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Bevezetés

A rizs a kukorica és a cukornád 

után a harmadik legnagyobb meny-

nyiségben előállított élelmiszernö-

vényünk a világon. Számos, főleg 

ázsiai és afrikai országban a legfon-

tosabb, és sokszor az egyedül elér-

hető élelmiszerforrás. A rizs, azon-

ban nem tartalmaz A-vitamint. Emi-

att nagyos sok ember szenved 

avitaminózisban a világon. Külön-

böző nemzetközi szervezetek ki-

mutatása szerint az A-vitamin-hi-
ány (Vitamin-A Deficiency, VAD) 

miatt a világon naponta 6000 em-
ber hal meg, és évente félmillióan 
vesztik el szemük világát. A VAD 

leginkább a gyerekeket és a váran-

dós nőket sújtja, főleg a rizst fo-

gyasztó fejlődő afrikai és dél-ázsiai 

országokban (1. kép). Ez volt az 

oka annak, hogy a géntechnológu-

sok már a 90-es évek elején olyan 

kutatási programot dolgoztak ki, 

amivel a rizsszemeket képesé tud-

ják tenni az A-vitamin provitamin-

jának a β-karotinnak a termelésére. 

Nemzetközi összefogás

Az A-vitamin provitaminját a 
β-karotint termelő rizs, az arany 

rizs (Golden Rice, GR) előállítói a 

svájci Ingo Potrykus (Institute of 

Plant Sciences, Swiss Federal Insti-

tute of Technology, Zurich) és a 

német Peter Beyer (Faculty of 

Biology, University of Freiburg) 

professzorok voltak (2/A. kép). 

A két professzor a trans-Atlantic 

repülőjáraton találkozott 1990-ben. 

Mindketten New Yorkba repültek 

a Rockefeller Alapítvány által szer-

vezett rizs transzformációs ülésre. 

A konferencián döntötték el, hogy 

együtt fognak működni a β-karotint 

termelő rizs előállításában. 

Potrykus laborja a rizs-transzfor-

mációban rendelkezett nagy gya-

korlattal, Beyer laborja pedig jól 

ismerte az egyszikű növények 

(rizs) karotin-bioszintézisének fo-

lyamatát. A munkába később be-

kapcsolódott Peter Bramley 

pofesszor is (Royal Holloway Coll-

ege, UK). A célok elérésére végül 

– a Zeneca cég csatlakozásával – 

egy kutatási hálózatot hoztak létre 

(1996-99). A projekt kutatásait az 

EU, továbbá a Rockefeller 

Foundation is a jelentős összegek-

kel támogatta. 

ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László

Biotechnológia

VIII. fejezet Anyagcserében módosított GM fajok és fajták (VIII./1.)

Béta-karotint termelő rizs (arany rizs) 
előállítása és termesztése
Dr. Heszky László
SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, Gödöllő

Tanuljunk géntechnológiául (49.)

A növekedéssel és fejlődéssel kapcsolatos VII. fejezetet követően, a növényi anyagcsere géntechnológiai 
módosításával foglalkozunk. A VIII. fejezetben a termés minőségének javításával kapcsolatos géntechno-
lógiai eredményeket foglaljuk össze. Az életminőséget javító, anyagcserében módosított GM-fajták közül 
azokat ismertetjük, melyek a világon köztermesztésben voltak, illetve vannak.

1. kép Az A-vitamin-hiány (VAD) mértéke a világon: piros: életveszélyes, okkersárga: súlyos, 
sárga: közepes, barna: enyhe, zöld: nincs hiány, kék: nincs adat (http://en.wikipedia.org/wiki/
Golden_rice)
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Tudományos koncepció és 

bizonyítása (GR1)

A β-karotin-bioszintézis rendkívül 

összetett és bonyolult folyamat, mely-

ben számos enzim vesz részt. A kuta-

tási koncepció megvalósítását sokan 

lehetetlennek tartották. Potrykus és 

Beyer azonban nem mondtak le ter-

vükről, és 1999-ben, közel 8 éves erő-

feszítésüket siker koronázta, az első-

generációs arany rizs, a GR1 (2/C,D. 
kép) előállításával (Ye X, Al-Babili S, 

Klöti A, Zhang J, Lucca P, Beyer P, 

Potrykus I, 2000, Science 287:303-

305).

