNS szintézis, vagy RNS replikáció 

enzimje) kódoló génekkel végzett 

transzformáció nagyon erős rezisz-

tenciát adott a donor vírus, vagy 

közel rokon vírusok fertőzésével 

szemben. A rezisztencia mecha-

nizmusa nem ismert, de feltétele-

zik, hogy abban szerepe lehet a 

vírusreplikáció és génexpresszió 

gátlásának (2/A. kép).

Mozgási fehérje alapú 

rezisztencia

A funkcióképtelen (disfunctional) 

mozgási fehérjét kódoló gének-

kel végzett transzformáció hatá-

sára csökkent a vírus lokális és 

szisztemikus terjedése a fertőzött 

GM-növényekben. Ez a hatás a ví-

rusok széles spektrumában megfi-

gyelhető volt. Molekulárisan azzal 

magyarázható, hogy a folyamato-

san termelődő hibás mozgási fe-

hérjék lekötik a plazmodezmák 

kapcsolódási helyeit, és ezzel mag-

1. kép A napjainkig – különböző növényfajokban előállított vírusrezisztens 
transzgénikus fajtákban nem sikerült 100 %-os rezisztenciát elérni. A 

GM-fajták növényeinek egy részében a tünetek – ha gyengébb formában 
is, de – megjelentek. 

A: fertőzött kontroll növény, B: fertőzetlen kontroll növény, C: fertőzött 
transzgénikus növény, D/A: fertőzött kontroll levél, D/B: fertőzetlen kontroll 

levél, D/C: fertőzött transzgénikus levelek.   
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akadályozták a fertőző vírus aktív 

mozgási fehérjéinek kötődését. A 

kapcsolódás hiánya miatt gátolva 

van a plazmodezmák méretének 

növekedése is, ami viszont elenged-

hetetlen a virionok sejtről sejtre való 

terjedéséhez. 

2: Vírus RNS szintézisen alapú 

rezisztencia (1. ábra)

A vírus RNS stratégia nem fehér-

jéket kódoló génekre alapul. Ma-

gában foglalja a szensz/antiszensz 

RNS/DNS, ribozim, szatellit RNS, 

deffektív interferáló RNS génjeivel, 

vagy azok egy részletével történő 

transzformációt. Ennek a stratégá-

nak előnye, hogy a fehérje alapú re-

zisztenciánál erősebb védelmet ad, 

hátránya viszont, hogy a vírusoknak 

csak szűkebb körében hatásos.

Antiszensz RNS alapú 

rezisztencia

Antiszensz (negatív szensz, –RNS) 

vírus RNS-t kódoló transzgénnel 

transzformált növények nagyon 

szűk spektrumban mutattak rezisz-

tenciát a fertőző vírusokkal szem-

ben. Ennek oka, hogy a célzott, fer-

tőző vírus +RNS és a transzgén által 

kódolt antiszensz –RNS szekvenci-

ájának teljesen vagy részben azo-

nosnak, tehát komplementernek 

kell lennie. A komplemeter szálak 

a fertőzött sejtben összekapcsolód-

nak. A kétszálú RNS-ről pedig nem 

fog fehérje szintetizálódni, mert a 

kétszálú RNS-eket specifikusan fel-

ismerő úgynevezett dicer (dájszer) 

enzimek és komplexeik elhasítják 

(1. ábra).

Ribozim alapú rezisztencia

A ribozim egy enzimaktivitással 

(katalitikus aktivitással) rendelkező 

antiszensz RNS molekula, ami ké-

pes katalizálni a célzott szensz +RNS 

elhasítását. Mind a ribozim, mind 

az antiszensz gén megközelítések, 

szekvenciafüggők, tehát a nagyon 

szűk spektrumban képesek rezisz-

tenciát kiváltani.

