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Bevezetés

A korábbi részekben – ld.„Eredeti 
géntechnológiai fejlesztésű GM-faj-
ta előállítása” (Agrofórum 2011, 

22/7. 51-55.), és a „GM-fajta előállítá-
sa szabadalomvásárlással” 
(Agrofórum 2011, 22 /8. 40-44.) – 

mutattuk be, hogy a transzgénikus 

fajták előállítása milyen drága 

genomikai, proteomikai, molekulá-

ris, in vitro stb. technikák együttes 

alkalmazását igényli. A költségeket a 

kockázatelemzések, továbbá a sza-

badalmak globális védelme stb. is 

jelentősen növelik. A GM-fajtákat 

előállító, szaporító és forgalmazó 

cégek célja, hogy a ráfordításaik 

(50-100 millió USD) megtérüljenek 

és profitot is realizáljanak. Ennek 

egyik fontos feltétele, hogy a GM-

fajtákat termelő gazdák minden év-

ben megvásárolják a vetőmagot. 

A hibridfajták esetében erre a gaz-

dákat nem kell kényszeríteni, mert a 

gazdák által termelt mag növényál-

lománya (F2) heterogén lesz, és 

termése jelentősen elmarad a cég-

től vásárolt F1 vetőmagétól. 

A transzgénikus fajták estében 

azonban más a helyzet, mert a mó-

dosított tulajdonság, a gazdák által 

termelt magból kelt növények ese-

tében is megjelenik. A cégek ezért 

szigorúan tiltják a GM-fajta termése 

egy részének vetőmagként való fel-

használását. A fejlett országokban 

ezt törvény biztosítja, és az azt meg-

szegő gazdák a bírósági eljárást kö-

vetően kénytelenek kártérítést fizet-

ni. A fejlődő ázsiai, afrikai és dél-

amerikai országok esetében ez az 

eljárás nehézségekbe ütközött, amit 

a cégek, géntechnológia eszközök-

kel próbáltak megoldani. A kifej-

lesztett eljárás a Technológiát Védő 

Rendszer (TPS Technology 

Protection System), ami Terminátor 

Technológiaként vált ismertté a vilá-

gon.

Történet

Az USA Mezőgazdasági Miniszté-

riuma (USDA, United States 

Department of Agriculture) Mező-

gazdasági Kutatási Szolgálatának 

(ARS, Agricultural Research Service) 

kutatói, együttműködve a Delta and 

Pine Company (Monsanto érdekelt-

ségi kör) fejlesztőivel, kidolgoztak 

egy új eljárást GM-gyapotfajtákra. 

Az eljárást „A növényi génműködés 
szabályozása” (Control of Plant 

Gene Expression) névvel szabadal-

maztatták, amit az USA Szabadalmi  

Hivatala 1998. március 3-án foga-

dott el (szabadalom száma: 

5,723,765). A 20. század végén, az új 

gyapot TPS fajta legkorábbi kereske-

delmi forgalomba kerülését 2004-re 

valószínűsítették (http://www.ars.
usda.gov/is/br/tps/#status). A sza-

badalom bevezetésének híre nem 

várt méretű nemzetközi tiltakozást 

váltott ki mind a farmerek, mind a 

szakmai szervezetek, kormányok és 

a nem kormányzati szervek 

(NGO-k) körében. Az ENSZ 2000-

ben, a Biológiai Diverzitás Egyez-

ményében de facto moratóriumot 

ajánlott a terminátor mag kipróbálá-

sára és forgalmazására, amit 2006-

ban megerősített. A Monsanto 1999-

ben nyilatkozatot adott ki, aminek 

lényege, hogy sohasem hozott és 

nem is hoz kereskedelmi forgalom-

ba steril vagy terminator magot pro-

dukáló GM-fajtákat az élelmiszernö-

vényeknél. Ez valóban igaz, mert 

jelenleg sincs forgalomban TPS-fajta 

(l). 

Az Alkalmazást Genetikailag 

Korlátozó Technológia (GURT)

A Terminátor Technológia a TPS 

(Technology Protection System), 

magyarul, Technológiát Védő Rend-

szerbe tartozik. A közéletben azon-

ban egy másik megnevezés is elter-

jedt, rövidítése a GURT (Genetic 

Use Restriction Technology). Sza-

bad magyar fordításban röviden Al-

kalmazást Genetikailag Korlátozó 

ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László

Biotechnológia

Növekedésben és fejlődésben módosított GM-fajok és -fajták (VII./2.)

