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Az előző, Transzgénikus Növényvédelem című VI. fejezetet a szakkifejezések ismertetésével fejeztük be. A
következő, VII. fejezetben a Növekedés és Fejlődés géntechnológiai módosításaival foglalkozunk. A különböző stratégiák közül csak azokat ismertetjük, amikből sikerült GM-fajtákat előállítani és azok, hosszabb
vagy rövidebb ideig kereskedelmi forgalomban voltak vagy vannak.
Bevezetés
A heterózis a XX. századi növénynemesítés egyik legnagyobb felfedezése volt, mely a heterozigóta
(F1) hibridek fejlődésbeli fölényét
jelenti – valamilyen tulajdonságban
– a homozigóta szülőkhöz viszonyítva.
A hibrid-előállítás legfontosabb
kritériuma a megporzás irányítottsága, tehát az, hogy az anyavonal
csak az apavonal pollenjétől termékenyülhessen meg. Ez az a feltétel,
mely sok növényfaj esetében nehezen vagy egyáltalán nem volt biztosítható.
A megporzás irányítottságát, a hagyományos megközelítés esetén
vagy kasztrálással (a hímvirágok, a
portokok eltávolításával), vagy
hímsterilitást kiváltó genetikai mutációkkal, újabban vegyszeres permetezéssel lehet biztosítani. A genetikai mutációk két csoportra oszthatók, citoplazmás és nukleáris
(sejtmagi) gének mutációjára.
A citoplazmás hímsterilitás
(CMS) a mitokondrium genom genetikai hibájára vezethető vissza,
mely a sejtmagban kódolt fertilitást
visszaállító génekkel (restorer, Rf
gének) feloldható. A CMS-rendszer
széles körben használatos azoknál a
fajoknál, ahol a CMS és Rf gének
rendelkezésre állnak, és azok a szü-
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lővonalakba beépíthetők (cirok,
napraforgó, köles, cukorrépa stb.).
A CMS-rendszer sajnos nem tudott
olyan mértékben elterjedni, mely
várható lett volna. Ennek legfontosabb okai a CMS-hez kapcsolt kedvezőtlen tulajdonságok (pl. betegségfogékonyság,
glükozinoláttartalom növekedése, környezeti
instabilitás, restorer hiánya stb.) voltak.
A növényi géntechnológia módszertana lehetőséget adott a sejtmagi (nukleáris) gének – hímsterilitást
kiváltó – géntechnológiai módosítására. Az NMS-technika (nuclearencoded male sterility) fegyvertára
az utóbbi évtizedekben a géntechnológiai megközelítéssel is bővült.
A géntechnológia stratégiája, eltér a korábbiaktól, mert a pollen
fejlődéséért felelős szövet sejtjeinek
specifikus elpusztítására alapul. A
transzgénikus irányított megporzás,
a stratégiának megfelelően, két lépésből áll. Egyrészt szükség van egy
olyan fehérjére, ami ha termelődik a
sejtekben, akkor azok elpusztulnak.
Másrészt rendelkezni kell egy olyan
fehérjével, ami képes gátolni (inhibitor) a letális fehérjét. Természetesen mind a két fehérjének csak a
célszövetben szabad termelődnie,
ami jelen esetben a portokfal szövete, ami a pollen kialakulásáért felelős. (A promóter a génnek az a sza-

bályozó része, ami meghatározza,
hogy a gén vagy transzgén a növénynek melyik szervében, szövetében, a növény fejlődésének melyik
fázisában
működjön.
A
promótereket és funkciójukat a sorozat korábbi számaiban mutattuk
be (ld. Agrofórum 2010/8, 70-73
„Gének és funkciójuk”, és az
Agrofórum 2011/1, 90-96, „Transzgének és funkciójuk”).