A kutatások elején nyilvánvalóvá 

vált, hogy a rizs képes a β-karotin-

termelésre, tehát rendelkezik a karo-

tin előállításában részvevő enzimek 

génjeivel. A teljes szintézis működik 

is a levelekben, de egyes elemei gá-

toltak a szemekben. Tehát csak a 

fotoszintetizáló sejtek képesek a bio-

szintézisre, az endospermium sejtjei 

nem.

Ezt követően lépésről lépésre bizo-

nyították, hogy végül is két enzim-

mel, a növényi eredetű fitoin-

szintázzal (PSY) és a bakteriális fitoin-

deszaturázzal (CRTI) ez a gátlás 

feloldható. A két gént tartalmazó GM-

rizs magjában a béta-karotin termelő-

dött (1. ábra és 2/D. kép). 

Először kimutatták, hogy a rizs-

szem endospermiumának sejtjeiben 

termelődik a β-karotin-bioszintézis 

kiinduló molekulája a geranylgeranyl-

difoszfát (GGPP). Ez azonban a meg-

felelő enzim hiányában nem tud 

fitoinná alakulni. Az első gén, tehát 

amit pótolni kellett az a növényi 

fitoin-szintáz (PSY) gén volt, ami a 

kiinduló GGPP molekulát, színtelen 

karotinná a fitoinná alakította. Ezt 

egy újabb transzgén által kódolt en-

zimmel, egy bakteriális karotin-
deszaturázzal (Erwinia uredovora, 

CRTI) konjugáltatták létrehozva négy 

kettőskötést. A transzgének által kó-

dolt enzimek (PSY és CRTI) aktivitása 

biztosította a vörös színanyagnak, a 

likopinnak a kialakulását. A likopin 

adja a paradicsom piros színét, de a 

piros elszíneződést a rizsszemekben 

nem tudták megfigyelni. A további 

vizsgálatok bizonyították, hogy a 

likopin helyett, különböző arányok-

ban és mennyiségben α- és β-karotin 

jelent meg az endospermium sejtjei-

ben, Egy részük xantofillá (oxidált 

karotin) alakult, mint pl. lutein és 

zeaxantin. A transzgénikus növények 

magvai endospermiumának összeha-

sonlító elemzése bizonyította, hogy a 

két enzim által katalizált alternatív út 

(1. ábra) képes előállítani a végter-

méket, a β-karotint. 

Ez azzal volt magyarázható, hogy a 

β-karotin kialakulásához szükséges 

2. kép Az arany rizs (GR): http://www.goldenrice.org/
2/A.: Az előállítók Ingo Potrykus és Peter Beyer professzorok az arany rizs szemlén Crowleyben 
(Louisiana, USA), 2004 szeptemberében. 
2/B.: Potrykus professzor az arany rizs mintát bemutatja Ferenc Pápának 2003-ban 
2/C.: hagyományos rizsszemek a hántolást követően csak  színtelen endospermiumot 
tartalmaznak 
2/D.: a hántolt arany rizsszemek sárga színűek az endospermium β-karotin-tartalma miatt  

1. ábra A β-karotin-bioszintézis gátlása és annak feloldása  a transzgénikus  (GM) rizs szemek 
sejtjeiben. (http://www.goldenrice.org/)
A gátlás oka, hogy a kékszínű enzimek (jobb oldalon) és a kék négyzetben jelzett folyamatok 
hiányoznak a rizsszem sejtjeiben.
A zöldszínű enzimek (jobb oldalon) a vad típusú rizsszemekben is működnek. Tehát a szintézist 
indító GGPP-szintáz, és a folyamat végén keletkező likopin-izomeráz és -cikláz is működik az 
endospermiun sejtekben. 
A kékszínű enzimek hiánya okozta  bioszintézis-gátlást, a baloldalon zöld keretben jelzett  két 
enzimmel, a fi toin szintázzal és a fi toin deszaturázzal   fel lehetett oldani.
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további enzimeket, mint pl. a likopin-

ciklázt (LCYs) és az alfa- és -karotin-

hidroxilázt (HYD) maga a vad típusú 

rizs endospermium sejtjei is termelik 

(1. ábra). A PSY-vel és CRTI enzimek 

génjeivel transzformált növények 

endospermiumának sejtjei tehát ké-

pesek voltak egy sokkal egyszerűbb 

alternatív úton produkálni a LCY és 

HYD enzimek szubsztrátját, a likopint 

(1. ábra). További vizsgálatok bizo-

nyították, hogy különösen fontos volt 

a bakteriális eredetű CRTI gén és en-

zim használata, mert ez biztosította a 

karotintermelő, nem zöld szövetben 

a szükséges redox folyamatok feltét-

eleit. Végül is sikeres volt a β-karotint 
termelő rizs előállítása (elsőgeneráci-
ós arany rizs, GR1), amivel Potrykus 

