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Bevezetés

Az olajok és a zsírok energiában 

(kalória) leggazdagabb elemei az 

élelmiszereknek és a takarmányok-

nak. A világtermelés évente 80-100 

millió tonna, melyből 87 %-ot az 

emberi táplálkozásban, illetve az ál-

latok takarmányozásában használ-

nak fel. A világon előállított növényi 

olaj 77 %-át négy növény adja, rang-

sor szerint a szója, az olajpálma, az 

olajrepce és a napraforgó. A zsírsa-

vaknak csak egy kis részét használ-

ják ipari célokra. Ezek közül példá-

ul, a laurinsav (C
12:0

) és a mirisztinsav 

(
C12:0

) különösen jelentős a kozmeti-

kai iparban és a mosószergyártás-

ban; a linolsav (C
18:2

) és linolénsav 

(C
18:3

) a festék- és lakkgyártásban; a 

ejkozánsavat (C
20:1

) kenőanyagként 

az erukasavat (C
22:1

) pedig habzás-

gátlóként, csúszásgátló anyagként, 

valamint nejlon gyártásra használ-

ják (1. táblázat).

Növényi olajok

A növényi olajok telített és telítet-

len zsírsavak (egybázisú karbonsa-

vak) glicerin észtereinek keverékei. 

Általános képletük C
n
H

2n+1
COOH. 

Két fő komponensük van, a glicerin 

és a zsírsavak. A glicerin, mint há-

romértékű alkohol, változatlan for-

mában van jelen az olajokban. A 

zsírsavaknak azonban több mint 

200 változata ismert. A zsírsavak a 

szénláncuk hosszúságában (C
4-24

), 

illetve a láncban lévő kettős kötések 

számában (0-3) különböznek. A kü-

lönbség a szintézisük során alakul 

ki. Az egyes növényfajok által ter-

melt olajok specifikus minőségé-

nek oka, tehát az eltérő zsírsavösz-

szetétel (1. táblázat). Abból a cél-

ból, hogy a növényi olajok 

minőségének javítását célzó gén-

technológiai stratégiákat megért-

sük, meg kell ismernünk a különbö-

ző zsírsavakat, és bioszintézisük 

molekuláris folyamatait. 

Zsírsavak és bioszintézisük

A zsírsavak különböző szénlánc-

hosszúságú polimer (azonos mole-

kulák /monomerek/ sorozatából 

álló) makromolekulák. Szintézisük 

helye a növényi magvakban fejlődő 

embriók sejtjei, illetve azok 

kloroplasztiszai. A szintézisük acetil-

CoA-ból indul és egymást követő 
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A növényi anyagcsere géntechnológiai módosításáról szóló VIII. fejezet második részében a növényi 
zsírsav-anyagcserével foglalkozunk. Áttekintjük a géntechnológia lehetőségeit az olajnövények által ter-
melt olaj minőségének (zsírsavösszetételének) javítására. Részletesen csak azokat a módosításokat mutat-
juk be, melyekből fajtákat állítottak elő, és azok a világon köztermesztésben voltak, illetve vannak.

1. táblázat  Fontosabb olajnövények olajai a zsírsavösszetételükben (szénlánchosszúság 
és -telítettség) különböznek egymástól, mely ipari felhasználhatóságukat és gazdasági 
jelentőségüket is meghatározza (Heszky 2005 alapján)
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ciklusokból áll. A polimerizációt a 

zsírsav-szintáz enzim katalizálja 

(végzi), és minden egyes ciklusban 

a szénlánc két szénatommal (C
2
 egy-

séggel) hosszabbodik (1. ábra). A 

különböző zsírsavak eltérő hosszú-

ságú szénláncai ezért, mindig páros 

számú szénatomot tartalmaznak. 

A szénlánc polimerizációját – bi-

zonyos szénatomszámnál – a 

tioészteráz enzimek állítják le. A 

különböző zsírsavak a szénláncuk 

hosszúságában különböznek. Ez 

csak úgy lehetséges, ha minden 

egyes zsírsavnak saját tioészteráz 

enzimje van. Ebből logikusan követ-

kezik, hogy a különböző olajok el-

térő zsírsavösszetételének elsődle-

ges oka, az eltérő tioészteráz enzi-

meket kódoló gének jelenléte, vagy 

hiánya az adott fajban. Az eltérő 

tioészteráz gének és enzimek mű-

ködése miatt, az egyes olajnövé-

nyek az olajaikban, különböző hosz-

szúságú zsírsavakat tartalmaznak, 

vagy azonos hosszúságúakat, de el-

térő arányban (2. táblázat). A szén-

lánc hosszúsága alapján, a zsírsavak 

3 csoportba sorolhatók. A rövid 

szénláncúak C
4-8

, a közepes szénlán-

cúak C
10-14

, és a hosszú szénláncúak 

C
16-24 

szénatomot tartalmaznak (1. 
táblázat). 