A GM-fajták termesztését genetikailag korlátozó 
(terminátor, traitor) technológiák
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Tanuljunk géntechnológiául (45.)

A növekedés és fejlődés géntechnológiai módosításaival foglalkozó VII. fejezet második részében, a világ-
szerte etikailag nagyon vitatott megközelítést, a terminátor technológiát ismertetjük. A széleskörű nemzet-
közi tiltakozás miatt, a „sterilmagnak” is nevezett szabadalommal, az élelmiszernövény-fajokból napjain-
kig nem állítottak elő GM-növényfajtákat.
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Technológia. A GURT a farmereket 

korlátozza a GM-termésük egy ré-

szének vetőmagként való felhaszná-

lásában. A GURT-nak két változat 
van, az egyik az ún. variety-GURT 
(fajta-GURT), a másik a trait-GURT 
(tulajdonság-GURT).

1/ A GM-fajta felhasználását 

genetikailag korlátozó 

technológia

(Terminátor Technológia, Fajta-
GURT, Variety-GURT, V-GURT)

A Fajta- vagy V-GURT a Terminá-
tor Technológiát jelenti. Lényege, 
hogy a farmer által megvásárolt GM-
vetőmag termése steril, tehát csírá-
zásképtelen lesz, azt a gazda vető-
magként nem tudja felhasználni. A 
terminátor technológia helyett, 
ezért gyakran a steril mag, TPS-
mag, V-GURT-fajta megnevezése-
ket is használják. A technológia ki-
dolgozói az USDA-ARS és a Delta 
and Pine Land Company kutatói 
voltak.

Terminátor Technológia 

A Terminátor Technológia tulaj-

donképpen a megtermett magban, 

az embrió elpusztításának géntech-

nológiai módszerét jelenti. Célja, 

hogy a GM-vetőmagot vásárló gaz-

da magtermése steril (csírázáskép-

telen) legyen. Emiatt a gazdák min-

den évben kénytelenek legyenek a 

GM-fajta vetőmagját megvásárolni, 

ezzel a cégek kutatási, fejlesztési és 

innovációs költségeit fedezni, vala-

mint profitjukat biztosítani. A cél 

realizálása érekében pl. 

rovarrezisztens, vagy herbicid-tole-

ráns GM-fajtába, géntechnológiai 

módszerekkel 3 további gént (ter-

minátor génkonstrukció) ültetnek 

be. Az egyes géneket, külön-külön a 

GM-fajta három vonalába építették 

be, majd azok keresztezésével egye-

sítették a géneket egy vonalban. 

Ennek következtében a GM-fajta 

minden növényének, minden sejtjé-

ben, az eredeti transzgénen kívül, a 

terminátor génkonstrukció is jelen 

van. 

Terminátor génkostrukció 

(kikapcsolt állapot, 1. ábra)

3. gén: Terminátor gén tartalmaz-

za a sejtekre toxikus fehérje kódját, 

ami általában a fehérjeszintézisben 

kulcsszerepet játszó, a riboszómák 

működését gátló fehérje (ribosome 

inhibitor protein RIP). A RIP infor-

máció átírását embrió specifikus 

(csak a kifejlett embrió sejtjeiben 

bekapcsoló) promóter (late embryo 

abundant, LEA) szabályozza.  
A növényi eredetű (Saponaria 

officinalis) RIP-toxin, tehát az alkal-

mazott promóter miatt, a növény 

fejlődésének ún. magérés stádiumá-

ban fog termelődni, és csak az emb-

rió sejtjeiben. Ennek megfelelően 

az embrió sejtekben leáll a fehérje-

szintézis, az embrió elpusztul. Mivel 

a mag erre az időre már kifejlődött, 

a termés nem csökken, a mag vi-

szont csírázásra képtelen lesz. 

Abból a célból, hogy a V-GURT 

növényt fel lehessen szaporítani, a 

GM-növényekben a terminátor 

gént, működésképtelenné kell ten-

ni, de úgy, hogy a gén később, ami-

kor a cég azt szükségesnek tartja, 

működhessen. Ezért a LEA promóter 

és a RIP fehérje kódja közé egy DNS 

(lox) szekvenciát (inszert DNS) épí-

tettek be, ami ha jelen van a gén-
ben, átírás nem történhet. Ez lehető-

vé teszi, hogy a hasznos módosított 

gént tartalmazó GM-fajtát több ge-

neráción keresztül a vetőmagot elő-

állító cég felszaporíthassa.