1. kép A világon az első transzgénikus hímsteril növény a dohány volt, aminek fotója a
világ vezető természettudományos lapja, a
Nature címlapjára is felkerült (Nature, 1990,
347/6295)
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Hímsterilitás kiváltása

2. kép A TA29 promóter portok speciﬁkus működésének bizonyítása és felhasználása hímsteril
növények előállítására
2/A kép A TA29 promóter portok (tapétumszövet) speciﬁkus működésének bizonyítása a hozzákapcsolt
TA29+GUS riporter génnel. A transzgénikus hímfertil repcevirág részei közül csak a portokok
kékülnek meg, mert GUS gén csak a portok szövetében működik.
2/B kép Az Aspergillus amiloliquefaciens-ből izolált barnaze-gén (RN-áz, ribonukleáz) portok speciﬁkus
expressziója (TA29+barnase) miatt, a transzgénikus hímsteril repce virágai portokjaiban nem
fejlődnek pollenszemek, azok üresek maradnak (Hayward,M.D., Bosemark,N.O., Romagosa,I.,
1993. Plant Breeding. Chapman and Hall, Lomndon, Plate 10.3)

3. kép Barnase és Barstar bakteriális fehérjék molekuláris szerkezete és feltételezett térbeni
kapcsolódásuk
(http://www.users.csbsju.edu/~hjakubow/classes/rasmolchime/99ch331proj/barnase-barstar/template1.
html)
A: Barnase ribonukleáz aktivitású 110 aminosavból álló bakteriális fehérje molekuláris graﬁkai térszerkezete (golyómodell). Két lépésben (hidrolízis és transzészteriﬁkáció) hasítja el az RNS-eket, ezért letális
azokra a sejtekre amiben termelődik és működik.
B: Barstar ribonukleáz gátló bakteriális fehérje molekuláris graﬁkai térszerkezete (pálcikamodell). A gátlás
azután következik be, hogy a barstar (inhibitor fehérje), a barnase ribonukleáz aktivitásáért felelős
helyeihez kapcsolódik (nyilakkal jelölve).

A pollen a portokban alakul ki. A
portok falának ismert szövetei
(tapétum, konnektív és epidermisz)
közül a néhány sejtsoros tapétum
szövet az, amit ha specifikusan el
tudunk pusztítani, akkor nem lesz
pollenfejlődés. Ennek oka, hogy a
tapétum szövetben vannak a pollenanyasejtek, melyek számcsökkentő osztódása során (meiózis) 4
haploid mikrospóra keletkezik. A
mikrospórákból a portokban alakulnak ki (mikrogametogenezis) a
megtermékenyítésre alkalmas pollenszemek, amik – a kettős megtermékenyítésnek megfelelően – két
hímivarsejtet tartalmaznak.
Abból a célból, hogy a tapétum
szövet sejtjeit el tudjuk pusztítani,
szükség van egy tapétum specifikus
promóterre. Tapétum szövet specifikus promóter sikeres izolálásáról
és felhasználásáról dohányban, már
az 1980-as évek közepén beszámoltak (1. kép). Az újabb konstrukciókba már az Arabidopsis-ból (lúdfű)
izolált promótert (pTA29) is beépítenek. A tapétum szövet specifikus
promóterhez (TA29) különböző riporter (2/A. kép), majd ribonukleáz
géneket kapcsoltak, mely utóbbiak
közül a Bacillus amyloliquefaciens
talajbaktérium
által
termelt
„barnase”-nak nevezett RN-áz, kiválónak bizonyult a tapétumszövet
sejtjei specifikus elpusztításához
(3/A. kép). A hímsterilitás ebben az
esetben azt jelenti, hogy a portok
kifejlődik ugyan, de egyáltalán nem
tartalmaz pollent (2/B. kép). Ennek
oka, hogy a transzformánsokban a
portok differenciálódás során a
tapétum szövet elhal, mert sejtjeiben expresszálódó RN-áz a sejtekben lévő ribonukleinsavakat (RNS)
feldarabolja. Ezzel a sejtek funkcióképtelenné válnak, nincs fehérjetermelés a sejtek elhalnak. A
tapétumszövet hiányában a meiózist
követően a mikrospórák nem tudnak kiszabadulni a pollenanyasejtből, fejlődésükhöz tápanyag nem áll
rendelkezésre, ezért a mikrospórák
is elhalnak. Végeredményben tehát
a portokban nincs pollen (2/B.
kép). A hímsteril transzgénikus növények azonban morfológiailag és
fenológiailag semmiben sem külön-
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A NMS (TA29-barnase,ms) ×
(TA29-barstar,Rf) rendszer sikeres
felhasználását a hibridvetőmag előállításában a PGS és az AgrEvo (később
Aventis,
majd
Bayer
CropScience) új hibridizációs rendszerei a „Seedlink” és az „InVigor”
jelentették (1/A-G. ábra). A
transzgénikus hímsterilitáson alapuló hibridek előállításához azonban szükség van a hímsteril anyavonalak és a hímfertiltást visszaállító
(restorer) apavonalak izolált felszaporítására, valamint keresztezésükkel olyan hibrid vetőmag előállítására, amiből fejlődő hibrid növények
100 %-ban hímfertilek lesznek.
Hímsteril transzgénikus
anyavonalak fenntartása és
felszaporítása (2. ábra)
1. ábra A TA29 portok speciﬁkus expressziót biztosító promóterre, valamint a barnase (ribonukleáz) és barstar (ribonukleáz inhibitor) génekre lapuló transzgénikus NMS (TA29-barnase, ms)
× Rf (TA29-barstar, Rf) rendszer főbb lépései. (A magyarázatot lásd a szövegben.)