Deffektív vírus RNS alapú 

rezisztencia

Ezek kis RNS fragmentumok, 

amik bizonyos vírusok replikációja 

során keletkezhetnek. Széles spekt-

rumú rezisztenciát adnak. Moleku-

lárisan azzal magyarázható, hogy a 

GM-növény sejtjeiben termelődő 

deffektív RNS gátolja a vírus RNS 

átírását (replikáció), illetve arról a 

fehérjeszintézist.

Szatellit RNS alapú 

rezisztencia

A szatellit RNS egy kis RNS mole-

kula, ami képtelen replikálódni a 

gazdasejtben, helper vírus nélkül. 

A vírus replikációjában nem vesz 

részt, de hatással van a tünetek meg-

jelenésének mértékére. A szatellit 

RNS szekvenciákkal transzformált 

GM-növények gyengébb tünetei és 

tartósabb rezisztenciája, különböző 

növényfajoknál igazolták ezt feltéte-

lezést.

RNS poszt-transzkripcionális 

gátlása (géncsendesítés, gene 
silencing, RNS interferencia, 
RNS inaktiválás, PTGS: 
posttranscriptional gene 
silencing)

Ezt a mechanizmust úgy fedezték 

fel, hogy a köpenyfehérje génnel 

transzformált GM-növények akkor 

is rezisztenciát mutattak, amikor a 

sejtekben nem volt kimutatható a 

transzgén terméke, a köpenyfehér-

je. A rezisztenciára végül is nem 

volt más magyarázat, mint az, hogy 

gátlódott a vírus genom (RNS) 

transzkripciója (transzkripcionális 

gátlás), vagy a vírus genom (RNS) 

degradálódott a transzkripció után 

(poszt-transzkripcionális gátlás). Az 

utóbbi azzal magyarázható, hogy a 

transzgénről átíródó RNS és a fer-

tőző vírus RNS komplementerek, 

ezért kettős szálú RNS-t alkotnak, 

amit a sejtekben lévő a kétszálú 

RNS-eket hasító, dicer enzim, illetve 

a RISC-nek nevezett fehérje komp-

lex elhasítja (1. ábra). 

A poszt-transzkripcionális gátlást 

a legtöbb élő szervezet sejtjeiben 

megfigyelték. Valószínűsíthető, 

hogy a RISC (RNS indukált géncsen-

desítési komplex, RNA Induced 

Silencing Complex), része annak a 

védekezési mechanizmusnak, amit 

az eukarióták (gombák, növények, 

állatok stb.) az evolúció során alakí-

tottak ki a fertőző vírusok és/vagy 

a mozgékony genetikai elemek 

(transzpozonok) felszaporodásá-

nak gátlására. Természetesen ez a 

rezisztencia is szekvencia specifi-

kus. 

A fentiek ismeretében nem meg-

lepő, hogy a vírusok is kifejlesztet-

tek egy védekezési rendszert a gén-

csendesítéssel szemben. A vírusok 

1. táblázat  
Kereskedelembe került, illetve 2013-ban még forgalmazott  vírusrezisztens 

GM-növényfajok és -fajták

Megjegyzés: * event: a génkostrukciót jelenti, ami több fajtába is beépítésre kerülhet. ** 0: azt 
jelenti,hogy jelenleg már nincsenek termesztésben (http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/, 
http://cera-gmc.org/index.php?action=gm_crop_database)
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ugyanis képesek meggátolni ezt a fo-

lyamatot ún. gátló, vagy szupresszor 

fehérjék termelésével. Hatásuk 

széleskörű, mert a növényekben 

működő poszt-transzkripcionális 

gátlással szemben, a szupresszor 

fehérjék hatása nem szekvencia füg-

gő. Jelenleg komoly és reménykeltő 

kutatások folynak az egész világon, 

abból a célból, hogy egy új, az RNS 

interferenciára alapuló vírusrezisz-

tencia stratégiát dolgozzanak ki, és 

alkalmazzanak a gyakorlatban.