2. gén: Rekombináz gén által kó-

dolt rekombináz enzim szükséges 
ahhoz, hogy az inszert DNS-t el le-
hessen távolítani. Emiatt az inszert 

DNS 5’ és 3’ végéhez ún. fordítva is-

métlődő szekvenciát kapcsoltak. A 

vírus eredetű cre-rekombináz, mint 

helyspecifikus endonukleáz ezek-

nél a specifikus szekvenciáknál ké-

pes a DNS-t elhasítani, ezzel az 

inszertet kivágni. De csak akkor, 

amikor a rekombináz gén működni 

tud. A 2. gén működését konstitutív 

és represszorfüggő promóterrel 

szabályozzák. Abban az esetben, ha 
a promóterhez represszor (gátló) 
fehérje kapcsolódik, a gén nem tud 
működni, ezért nincs rekombináz-
termelés. A GM-fajta felszaporítása 

során, ezért a 2. gén működését is 

gátolni kell, ehhez azonban 

represszor fehérjét kell a sejtekben 

termeltetni.

1. gén: Represszor gén biztosítja 

az Escherichia coli Tn10, tet-
represszor fehérje termelését. A 

génnek azonban folyamatosan kell 

működnie, ezért a represszor fehér-

je elé, folyamatos működést (átírást) 

biztosító úgynevezett konstitutív 

promótert (CaMV 35S) építettek be.

Összefoglalva (1. ábra), a termi-

nátor konstrukciót kikapcsolt 

(represszált, gátolt) állapotban a kö-

1. ábra A  steril mag megjelenését szabályozó, három génből álló terminátor  (V-GURT) génkon-
strukció kikapcsolt állapotban. A represszor  génről, a kostitutív  promóter miatt folyamatosan 
termelődik a represszor fehérje. A represszor,  kapcsolódva  a rekombináz gén promóteréhez, 
gátolja annak működését (további részleteket lásd a szövegben).



104

A hónap témája

10. 2014

vetkezőkkel jellemezhetjük: a/ (1. 

gén) a konstitutív promóter miatt a 

represszor folyamatosan termelő-

dik és a represszor függő 

promóterhez kapcsolódik. aa/ (2. 

gén) a promóter és represszor kap-

csolódása miatt a rekombináz nem 

tud termelődni, aaa/ (3. gén) ennek 

megfelelően az inszert DNS a he-

lyén marad, tehát a RIP-toxin nem 

tud termelődni. Ebben az állapot-

ban a GM-fajta a kívánt vetőmag 

mennyiségre felszaporítható. A ve-

tőmag eladása előtt, azonban be 

kell kapcsolni a terminátor gén-

konstrukciót.

Terminátor (V-GURT) 

génkonstrukció (bekapcsolt 
állapot, 2. ábra)

Bekapcsolás: Amikor a cég felsza-

porította a szükséges mennyiségű 

vetőmagot, akkor a kereskedelmi 

forgalmazás előtt a magtételeket egy 
olyan oldatban áztatja, amiből a 
magvakba kerülhet az a molekula 
(pl. tetraciklin), ami a sejtekben ké-
pes a folyamatosan termelődő 
represszor fehérjékhez kapcsolódni.

1. gén: Represszor génről folya-

matosan átíródó represszor fehér-

jék, az áztatást követően, a hozzájuk 

kapcsolódó tetraciklin miatt, már 

nem tudnak a rekombináz gén 

represszor függő promóteréhez 

kapcsolódni. 

2. gén: Rekombináz gén 

represszorfüggő promótere, a 

represszorok hiányában, felszaba-

dul a gátlás alól. Mivel ez a promóter 

is konstitutív, elkezdi folyamatos 

működését, ami a rekombináz en-

zim folyamatos termelődését ered-

ményezi. 

3. gén: Terminátor gén. A GM-nö-

vény sejtjeiben tehát megjelenik az 

a rekombináz enzim, ami képes a 

DNS-t az inszert két végén lévő for-

dítva ismétlődő specifikus szekven-

ciáknál elhasítani. Ennek eredmé-

nyeképpen az inszert kivágódik a 

terminátor génből. Ezzel tulajdon-

képpen felhúztuk a fegyver kaka-
sát, de nem történik semmi a GM-
növény sejtjeiben!