A zsírsavak a szénlánc hosszúsá-

gon kívül, a láncban előforduló – 

szénatomok között kialakuló – ket-

tős kötésekben (-HC=CH-), is külön-

böznek. Azok a zsírsavak, melyek 

nem tartalmaznak kettős kötést 

(-CH
2
-CH

2
-), a telített zsírsavak. A 

zsírsav bioszintézis során első lé-

pésben a kloroplasztiszban, mindig 

telített (C
8-18:0

) zsírsavak keletkeznek 

(1. ábra). A telített zsírsavakat tar-

talmazó olajok, szobahőmérsékle-

ten általában szilárdak. Jelölésük pl. 

a sztearinsav esetében C
18:0

, ahol az 

első szám a szénatomok számát, a 

kettőspont utáni pedig a telítetlen 

kötések számát jelöli. 

A telítetlenséget okozó, csak bizo-

nyos szénatomok között kialakuló, 

kettős kötés (-HC=CH-), a deszaturáz 
enzimek működésének következ-

ménye. Minden telítetlen zsírsavnak 

saját deszaturáz enzimje van. Az 

olajnövények a tioészteráz génjeik 

mellett, tehát a deszaturáz génjeik-

ben is különböznek, ennek követ-

keztében eltérő deszaturáz enzi-

mekkel rendelkeznek, ezért eltérő 

telítetlen zsírsavakat tartalmazhat-

nak. Az azonos szénlánchosszúságú 

telítetlen zsírsavak a kettős kötések 

számában különböznek egymástól 

(2. táblázat). A telítetlen zsírsava-
kat tartalmazó olajok szobahőmér-

sékleten általában folyékonyak. Je-

lölésük pl. az olajsav esetében C
18:1(9),

 

ahol az első szám a szénatomok 

számát, a kettőspont utáni a telítet-

len kötések számát, a zárójelben 

lévő harmadik szám pedig a kettős-

kötések helyét jelenti a szénlánc-

ban. Egy telítetlen kötést tartalmazó 

olajsav (C
18:1

) még a kloroplasztiszban 

szintetizálódik. További kettősköté-

sek C 
18:2

 (linolsav) és a C
18:3

 

(linolénsav) azonban már a cito-

plazmában alakulnak ki (1. ábra).

A zsírsavak szabad formában alig 

fordulnak elő. Ennek oka, hogy a 

kloroplasztiszból kikerülve triglice-

ridekké alakulnak. Az észterifikációt 

követően általában a raktározó sej-

tekben, szövetekben (pl. fejlődő 

mag pericarpiumában) halmozód-

nak fel.

A géntechnológia stratégiái

A zsírsavak bioszintézise ismere-

tében megállapítható, hogy a növé-

nyi olajok eltérő zsírsavösszetétele 

az egyes fajok eltérő tioészteráz (el-

térő lánchosszúság) és különböző 

1. ábra A zsírsavak bioszintézisének főbb lépései  a növényi sejt kloroplasztiszában és 
citoplazmájában. A polimerizációt (c) a zsírsav-szintáz enzim végzi.  A szénlánc hosszúságát 
a tioészteráz enzimek (d) határozzák meg, a kettőskötéseket pedig a deszaturáz enzimek (e) 
alakítják ki (Heszky 2003 alapján)

2. táblázat Néhány olajnövény olajának  zsírsavösszetétele. A legnagyobb eltérések a 
meghatározó zsírsavak mennyiségében és arányaiban vannak. A hazánkban termesztett 
szója, napraforgó és repce olaja 87-90 %-ban különböző telítetlen zsírsavakat tartalmaznak. 
A repceolaj gazdag az olajsavban, a szója és napraforgó olajában a linolsav a meghatározó. A 
pálmaolaj az olajsavon kívül, a nagy mennyiségben tartalmaz telített palmitinsavat. 
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deszaturáz (eltérő telítettség/telítetlenség) enzimjei 

működésének eredménye. Genetikai szempontból ez 

azt jelenti, hogy a különböző olajnövények eltérő olaj-

minőségét, az adott fajra jellemző, a többi fajtól eltérő 

tioészteráz és deszaturáz enzimek génjei okozzák.