és Geyer professzorok által felállított 

hipotézis és kutatási cél bizonyítást 

nyert. Potrykus professzor a sikerről 

először 1999-ben a 16. Nemzetközi 

Botanikai Kongresszuson számolt 

be, majd az eredményeket, Beyer 

professzorral közösen, a Science-ben 

publikálták (Ye és mts., 2000). 

A GM-rizs színe sárga, mert a kelet-

kező vörös likopin nem tudott megje-

lenni a GM rizsszemekben. A likopint, 

a likopin-izomeráz és likopin-cikláz 

enzimek, α- és β-karotinná alakították 

(1. ábra). További megválaszolandó 

kérdést jelentett azonban, hogy a 

GR1-el termeltethető béta-karotin 

mennyisége vajon elegendő a VAT 

megelőzésére.

A GR1 rizs japonica típusú volt, a 

GR változatokat később indica típusú 

fajtákból is előállították. A termeszté-

si lehetőségeket üvegházi körülmé-

nyek között vizsgálták 2000-2004 kö-

zött. Az GR növényeken termett sze-

mek β-karotin-tartalma azonban 

alacsony (l,6 μg/g) volt (3/A. kép).

Karotintartalom növelése (GR2)

A GR1 rizsszemek karotintartalma 
olyan alacsony volt, ami nem bizto-

sította egy ember béta-karotin-

szükségletét a napi rizsadagban, 

azokban a VAT sújtotta országokban, 

ahol az embereknek nincs lehetősé-

gük az A-vitamin pótlására más for-

rásokból. A legszegényebb főleg dél-

ázsiai vidéki lakosság napi energia-

bevitelének 80 %-át ugyanis a rizs 

fedezi. 

A karotintartalom növelését célzó 

munkába már a Zeneca kutatói is be-

kapcsolódtak. A GR1 génkostrukcióban 
először a konstitutív promótereket 
(CaMV35S) cserélték ki endospermium 
specifikus promóterre (Glu), mindkét 

gén (PSY, CRTI) esetében (3/B. kép). 

Az így előállított transzgénikus rizs sze-

meiben a β-karotin-tartalom közel 
négyszeresére nőtt (6 μg/g). Ez azon-

ban még mindig nem volt elegendő. A 

további fejlesztések során különböző 

növényekből izolált PSY-gének hatását 

tesztelték. Legjobbnak a kukorica és 

rizs génjei bizonyultak. Ezért a 

Narcissus pseudonarcissus-ból szárma-

zó fitoin-szintáz PSY gént, a kukoricá-

ból (Zea mays) származó génre cserél-

ték ki (3/B. kép). A Syngenta 2005-ben 

jelentette be, hogy sikerült előállítani a 

második generációs arany rizst (GR2), 

aminek karotintartalma 37 μg/g volt, 

amiből 31 μg/g volt β-karotin (3/A. 
kép).

Az arany rizs (GR 1 és GR2) 

szántóföldi tesztelése

Az arany rizs (Golden Rice) első 

változatát (GR1) 1999-ben állították 

elő. A GR1 a szabadalmi oltalmat 

2000-ben kapta meg. A gyakorlati be-

vezetést az Aventis, napjainkban 

Syngenta (Basel) – a hazánkban is is-

mert PPP-program (privat-public-

partnership) keretében kívánta támo-

gatni. Az ezzel kapcsolatos megálla-

podást 2001-ben írták alá. Az arany 

rizs első szántóföldi kísérletére 2004-

ben került sor az USA-ban, a Lousiana-i 

Állami Egyetem támogatásával. Ennek 

oka az volt, hogy az arany rizs célor-

szágai, a nagy rizsfogyasztó, főleg 

ázsiai államok, akkor még nem ren-

delkeztek GMO-törvénnyel. A kísérlet 

azt is bizonyította, hogy az arany rizs 

termesztése megegyezik a hagyomá-

nyos fajtákéval, tehát nem igényel 

technológiai módosítást.