A gazda elveti a tetraciklinnel ke-

zelt GM-vetőmagot, az kicsírázik, a 

növények fejlődnek, megterméke-

nyülnek és mag is kifejlődik. A mag-
érés végső fázisában, csak az emb-
rió sejtjeiben sül el a fegyver! A 

GM-fajta embrióiban LEA-promóter 

bekapcsolja a terminátor gént és a 

termelődő RIP-toxin elpusztítja az 

embrió sejtjeit. A GM-növény többi 

sejtjében a toxin nem termelődik, 

mert a LEA promóter csak embrió 

specifikus működést tesz lehetővé. 

Összefoglalva: A fentiek miatt a 

gazda által megvásárolt vetőmag 

csírázóképessége, növekedése és 

fejlődése, termőképessége semmi-

ben sem fog különbözni a hagyo-

mányostól. Különbség a magérés 

folyamán jelentkezik, amikor is a 

LEA-promóter bekapcsolja a RIP-

gént a kifejlett magvak embrióinak 

sejtjeiben. A bekapcsolás következ-

ménye az embrió elhalása lesz, ami 

azonban nem befolyásolja a mag 

gazdasági, ipari és élelmiszeripari 

értékét, viszont alkalmatlan vető-

magnak, mert csírázásra képtelen.

V-GURT technológia 

Előnyei:
 A cégeknek nagyobb és bizto-

sabb lesz a bevétele, ami újabb 

fejlesztések forrásául szolgálhat.

 Nincs biológiai és mechanikai 

génáramlás/génmegszökés, 

mert a magvak csíraképtelenek 

lesznek.

Kockázatai:

 A terminátor pollen, átporzás 

esetén, elpusztítja a szomszédos 

kultúrnövényeken vagy rokon-

fajokon fejlődő magvak embrió-

it, ezért azok csírázásra képtele-

nek lesznek. 

 Fejlődő országok szegény gaz-

dái elvesztik lehetőségüket, 

hogy függetlenül gondoskod-

hassanak a saját élelmiszer-ellá-

tásukról.

 A RIP-toxin (saporin) esetleges 

káros hatása a RIP-toxint tartal-

mazó magvakat fogyasztó mik-

roorganizmusokra, madarakra, 

rovarokra, emlősökre még nem 

ismert kellő mélységben.

 A tetraciklin (Streptomyces sp. 

eredetű antibiotikum) nagyará-

nyú használata antibiotikum-re-

zisztens baktériumtörzsek kiala-

kulását segítheti.2. ábra A steril mag megjelenését szabályozó, három génből álló „terminátor” (V-GURT) génkon-
strukció bekapcsolt állapotban. A  vegyszeres kezelést követően a tetraciklin megakadályozza  
a represszor fehérje kapcsolódását a rekombináz enzim promóteréhez, ami egyben a génkon-
strukció bekapcsolását is jelenti. Első lépésben  a rekombináz gén felszabadul a gátlás alól, 
ezért az enzim szintézise elindul (további részleteket lásd a szövegben). http://cls.casa.colostate.
edu/transgeniccrops/terminator.html
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2/ A GM-tulajdonság 

felhasználását genetikailag 

korlátozó technológia

(Traitor Technológia vagy 
Tulajdonság-GURT, Trait-GURT, 

T-GURT)

A Tulajdonság-GURT, vagy 

T-GURT, a Traitor Technológiát je-

lenti. Lényege, hogy a farmer által 

megvásárolt GM-vetőmagból kelt 

növényekben nem alakul ki a ked-

vező módosított tulajdonság. Ehhez 

szükséges vegyszert (aktivátor) a 

gazdának a cégtől meg kell vásárol-

nia, és azzal a vetőmagot, vagy a fia-

tal növényeket kell kezelnie. Emiatt 

is nevezik ezt a technológiát traitor, 

„hamis” technológiának. Úgy gon-

doljuk viszont, hogy a terminátor 

kifejezés analógiájára, magyarul a 

helyes szóhasználatot, az aktivátor 

technológia elnevezés jelenti. Az 
aktivátor technológia lehetőséget 

ad a gazdák számára, hogy ameny-

nyiben nem kívánják a módosított 

tulajdonság előnyeit kihasználni, 

nyugodtan használhatják vetőmag-

nak a GM-fajta termésének egy ré-

szét. A módosított tulajdonság 

ugyanis csak akkor fog a növények-

ben megjelenni, ha a gazda a vegy-

szert (aktivátort) a cégtől megveszi 

és alkalmazza.