Ennek megfelelően a géntechnológia lehetőségei a 

következők:

 A szénlánchosszúság módosítása (növelése, rövidí-

tése) a megfelelő szénlánchosszúságnál, a 

terminációt kiváltó új tioészteráz génnel történő 

transzformációval (új telített zsírsav /pl. laurinsav/ 

-termelés), illetve a tioészteráz gének egy részének 

gátlásával (egy telített zsírsav részarányának növelé-

se) történhet.

 A kettős kötések módosítása (telítettség, 

telítetlenség) a megfelelő deszaturáz enzim génjé-

nek gátlásával (telítettség növelés) vagy a deszaturáz 

gének egy részének gátlásával (egy telítetlen zsírsav 

pl. olajsav részarányának növelése) történhet.

Ipari célú módosítás

Laurinsavat termelő GM-repce

A rövid és közepes szénláncú zsírsavak közül a laurin-

savnak (C
12:0

) van a legnagyobb gazdasági jelentősége 

(mosószergyártás, kozmetikai ipar). Főleg a trópusi 

növények (olajpálma, kókuszpálma) termelik (1. táblá-
zat). A világ legnagyobb exportőrei a Fülöp-szigetek és 

Malajzia.

A repceolaj egyáltalán nem tartalmaz laurinsavat, 

mert a 12 szénatomot tartalmazó lánc terminációját 

végző enzim hiányzik a repcéből. A kaliforniai babérfa 

(Umbellularia californica) magvaiban viszont a 

laurinsavarány eléri a 70 %-ot, mely a laurinsav specifi-

kus tioészteráz működésének a következménye. Az 

enzim genetikai kódját tartalmazó gént (te) egy 

magspecifikus promóterhez (napin) kapcsolva és egy 

vektorba építve, agrobaktériumos transzferrel jutatták 

be a repcébe. A Monsanto (Calgene) két génkonstruk-

ciót (eventet) szabadalmaztatott, amik LauricalTMCanola 

névvel kerültek kereskedelmi forgalomba. Mindkettő 

markergénként az Escherichia coli eredetű neomicin 

foszfotranszferáz gént (NPTII) tartalmazza. A GM-repce 

laurinsav-tartalma elérte a 45 %-ot (2. ábra). Az új zsír-

sav megjelenésének a repce olajában nem volt negatív 

következménye a repce növekedésére, fejlődésére és 

termőképességére.

Az olajában nagymennyiségű laurinsavat tartalmazó 

GM-repce köztermesztésbe került az USA-ban (Georgi-

ában) 1994-ben. A Laurical GM-repce termesztésével, a 

kókusz- és olajpálmához képest olcsóbban lehetett a 

laurinsavat előállítani (Ag. Innovation News 2003. 12/3. 

Jul–Sep). A GM-repce termesztése elvi lehetőséget 

adott arra, hogy az évente Malajziából, Fülöp-szigetek-

ről és Indonéziából importált 400 millió USD értékű 

laurinsavat tartalmazó trópusiolaj-importot kiváltsák. A 

fejletlen és fejlődő országok azonban hamar rájöttek 

arra, hogy számukra óriási veszélyt jelent, ha a trópusi 

és szubtrópusi növények specifikus zsírsavait, a mérsé-

kelt égövi olajnövények (pl. repce) transzgénikus fajtá-

ival is elő lehet állítani. Elvesztenék ugyanis az addig 

jelentős bevételt jelentő specifikus olajexport-piacai-

kat. Megállapodásban rögzítették ezért, hogy átmeneti-

leg leállítják az ilyen irányú fejlesztéseiket.

Élelmiszercélú módosítások

A nemzetközi tiltakozások miatt, a cégek leálltak az 

olyan GM-repcefajták előállításával, amikkel meg lehe-

tett volna termeltetni, főleg a kozmetikai ipar által igé-

nyelt olajpálma, kókuszpálma és kakaócserje által ter-

melt speciális zsírsavakat. A fejlesztéseik új irányait, 

ezért a mérsékelt övben is termelhető olajnövények 

olajai minőségének javítása jelentette, melyekkel egész-

ségesebb összetételű étolajat, illetve jobb minőségű 

biodízel olajat lehet előállítani. 

Az elmúl évtizedekben ugyanis bebizonyosodott, 

hogy a telített zsírsavak növelik a vér koleszterinszintjét. 