2004-ben üvegházi és szántóföldi 

körülmények között is tesztelték a 

második generációs (GR2) arany 

rizst. Karotintartalma az üvegházi kí-

sérletekben hatszorosa, szántóföldön 

23-szorosa volt az 1999-ben előállított 

GR1-nek (4/A. kép). Ez már bőven 

fedezte a súlyos avitaminózisban 

szenvedők β-karotin-szükségletét, a 

szokásos napi rizsadag (70-200 g) el-

fogyasztása esetén is (Nat. 

Biotechnol. 23, 482–487, 2005).

Termesztés és forgalmazás 

helyzete

Az arany rizs terjesztése érdekében 

Potrykus és munkatársai felhatal-

3/A. kép A rizsszemek színének változása a β-karotin tartalomnak megfelelően. VR: 
hagyományos rizs, GR1: első generációs aranyrizs (1,6 μg/g ), GR2: második generációs 
aranyrizs (31μg/g ). 
3/B. kép A második generációs GR2 arany rizsben működő transzgén felépítése: RB, T-DNS At. 
jobboldali határ szekvencia, GLU, rizs endospermium-specifi kus glutenin promoter; TPSSU, 
borsó ribulóz 1,5 bifoszfát-karboxyláz kis alegység tranzit peptid, (kloroplasztisz célbajuttató 
szekvencia); NOS, nopalin-szintáz terminátor; PSY, fi toin-szintáz gén Narcissus pseudonarcissus-
ból (GR1-ben) és  Zea mays-ból (GR2-ben); UBI1, kukorica polyubiquitin promoter; PMI, 
foszfomannóz-izomeráz gén  E. coli-ból (markergén a GR2-ben) LB, T-DNS At.  baloldali határ 
szekvencia. (http://www.goldenrice.org/)
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mazták a freiburgi Greenovation tár-

saságot a szabadalmi jogok gyakorlá-

sával, ami a technológiaengedélyt át-

adta a Zeneca-nak. A Zeneca 

bejelentette, hogy az arany rizst in-

gyen a fejlődő világ rendelkezésére 

bocsátja. Potrykus professzor meg-

alapította a Golden Rice 

Humanitarian Board-ot, abból a cél-

ból, hogy segítse a Golden Rice 

Humanitarian Projectet, az arany rizs 

terjedését elősegítő információk ter-

jesztésével. Potrykus professzor tagja 

a Pápai Tudományos Akadémiának. 

Az Akadémia 2013. novemberi ülé-

sén alkalma volt találkozni Ferenc 

pápával és kis zacskóban megmutat-

ta az arany rizst (2/B. kép). A pápa 

válaszul személyes áldását adta az 

arany rizsre. Ez azonban semmikép-

pen sem tekinthető a Vatikán hivata-

los áldásának, mint azt sokan szeret-

ték volna beállítani. Különös jelentő-

sége a katolikus emberek szemében 

van, pl. a Fülöp-szigeteken, ahol a 

római katolikus lakosság érzelmi 

okokból utasította el a GR termeszté-

sét. 

A géntechnológia támogatói abban 

bíznak, hogy GR képes lesz „faltörő 

kosként” megtörni a világ sok nemze-

tének ellenállását, a transzgénikus 

(GM) fajták termesztésével és a GMO-

termékekkel szemben. 