Az aktivátor technológia

Az aktivátor technológia tulajdon-

képpen a GM-fajta gazdaságilag je-

lentős tulajdonságának generáció-

függő megjelenését (aktiválását) és 

ezen keresztül generációfüggő 

hasznosítását jelenti. Célja, hogy a 

gazda, amennyiben hasznosítani 

akarja a GM-fajta gazdasági jelentő-

séggel bíró módosított tulajdonsá-

gát, akkor azért fizessen. A fizetést 

tulajdonképpen annak a vegyszer-

nek (aktivátornak) a megvásárlása 

jelenti, amivel gazda be tudja kap-

csolni a módosított tulajdonságot 

kódoló gént. Ezzel hozzájárul a cé-

gek kutatási, fejlesztési és innováci-

ós költségeinek fedezéséhez, vala-

mint profitjukat biztosításához. A 

cél realizálása érdekében pl. 

rovarrezisztens, vagy herbicid-tole-

ráns GM-fajtába, géntechnológiai 

módszerekkel 3 további gént 

(aktivátor génkonstrukció) ültetnek 

be.  Ennek következtében az 

aktivátor génkonstrukció is a GM-

fajta minden növényének, minden 

sejtjében jelen lesz. A technológia 

fejlesztői a Monsanto és az 

AstraZeneca kutatói voltak.

Aktivátor génkostrukció 

(kikapcsolt állapot, 3. ábra)

A konstrukció elvében, felépítésé-

ben és működésében a terminátor 

konstrukcióhoz hasonló logikát kö-

vet. Az alábbiakban ezért csak az 

eltéréseket ismertetjük.

3 gén: Aktivátor gén tartalmazza 

a gazdaságilag jelentős tulajdonság 

(herbicid-tolerancia, rovarreziszten-

cia stb.) kódját. Ez a gén a terminá-

tor konstrukció, terminátor génjé-

hez képest két eltérést mutat. Az 

első, hogy a gazdaságilag jelentős 

tulajdonságot kódol és nem sejt-

mérget. A második, hogy nem emb-

rió specifikus promótere van, ha-

nem konstitutív (herbicid-toleran-

cia esetén), vagy szervspecifikus 

(rovar-rezisztencia esetén).

2. gén: Rekombináz gén által kó-

dolt rekombináz enzim szükséges 

ahhoz, hogy az inszert DNS-t el le-

hessen távolítani. Szerkezete és mű-

ködése nem tér el a terminátor 

konstrukciótól.

1. gén: Represszor gén által folya-

matosan termelt represszor (gátló) 

fehérje miatt, a rekombináz gén 

promótere nem tud működni. Az 

eltérés a terminátor konstrukcióhoz 

képest csak a promóterben van. A 

represszor gén promótere amellett, 

hogy konstitutív, még vegyszerfüg-

gő is, tehát bizonyos kémiai anya-

gokkal működése gátolható.

Összefoglalva az aktivátor konst-

rukciót, a kikapcsolt állapotban a 

következőképpen jellemezhetjük: 

a/ (1. gén) a konstitutív promóter 

miatt a represszor folyamatosan ter-

melődik és a represszor függő 

promóterhez kapcsolódik. aa/ (2. 

gén) a promóter és represszor kap-

csolódása miatt a rekombináz nem 

tud termelődni, aaa/ (3. gén) ennek 

megfelelően az inszert DNS a he-

lyén marad, tehát az aktivátor gén 

nem kapcsol be, ezért az általa kó-

dolt gazdaságilag jelentős módosí-

tott tulajdonság a növényállomány-

ban nem fog megjelenni. Ebben az 

állapotban a gazda által vásárolt 

GM-vetőmag termése csírázóképes 

lesz, annak egy részét vetőmagnak 

is felhasználhatja. Ezzel szemben 

viszont nem élvezheti a módosított 

tulajdonság előnyeit. Ehhez az 

3. ábra A GM-tulajdonság megjelenését szabályozó, három génből álló „aktivátor”  (T-GURT) 
génkonstrukció kikapcsolt állapotban. A represszor  génről, a vegyszerfüggő és konstitutív 
promóter miatt, folyamatosan termelődik  a represszor fehérje. A represszor kapcsolódva a re-
kombináz gén promóteréhez,  gátolja annak működését (további részleteket lásd a szövegben).
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aktivátor génkonstrukciót be kell 

kapcsolnia.