B: Növényi és állati eredetű 

transzgének

A PDR-en kívül természetesen a 

kutatások kiterjednek a növényi és 

állati eredetű fehérjékre és génekre 

is (pl. antivirális fehérjék, növényi 

„R” (rezisztencia) gének, RNS kap-

csolt fehérjék növényi és állati anti-

testek, plantibody, gomba RN-ázok 

stb.). Ezek azonban még kutatási 

fázisban vannak. 

C: Kereskedelmi forgalomba 

került GM-fajták

A köztermesztésbe került 

transzgénikus növényfajták zöme 

köpenyfehérje génnel transzformált 

(1. táblázat). Ezek általában olyan 

fajok, amiket vegetatív úton szapo-

rítanak (pl. papaya, burgonya stb.), 

vagy amikben a vírusfertőzés epidé-

miaszerűen lép fel (pl. tökfélék, bab 

stb.). A táblázat adatai bizonyítják, 

hogy a piacra került vírusrezisztens 

fajok és fajták zöme, ma már sajnos 

nincs forgalomban. 

Vírusrezisztens tökfélék és 

cukkíni (1. táblázat)

A 20. században a tök és cukkíni 

fajtákat fertőző vírusok nagyon ko-

moly károkat okoztak (sárgulás, tör-

pülés, deformált termés stb.) az USA-

ban. A hagyományos nemesítéssel 

nem lehetett rezisztens fajtákat elő-

állítani. Termesztési engedélyt 

1994-ben és 1996-ban, elsőként az 

Asgrow Seeds Company fajtái kap-

tak az USA-ban (’Indipendence II’, 

’Libertot III’, ’Freedom III’, ’Destiny 

III’, 2/B. kép). Ezek a GM-fajták két, 

illetve három (CMV, WMV, ZYMV) 

vírussal szemben rezisztensek (1. 
táblázat). A különböző vírusok bu-

rokfehérje génjeinek beépítése egy 

fajtába, az első sikeres példa volt 

a rezisztencia gének eredményes 

piramidálására. Természetesen a 

rezisztencia ezekben az esetekben 

sem tökéletes, mértéke függ a vírus-

törzsektől, időjárástól stb. Termőte-

rületük 2005-ben elérte a 20-25 %-ot, 

az USA érintett államaiban. Jelenleg 

azonban már nincsenek forgalom-

ban. 

Vírusrezisztens papaya (1. 
táblázat)

Napjainkig számos vírusrezisztens 

papayaklónt állítottak elő és ter-

2. kép Géntechnológiával módosított vírusrezisztens tök- és babfajták 
szántóföldi összehasonlító kísérletei

2/A. kép Faria, J. (EMBRAPA, Brazília) által előállított  aranysárga mozaik vírussal 
(BGMV) szemben ellenálló transzgénikus  babfajta (fent), érzékeny kontroll fajta 

(lent), a mesterséges fertőzést követően. (http://www.plantpath.wisc.edu/
dept-alum-controls-destructive-virus)

2/B. kép Háromféle vírus köpenyfehérje génjeivel transzformált rezisztens 
transzgénikus tökfajta (jobbra) és kontroll fajta (balra), a mesterséges fertőzést 
követően (Brian Wright, Alan B. Bennett, David Zilberman: 2004  California Agriculture 

58/2, 120-126)

3. kép A papaya gyűrűfoltosság vírussal szemben rezisztens transzgénikus 
papayafajta, szántóföldi összehasonlító kísérlete (Hawai)

A és B kép: Fogékony kontroll fajta növényállománya és termése, C és D kép: A 
rezisztens transzgénikus 'Rainbow'  fajta növényállománya és termése 

(https://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Pages/Papaya.aspx)
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mesztenek, főleg az USA-ban, Ha-

waii-szigeteken és Malajziában. A 

GM-fajták (klónok) az előállításu-

kat követően ezekben az államok-

ban rendkívül gyorsan elterjedtek. 