böztek a kiinduló fajtától, a női ivarszervek is fertilisek maradnak.
Fertilitás visszaállítása
A transzgénikus hímsterilitás – hasonlóan a citoplazmáshoz – csak
akkor használható fel sikeresen hibridfajták előállítására, ha rendelkezünk a hímsterilitást feloldó
(restorer) génnel, illetve azt tartalmazó növényekkel. A hímsteriltást,
az előbbiekben írtak alapján,
ribonukleáz enzimek specifikus termeltetésével váltják ki. Ebből logikusan következik, hogy olyan génre
van szükség, aminek fehérje terméke a ribonukleáz működését gátolja.
A barnase-nak nevezett ribonukleáz
gént a Bacillus amyloliquefaciensből izolálták. A kutatók tudták, hogy
a baktérium képes megvédeni magát az általa termet RN-áztól, ami
csak úgy lehetséges, ha a baktérium
annak működését, valamivel gátolni
tudja. Bizonyították, hogy a baktérium egy ribonukleáz gátló (inhibitor) fehérjét termel, aminek génjét
sikerült izolálni és elnevezték
„barstar”-nak (3/B. kép). A barstar
gén
tapétum
specifikus
expresszióját a TA29-es prómóterrel
biztosították (1/D,E,F. ábra). A
TA29-barstar transzformáns növé-
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nyek hímfertilek maradtak, és rendelkeztek a hímsterilitást megszüntető, más néven a fertilitást visszaállító
„restorer”
génnel.
A
transzgénikus hímsteril növényeket
a transzgénikus fertilitást visszaállító (restorer) növényekkel keresztezve az utódok 100 %-ban hímfertilek
lesznek (1/G. ábra).

A TA29-barnase alapú hímsteril
növények csak úgy tarthatók fenn,
ha azokat az eredeti fertilis vonallal
keresztezzük. Ezért az utódok 50
%-a hímsteril, 50 %-a hímfertil lesz.
Abból a célból, hogy az 50 % fertilis
növény ne zavarja a vetőmag-előállítást, azokat szelektíven el kell pusztítani. Ezért a TA29 RN-áz génhez
kapcsolni kell egy szelektálható
markergént, pl. herbicid rezisztencia gént. A foszfinotricin hatóanyagú totális gyomirtó szer (glufozinát-