A fentiek ellenére az arany rizs hi-

vatalosan jelenleg nincs kereskedel-

mi forgalomban. Bangladesben vi-

szont termesztik (4/B. kép). Ennek 

legfőbb okai röviden a következők-

ben foglalhatók össze: A rizs ökológi-

ailag érzékeny faj, emiatt a világon 

több ezer fajtát termesztenek Az ezer 

és ezer transzgénikus változat előállí-

tása és szaporítása nagyon sok időt 

vesz igénybe. Fülöp-szigeteken, a 

Nemzetközi Rizs Kutató Központban 

(International Rice Research Institu-

te, IRRI) az R2 génkonstrukciót kü-

lönböző ismert fajtákba építik be a 

terjedés elősegítése érdekében. A 

szakemberek megdöbbenéssel érte-

sültek viszont arról, hogy a környe-

zetvédők a Fülöp-szigeteken 2013-

ban megsemmisítették az arany rizs 

szántóföldi kísérleteit. A rizs önter-

mékenyülő növény, tehát a biológiai 

génáramlás valószínűsége kicsi, de a 

fizikai keveredés lehetősége viszont 

nagy. A GR fajta tehát kontaminálhat-

ja a hagyományos fajtákat. A GMO-

ellenes szervezetek, pl. Green Peace 

szerint, az arany rizsnek nincs valódi 

értéke, mert a VAD más 

karotintartalmú élelmiszerek fo-

gyasztásával, az egyoldalú táplálko-

zás visszaszorításával, továbbá A-vita-

min-tablettákkal stb. is megelőzhető. 

Fontos – de kevésbé megalapozott – 

érvük továbbá, hogy a GR egészség-

re ártalmas, és a környezetet is káro-

sítja. Problémát jelent továbbá, hogy 

a világon léteznek sárga magvú ha-

gyományos rizsfajták és ezek nem 

különböztethetők meg a GR-től, ami 

visszaélésekre ad lehetőséget. A fel-

használó országok zömében hiá-

nyoznak a megfelelő törvények és 

azok végrehajtásáért felelős hatósá-

gok. A rendkívül szövevényes hely-

zet kilátástalanságát jelzi, hogy a 

Syngenta, ami részben szabadalom 

tulajdonosa a GR-nek, bejelentette, 

hogy már nem érdekelt a GR keres-

kedelmi forgalmazásában.

Végeredményben tehát elmondha-
tó, hogy az arany rizs (Golden Rice, 
GR) a növényi géntechnológia „ál-
latorvosi lovának” tekinthető, ami-
nek sok támogatója és nagyszámú 
ellenzője van a világon, és mindkét 

fél számos érvet képes csatasorba ál-

lítani. 

Utószó 
Az arany rizs kudarca nem tánto-

rította el Potrykus és Beyer profesz-

szorokat. Az elmúlt években 

Potrykus munkatársai előállították 

az „arany banánt”, az „arany mani-

ókát”, és az „arany cirkot” 

(Sorghum). A Beyer csoport pedig 

létrehozott egy nemzetközi kon-

zorciumot a -karotinban, E-vita-

minban, cinkben és vasban gazdag 

rizsfajta előállítására. Ezt a progra-

mot Bill- és Melinda Gates Alapít-

ványa 11,2 millió USD-ral (2,7 mrd 

Ft) támogatja. 

■

Források:
 Al-Babili S, Beyer P (2005) Golden 
Rice – five years on the road – five 
years to go? Trends in Plant Science 
10:565-573.

 Burkhardt P, Beyer P, Wunn J, Kloti 
A, Armstrong G, Schledz M, von 
Lintig J, Potrykus I (1997) Transgenic 
rice (Oryza sativa) endosperm 
expressing daffodil (Narcissus 
pseudonarcissus) phytoene synthase 
accumulates phytoene, a key 
intermediate of provitamin A 
biosynthesis. Plant Journal 11:1071-
1078.

 Ye X, Al-Babili S, Klöti A, Zhang J, 
Lucca P, Beyer P, Potrykus I (2000) 
Engineering the provitamin A (beta-
carotene) biosynthetic pathway into 
(carotenoid-free) rice endosperm. 
Science 287:303-305.

 Welch RM and Graham RD (2004) 
Breeding for micronutrients in staple 
food crops from a human nutrition 
perspective. Journal Experimental 
Botany 55:353-364.

 http://www.agrarheute.com/golden-
rice-ingo-potrykus  

 h t t p : / / w w w . u m t . e d u / e t h i c s /
debating%20science%20program/
odc/Biotechnology/Alternatives/
GoldenRice/default.php

 http://www.goldenrice.org/

4/A. kép Az arany rizs (GR) különböző vonalai által, a napi rizsadagban biztosítható A-vitamin 
mennyisége, napi igény százalékában. 
zöld szín: egyéb élelmiszerekből származó β-karotin mennyisége, narancs szín: GR-ből 
származó β-karotin mennyisége, piros vonal: napi A-vitamin szükséglet 50 %-a (http://www.
goldenrice.org/Content3-Why/why1_vad.php)
4/B. kép  Arany rizs (GR1) tábla  
       (https://www.google.hu/search?q=golden+rice&source)