Ennek oka az 1992-es év volt, ami-

kor a papaya gyűrűfoltosság vírus 

(PRSV) megjelent a Hawaii-szige-

teken, és 40 %-kal csökkentette a 

termést. A Cornell egyetem kutatói, 

a Hawaii szakemberekkel együtt 

vírusrezisztens transzgénikus faj-

tákat állítottak elő (’SunUp’ és 

’Rainbow’), amik 1998-ban kerültek 

köztermesztésbe (3. kép). 

Vírusrezisztens burgonya (1. 
táblázat) 

A Monsanto NewLeaf burgonya 

vonalai amellett, hogy ellenállók 

a burgonya levélsodró (PLRV) és 

Y (PVY) vírusaival szemben, még 

burgonyabogár rezisztenciával is 

rendelkeznek. A vírusrezisztenciát 

részben a köpenyfehérje, részben 

a helikáz és replikáz génekkel tör-

ténő transzformációval érték el. Az 

USA-ban 1995-ben kezdték el a ter-

mesztésüket. Az elmúlt évtized ele-

jén, 2002-ben azonban az USA-ban, 

a fajtákat kivonták a kereskedelmi 

forgalomból (ld. Agrofórum 2014/1, 

januári számában).

D:A Transzgénikus 

vírusrezisztencia előnyei, 

kockázatai

Előnyök:

A vírusrezisztencia úgy érhető 

el, hogy közben a fajták jellem-

ző morfológiai tulajdonságai 

nem változnak.

Az adott vírusra specifikus re-

zisztenciagénekkel elvileg bár-

milyen növényfaj, vagy fajta re-

zisztensé tehető.

A hagyományos nemesítés so-

rán alkalmazott fajkeresztezé-

sekkel, a rezisztenciagénekkel 

kapcsolt, kedvezőtlen tulajdon-

ságok is átkerülnek. A géntech-

nológia alkalmazásával ez a hát-

rány kiküszöbölhető.

Kockázatok:

A transzgénikus úton előállí-

tott vírusrezisztens GM-fajták, ter-

mesztésbiztonsági kockázatait a 

heterokapszidáció, rekombináció 

és a szinergizmus jelentik.

A heterokapszidáció
(transzkapszidáció) (2/1. ábra) azt 

jelenti, hogy egyik vírus genomját 

egy másik vírus köpenyfehérjéje 

kapszulázza. Ez a természetben is 

bekövetkezhet akkor, amikor egy 

növényt egy időben egynél több 

vírus fertőzi (2/1. ábra A,B). A kö-

penyfehérje génnel való transzfor-

mációt követően a GM-növény sejt-

jeiben termelődő köpenyfehérje 

alegységek kapszulázhatják a fer-

tőző idegen vírus genomját. Ezzel 

bekövetkezik a transzkapszidáció 

(2/1. ábra C). Elméletileg az így ki-

alakult új „első vírus generációnak” 

megváltozhatnak, egyes tulajdonsá-

gai pl. vektor által nem átvihető ví-

rus átvihetővé válhat, ennek követ-

keztében a vírus olyan növényeket 

is megfertőzhet, amire csak a vek-

torátvitel ad lehetőséget. A fertőzést 

követően, a növényi sejtben, elvileg 

csak az eredeti köpenyfehérje és 

genom kombinációt tartalmazó ví-

rusgeneráció tud szaporodni és lét-

rehozni a második vírus generációt 

(2/1. ábra D) 