2. ábra A transzgénikus hímsteril anyavonal előállításának (2/A) és felszaporításának (2/B,C
és D) sémája, (ms: male sterile, hímsteril, R: Finale gyomirtószer-toleráns, O: eredeti vonal). (A
magyarázatot lásd a szövegben.)
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RN-áz gátló gén. Leegyszerűsítve a
barstar gén terméke, a barnase RNáz inhibitora. Természetesen ez elé
is egy olyan promótert kell helyezni, ami a tapétum szövetbeli
expressziót biztosítja. Végeredményben tehát a hibrid apavonalát
a TA29 barstar konstrukcióval kell
transzformálni (3/1/A. ábra). A
transzgénikus apavonalak – mivel
hímfertilek maradtak – könnyen felszaporíthatók (3/1/B. ábra). A felszaporított apavonalba beépített
barstar (RN-áz gátló, inhibitor) génnek semmi hatása sincs az apavonal
szaporodási viszonyira. Annak a
hibrid F1 vetőmag előállítás során
lesz szerepe.
Fertilis F1 vetőmag előállítás
(3/2/C. és D. ábra)
3/1 ábra A transzgénikus hímsterilitást feloldó (restorer) apavonal előállítása (3/1/A) és
felszaporítása (3/1/B). (A magyarázatot lásd a szövegben.)
3/2/C és D ábra A 100 %-ban fertil hibrid vetőmag előállítása a felszaporított transzgénikus hímsteril anyavonal (2/E ábrából) és a felszaporított transzgénikus restorer apavonal (3/1/B ábra)
keresztezésével (ms: male sterile, hímsteril, R: Finale herbicid toleráns, Rf: restorer, fertilitást
visszaállító). (A magyarázatot lásd a szövegben.)

ammónium)
rezisztenciát
a
Streptomyces hygrocopicus a bar,
vagy PAT gén biztosítja. A
glufozinát-ammónium hatóanyagú
herbicidekkel szembeni tolerancia
kialakítását a sorozat korábbi részében
részletesen
bemutattuk
(Agrofórum
2013/6,
50-54.
„Glufozinát toleráns transzgénikus
(GM) fajták előállítása és termesztése”). Tehát abban az esetben, ha a
hímsterilitást kiváltó génnel együtt a
herbicid rezisztenciát biztosító gént
is bejuttatjuk a hibrid anyavonalába
(génkonstrukció: TA 29 Rn-áz +
bar/pat), akkor a hímsteril növények még herbicid toleranciával is
rendelkezni fognak (2/A. ábra).
A hímsterilitáshoz kapcsolt herbicid-rezisztencia lehetővé teszi, hogy
a hímsteril vonal fenntartása és felszaporítása során, a hímfertil eredeti anyavonallal való keresztezésből
származó magvakból fejlődő 50 %
fertilis növényt a herbiciddel való
permetezéssel szelektíven elpusztítsuk (2/B. és C. ábra).
A permetezés már csíranövény
korban elvégezhető. A problémát az
jelenti, hogy a táblán életben mara-

dó 50 % hímsteril növény véletlenszerű eloszlásban (random) fog elhelyezkedni
a
sorokban.
Tenyészterületük tehát rendkívül
változó lesz. E hátrány, különböző
agrotechnikai
módosításokkal
csökkenthető. A permetezést követően az életben maradt hímsteril állomány, az eredeti anyavonal fertilis
növényeivel keresztezve tovább szaporítható. Ezek a ciklusok (2/B. és
D. ábra) addig ismételhetők, amíg a
kívánt
magmennyiséget
a
transzgénikus hímsteril anyavonalból, a kereskedelmi célú F1 vetőmag
előállításához, el nem érjük (2/E.
ábra).
A hímfertilitást visszaállító
(restorer) transzgénikus
apavonalak fenntartása és
felszaporítása (3/1/A. és B .
ábra)
A hibrid apavonalába azt a génkonstrukciót kell bejutatnunk, ami a
hibrid anyavonalának hímsterilitását
kiváltó transzgén termékének működését gátolja. A korábbiakban írtak alapján ez a barstar-nak nevezett