Az elérendő cél ezért, olyan fajták előállítása volt, amik-

nek olajában a telített zsírsavak aránya 4-7 % alatt van. 

Hasonlóan a szív és érrendszeri megbetegedések rizi-

kójának mérséklése céljából, a többszörösen telítetlen 

zsírsav, a linolénsav arányát 3,6 % alá célszerű csökken-

teni. A viszonylag nagy, többszörösen telítetlen zsírsav-

arány ugyanis, rontja az olaj oxidatív stabilitását. A nö-

2. ábra A hagyományos- és a laurinsav specifi kus GM-repcefajták  
zsírsavösszetétele (Voelker,T.aA.1996. IAEA-SM-34/58, 93-99. alapján)
2/A: Hagyományos fajta egyáltalán nem termel laurinsavat (C12:0), 
olajának 60 %-a olajsav (C18:1)      
2/B: GM-fajta (LauricalTM) olajában a laurinsav (C12:0) tartalom eléri az 
45 %-ot, az olajsav (C18:1) tartalom viszont 20 %-ra csökken
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vényi olajokat emiatt hidrogénezés-

sel szokták stabilizálni. E folyamat 

(hidrokrakkolás) során azonban, a 

zsírsavak transz-izomerjei keletkez-

nek. A transz-izomerek (transz zsí-

rok) viszont növelik a vérben az 

LDL-koleszterint és csökkentik a 

HDL-koleszterin szintet. Az arány 

ilyen irányú eltolódása növeli a szív 

és érrendszeri megbetegedések (ér-

elmeszesedés) kialakulásának való-

színűségét. A hidrogénezés csök-

kentését, illetve elhagyását tenné le-

hetővé az olajsavtartalom további 

növelése és a linolénsav aránynak 

csökkentése. A géntechnológia cél-

jai helyességét bizonyította és a fo-

lyamatokat gyorsította, hogy az USA 

Élelmiszerbiztonsági Hivatala (FDA, 

Food and Drug Administration) 

2013 novemberében egy előzetes 

bejelentést tett, miszerint a transz-

zsírok és különösen a hidrogéne-

zett olajok a továbbiakban nem te-

kinthetők veszélytelennek. 

Természetesen, a hagyományos 

nemesítés céljai is hasonlóak voltak, 

és kiváló eredményeket értek el a 

napraforgó- és repceolaj, olajsav-

tartalmának növelésében. A hagyo-

mányos nemesítéssel előállított 

nagy olajsavas napraforgó- és repce-

fajták hazánkban is köztermesztés-

ben vannak. A géntechnológusok 

ezért, az elmúlt időszakban, a szója-

olaj minőségének javítására helyez-

ték a hangsúlyt. 

Nagy olajsavas GM-szója

A Monsanto, az elmúlt években, 

számos partnerrel együttműködve 

állította elő a nagy olajsav-tartalmú 

GM-szójafajtát (Vistive GoldTM 

soybean). A Vistive GoldTM 

transzgénikus (GM) szójafajta olajá-

nak telítetlen olajsavtartalmát két 

génnel, a hagyományos fajta 16-24 

%-áról, 70-74 %-ra növelték, a telített 

sztearinsav-tartalmát pedig 4-6 %-ról 

3%-ra csökkentették (3. ábra). A 

génkonstrukció a fatb1-A és a fad2-
1A gének szensz és antiszensz frag-

mentumait tartalmazta, amit 

agrobaktériumos géntranszferrel 

építettek be a szója genomjába. 

Ezekkel a génekkel sikerült, egy-

részt a FATB-tioészteráznak, vala-

mint a delta12-deszaturáznak mű-

ködését RNS interferenciával (gén-

csendesítés) gátolni. A fatb1-A gén 
gátlásával elérték, hogy a 

kloroplasztiszban szintetizálódó 

18-szénlánchosszúságú telített zsír-

sav, a sztearinsav (C18:0), lassabban 

tudjon a citoplazmába távozni. En-

nek következtében hosszabb ideig 

marad a kloroplasztiszban, ahol az 

olajsav specfikus deszaturázok a te-

lített sztearinsav nagyobb hányadá-

ban tudják kialakítani a kettős kö-

tést. Végeredményben, a szintetizá-

lódó telített sztearinsav (C18:0) 

nagyobb százaléka alakul át telítet-

len olajsavvá (C18:1). E folyamat so-

rán természetesen a telített zsírsav 

(sztearinsav) -tartalom is csökken. 