A rekombináció (2/2. ábra) két 

különböző vírus eredetű RNS mo-

lekula genetikai anyagának kicse-

rélődését jelenti a vírus replikációja 

során. A rekombináció könnyen 

bekövetkezhet a transzgénről szin-

2. ábra 
A heterokapszidáció folyamata

2/1. ábra A természetben a vektor, a vírusfertőzött növényről átviszi a fertőző 
vírust a köpenyfehérje génnel transzformált  transzgénikus növénybe (A  és 
B). A transzgénikus növény  megfertőzött sejtjében ezt követően egy időben 
kétféle köpenyfehérje termelődik, transzgénről (B) és a fertőző vírus saját 
köpenyfehérje génjéről, emellett a fertőző vírus örökítő anyaga, az RNS is 
átíródik. A  különböző köpenyfehérjék, különböző kombinációban kapszulázhatják 
a fertőző vírus genomját (C). A vektorátvitelt követően a különböző variációkból, 
nagy valószínűséggel, csak az eredeti  kombinációt tartalmazó virionok (D) képesek 
a következő, második vírus nemzedéket létrehozni.
2/2. ábra A rekombináció folyamata
A természetben a vírusvektor bejuttatja a fertőző vírust (A) a köpenyfehérje 
génnel (B) transzformált transzgénikus növény sejtjébe. A sejtben a fertőző 
vírus örökítő anyaga, az RNS replikálódik (C), de a transzgénről is átíródik a 
köpenyfehérje génje is (D). A sejtben tehát egy időben kétféle RNS lesz jelen, amik 
összekapcsolódhatnak, új kiméra RNS-eket hozva létre (E). Ezeket az új vírus RNS 
kombinációkat a fertőző vírus  köpenyfehérjéi kapszulázhatják. Az így keletkezett 
rekombináns vírusokkal (F) a vektorok újabb növényeket fertőzhetnek. (Fuchs,M.. 
Gonsalves,D., 2007)
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tetizálódó RNS és a fertőző vírus 

RNS genomja között (2/2. ábra C, 
D). Ezt számos kísérletes publiká-

ció bizonyította. E folyamat során 

rekombináns (kiméra) vírusok ke-

letkezhetnek, új tulajdonságokkal, 

pl. képesek új kompatibilis kapcso-

lat létrehozására (2/2. ábra F). 

A szinergizmus lényege, hogy egy 

vírusfehérje terméke interakcióba 

léphet más vírussal, aminek követ-

keztében a fertőző vírus tünetei fel-

erősödnek olyan mértékben, amire 

korábban, a fertőző vírus képtelen 

volt. A transzgénikus növényekben 

termelődő vírusfehérjék kiválthat-

ják ezt a folyamatot. A betegség 

gyorsabb terjedése is bekövetkez-

het, mert a szinergizmus gátolhat-

ja a növény természetes védekező 

rendszereit is.

Összefoglalva a patogén (vírus) 

közvetített rezisztenciára (PDR) 

alapuló különböző stratégiák ered-

ményeit megállapítható, hogy tö-

kéletes rezisztenciát egyik esetben 

sem sikerült elérni. A legújabb mo-

lekuláris vizsgálatok eredményei 

pedig megerősíteni látszanak azt az 

álláspontot, hogy mind a vírusfehér-

jéket, mind a vírus RNS-eket kódoló 

génekkel történő transzformáció a 

transzgénikus növények sejtjeiben 

molekulárisan nagyon hasonló fo-

lyamatot eredményez. A vírusfertő-

zést követően a vírusgének és RNS-

ek poszt-transzkripcionális gátlása 

(PTGS) következik be, ami a vírus 

RNS replikációjának különböző fá-

zisaiban megakadályozza a fertőző 

vírus szaporodását a GM-növény 

sejtjeiben. A legújabb kutatások 

bizonyították, hogy a vírusok, az 

evolúciójuk során kifejlesztettek 

egy védekező rendszert, a poszt-

transzkripcionális gátlással szem-

ben. Szupresszor fehérjékkel ké-

pesek megakadályozni a PTGS-t. A 

termesztésbe került fajták lassan ter-

jednek, vagy fokozatosan kiszorul-

nak a termesztésből (1. táblázat), 

amit a jelenleg még megoldatlan 

kockázatok (transzkapszidáció, re-

kombináció, szinergizmus) is gyor-

sítanak.  
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