A hibrid-vetőmag előállításakor a
hímsteril transzgénikus anyavonalat
a partner apavonallal kell keresztezni abból a célból, hogy az F1-ben a
maximális heterózist elérjük (3/2/C.
ábra). Az apavonalnak fertilnek kell
lennie és tartalmaznia kell a barstar
(RN-áz inhibitor, restorer) gént. Ennek az a következménye, hogy a
transzgénikus hímsteril anyavonal
és a transzgénikus restorer apavonal keresztezéséből származó F1 vetőmagból fejlődő növények 100
%-ban hímfertilek lesznek (3/2/D.
ábra).
Gyakorlati alkalmazás
Az NMS alapú transzgénikus
(TA29-barnase, ms) × (TA29barstar Rf) rendszert az olajrepce a
cikória és a kukorica hibrid nemesítési programokra dolgozták ki. A
rendszert Ausztráliában, Kanadában, Japánban és az USA-ban sikerrel tesztelték szántóföldi kísérletekben 1998 és 2003 között. A világon
2006-ig három növényfajból (olajrepce, cikória és kukorica) összesen
20 génkonstrukció került kereskedelmi forgalomba, melyből tizenegyet repcére, hármat cikóriára és
hatot kukoricára dolgoztak ki. Jelenleg 13 génkonstrukció, 7 repce
(InVigor TMCanola),
3
cikória
(SeedLinkTM) és 3 kukorica
(InVigorTMMaize) van még forgalomban. A 13 event közül 12 a
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barnase/barstar szabadalomra alapul, amit a Bayer CropScience és
kapcsolódó cégei (pl. Plant Genetics
System,
AgrEvo,
Aventis
CropScience) állítottak elő.
Egy kukorica konstrukcióban
(event 32138, a DuPont (Pioneer HiBred International Inc.) barnase/
barstar rendszertől eltérő megközelítést (Syngular) használtak. A sterilitás kiváltására a kukoricából származó alfa amiláz enzim zm-aal génjét, a fertilitás visszaállítására szintén
a kukoricából származó ms45 fehérje ms45 génjét építették be. Az
alfa amiláz enzim pollenspecifikus
expressziója
hidrolizálja
a
mikrospórában termelődő keményítőt, ami miatt gátlódig a
mikrospóra sejtfal kialakulása, és az
funkcióképtelen (steril) pollent
eredményez. Az ms45 fehérje képes
visszaállítani a normális sejtfal kialakulást és ezzel a pollen fertilitását is.
Azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg forgalomban lévő 13 génkonstrukcióra alapuló hibrid-előállítási
rendszereket
(SeedLink TM ,
TM
InVigor ), mely vetőmag vállalatok
és nemesítők használják fel hibridfajták előállításárra, sajnos nagyon
kevés adat áll rendelkezésre. EUban és hazánkban is, az utóbbi évtizedben viszont, gyorsan terjednek a
hibrid repce fajták. Ezeket azonban
hagyományos
eljárással,
hímsterilitást kiváltó spontán citoplazma mutációra, az úgynevezett
Ogura citoplazmás hímsteriltásra
alapozott konvencionális nemesítéssel állítják elő (Grelon,M.,
Badar,F.,
Bonhomme,S.,
Pelletier,G.,1993. Mol.Gen.Genet.
243, 540-547.).
A következő részben, a hasonló
géntechnológiai
megközelítést
(specifikus promóter + letális fehérje) alkalmazó, de a transzgénikus
hímsterilitásnál sokkal bonyolultabb rendszert a Terminátor Technológiát mutatjuk be.

http://www.isaaa.org/
gmapprovaldatabase/
http://www.isaaa.org/
gmapprovaldatabase/gmtrait/
default. asp? TraitID= 15&GMTrait=
Male%20sterility
http://www.isaaa.org/
gmapprovaldat abase/gmtrait/
default.asp?TraitID=16&GMTrait=
Fertility%20restoration
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