Az egy kettőskötést tartalmazó 

olajsav egy részében – természetes 

körülmények között – a linolsav és 

linolénsav deszaturáz enzimek mű-

ködése miatt, további kettős köté-

sek alakulnak ki, az olajsavból 

(C18:1), linolsavat (C18:2) és 

linolénsavat (C18:3) eredményezve. 

Abból a célból, hogy ezek a további 

kettőskötések ne alakulhassanak ki, 

a linolsav deszaturáz enzim génjé-

nek működését, a konstrukció má-

sik génjével (fad2-1A), szintén RNS 

interferenciával gátolták. Végered-

ményben, a nagy olajsavtartalom 

(70-74 %) kialakulása egyrészt an-

nak volt köszönhető, hogy a telített 

sztearinsav nagyobb százalékban 

alakult át olajsavvá, másrészt hogy 

az olajsav nem tudott linol-, illetve 

linolénsavvá alakulni. A Vistive 

GoldTM szója a módosított zsírsav-

összetétel mellett még glifozát her-

bicid toleranciával is rendelkezik, 

mert tartalmazza a mutáns cp4 epsp 
gént is.

A GM-fajta olajának háromszoros 

olajsavtartalma, és jelentősen csök-

kentett telített zsírsav tartalma alap-

ján – amennyiben a kockázatelem-

zések sem tárnak fel élelmiszer-biz-

tonsági problémákat – alkalmas 

lehet a fogyasztók életminőségének 

javítására. A Vistive GoldTM szója ola-

ja kellemesebb ízű, és konzisztenci-

ája is eltér hagyományos szójáétól. 

Az eddigi vizsgálatok alapján várha-

tó, hogy az USA-ban, 2015-ben, meg-

kapja a termesztési és forgalmazási 

engedélyt.

Alacsony linolsavas GM-szója

DuPont (Pioneer Hi-Bred Int. 

Inc.) alacsony linolsav-tartalmú 

3. ábra A hagyományos- és nagy olajsavas GM-szójafajták zsírsavösszetétele 
Zöld:Hagyományos fajta olajában a linolsav (C18:2)  a meghatározó (52 %), az olajsav (C18:1) csak 
24 %, telített zsírsavak  aránya 15 %         
 Sárga: GM-fajta (Vistive® Gold) olajában az olajsav (C18:1) 68-74 %-ra növekedett, a  linolsav 
(C18:2) 52-ről 15 %-ra, a linolénsav (C18:3) 8-ról 3%-ra csökkent. A telített zsírsavak (C16:0, C18:0) 
mennyisége is csökkent 25-ről 6 %-ra.
(http://soybase.org/meeting_presentations/soybean_breeders_workshop/SBW_2011/Tripodi.pdf alapján)
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transzgénikus GM-szóját állított elő, amik TreusTM és 

PlenishTM fajtanevekkel kerültek kereskedelmi forga-

lomba. A génkonstrukcióba a gm-fad2-1gén egy szaka-

szát építették be, ami gátolja a linolsav-deszaturáz en-

zim működését. A gátlás következménye, hogy a GM-

fajtában szintetizálódó egy kettőskötést tartalmazó 

olajsav (C18:1), nem tud két kettőskötést tartalmazó 

linolsavvá (C18:2) alakulni. Ezzel a GM-fajta olajának 

linolsav- és linolénsav-tartalma jelentősen csökkent, 

olajsavtartalma (PlenishTM) viszont, emelkedett. A 

TreusTM fajtát 2005-ben tesztelték Iowa-ban. Az érdeklő-

dés óriási volt az alacsony linolsav-tartalmú szójaolaj 

(low lin soybeans) iránt. A gazdáknak is megérte, mert 

termesztésével a hagyományos szójához képest 40 

%-kal nagyobb hasznot tudtak realizálni. 2007-ben már 

Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Wisconsin, Pennsyl-

vania and Missouri államokban is termesztették. A 

DuPont GM-fajtái (TreusTM és PlenishTM) a fentieken kí-

vül mutáns ALS (acetolaktát-szintáz) gént is tartalmaz-

zák, ami a szulfonilurea herbicidekkel szemben ad tole-

ranciát.

A világ különböző cégei, a fentieken kívül, az olajnö-

vények különböző zsírsavainak sokféle módosításával 

foglalkoznak. Mivel ezek termékei még nem kerültek 

kereskedelmi forgalomba – további érdekes élelmiszer-

célú módosításokkal együtt – röviden a biofortification 

fejezetben fogom ismertetni.
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