Aktivátor génkostrukció 

(bekapcsolt állapot, 4. ábra)

Bekapcsolás: Abban az esetben, 

amikor a gazda hasznosítani akarja 

a GM-tulajdonság adta előnyöket, 

akkor a cégtől meg kell vásárolnia 

azt a vegyszert, amivel az aktivátor 

gén bekapcsolható. Ebben a vegy-

szerben kell áztatni a vetőmagot 

vagy azt a fiatal növényállományra 

kell permetezni. 

1. gén: Represszor gén – vegyszer-

függő promóterének működése – a 

terminátor konstrukciótól eltérően 

az áztatást/permetezést követően 

leáll, emiatt nincs represszor szinté-

zis a növény sejtjeiben. 
2. gén: Rekombináz gén 

represszorfüggő promótere, a 

represszor fehérjék hiányában, fel-

szabadul a gátlás alól. Mivel ez a 

promóter is konstitutív, elkezdi fo-

lyamatos működését, ami a 

rekombináz enzim folyamatos átírá-

sát eredményezi a növények sejtjei-

ben. 

3. gén: Aktivátor gén. A GM-nö-

vény sejtjeiben tehát megjelenik az 

a rekombináz enzim, ami képes a 

DNS-t az inszert két végén lévő spe-

cifikus szekvenciáknál elhasítani, 

végeredményben az inszertet kivág-

ni az aktivátor génből. Ezzel tulaj-

donképpen bekapcsoltuk az 

aktivátor gént. A terminátor konst-

rukciótól eltérően, az aktivátor gén 

promóterétől függően a GM-nö-

vény minden sejtje (herbicid-tole-

rancia), vagy csak bizonyos szervei-

nek sejtjei (rovar-rezisztencia) azon-

nal elkezdik termelni azokat a 

fehérjéket/enzimeket, melyek a 

szükségesek a gazdaságilag jelentős 

tulajdonság megjelenéséhez a nö-

vényállományban. 

Összefoglalva: A vegyszeres keze-

lést követően leáll a represszor ter-

melés, kivágódik az inszert és a nö-

vények sejtjei azonnal elkezdik ter-

melni azokat a fehérjéket/

enzimeket, amiknek következmé-

nye a gazdaságilag jelentős tulaj-

donság megjelenése a növények-

ben.

T-GURT technológia 

Előnyei:
 A T-GURT fajták génáramlás 

esetén nem okoznak kárt a 

szomszédos fajtákban, vagy a 

rokonfajokban, mert nem akti-

válódhatnak.

 A gazdák termésük egy részét 

felhasználhatják vetőmagnak.

Kockázatai:

 A génáramlás és génmegszökés 

a koegzisztencia problémáját 

okozhatja.

 A rendszeres vegyszeres keze-

lésnek káros hatása lehet a kör-

nyezetre.

A következő 46. részben két olyan 

új technológiát mutatunk be, me-

lyekkel a növények különböző bio-

szintetikus folyamataiban (anyag-

cseréjében) kulcsszerepet játszó 

enzimek génjeit gátolhatjuk, és ezál-

tal bizonyos anyagok bioszintézisét 

leállíthatjuk, illetve a növények 

anyagcsere folyamatait alternatív 

utakra terelhetjük. 
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3. ábra A GM-tulajdonság megjelenését szabályozó, három génből álló „aktivátor” (T-GURT) 
génkonstrukció bekapcsolt állapotban. A vegyszerfüggő  és konstitutív promóter működését az 
aktivátor (vegyszeres) kezelés blokkolja. Emiatt a represszor fehérje szintézise leáll, ami egy-
ben a génkonstrukció bekapcsolását  is jeleneti. Első lépésben  a rekombináz  gén felszabadul 
a gátlás alól, ezért az enzimszintézis elindul (további részleteket lásd a szövegben). 
http://www.adonline.id.au/terminatorseeds/genetic-use-restriction-technology/


