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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, CÉLKITŰZÉSEK 

 

1.1. A munka előzményei 

 

Az emberi táplálkozásban a tej valamint a tejtermékek  rendkívül fontos szerepet 

töltenek be. A fejlett ipari országokban a tejfehérjék az összfehérje szükségletnek több mint 

30 %-át biztosítják. Természetes hogy mind az állattenyésztési, mind a genetikai kutatások 

már igen korán a tejfehérje gének felé fordultak. Az utóbbi időben egyre inkább előtérbe 

kerülnek azok az alapkutatások, melyeknek célja nem a mennyiségi növekedés biztosítása, 

hanem a speciális igényeket is kielégítő minőségi termékek létrehozása. 

Ennek a célnak az elérésében a genetika illetve a molekuláris biológia több irányból is 

segíthet. A ritka és fontos genetikai variánsok feltárásával, valamint felhasználásával a 

szelekció során a genetikai előrehaladás felgyorsítható. A különböző változatok megőrzésével 

biztosítható az a genetikai variabilitás, mely nélkülözhetetlen előfeltétele a későbbi nemesítési 

programoknak. Az elmúlt évtizedek rohamos fejlődése a genetikai kutatások során lehetővé 

teszi a legkülönbözőbb emlős gének -köztük a tejfehérje gének- azonosítását, jellemzését, 

szabályozásának vizsgálatát, valamint az izolált gének sejtvonalakba és állatokba való 

bejuttatását és in vivo vizsgálatát. Ez az ún. “transzgénikus” technika alkalmazható 

haszonállatok esetében is, így az elért eredmények közvetlenül felhasználhatóak az 

állatnemesítésben. Az elmúlt évben a célzott génbeviteli módszerek alkalmazása is megindult 

haszonállatok esetében. 

A fent említett tények bizonyára elegendőek annak a belátására, hogy a tej 

minőségének javítása transzgénikus technika alkalmazásával, valamint gyógyhatású fehérjék 

termeltetése transzgénikus haszonállatok tejében ígéretes lehetőségeket biztosít a mai modern 

mezőgazdaság, és gyógyászat számára. 

 

1.2. Az értekezés célkitűzései 

 

• A nyúl kappa-kazein gén allélvariánsainak jellemzése molekuláris biológiai 

módszerekkel. 

• A nyúl kappa-kazein túltermeltetése transzgénikus állatokban. A termelődő rekombináns 

fehérje hatásának vizsgálata a tej minőségére, valamint a szoptató anyák ivadéknevelő 

képességre 

• Az emberi nyolcas véralvadási faktor termeltetése transzgénikus nyulak tejében. 



2.  ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

2.1. Anyagok 

 

2.1.1. Vegyszerek, kitek, enzimek 

 

A kísérletekhez használt finomvegyszerek Sigma, Merck, Fluka vagy Aldrich, 

gyártmányúk voltak. A restrikciós endonukleázok és egyéb enzimek, kitek beszerzési forrásai 

a következők voltak: restrikciós endonukleázok (Amersham, Boehringer Mannheim, New 

England Biolabs); T4 ligáz (New England Biolabs), klónozó kit (Stratagene); Klenow-

fragment, Multiprime DNS jelölő kit (Amersham). A DNS Szekvencia meghatározáshoz fmol 

DNA Sequencing kitet (Promega) használtunk.  

 

2.1.2. Laboratóriumi egér és nyúl törzsek 

 

A kísérleteknél felhasznált egereket CBA törzsből származó hím és C57/BL6 nőstény 

szülőpárok keresztezésével állítottuk elő az intézet állatházában. Tenyészállatainkat a Charles 

Rivers cégtől szerezzük be. 

Nyulaink a gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet újzélandi fehér törzsállományából 

származnak. 

 

2.2. Módszerek 

 

2.2.1. Általános nukleinsav technikák 

 

Az általános nukleinsav technikákat [Sambrook és mtsai 1989]. alapján végeztük. Az 

ettől való eltéréseket a disszertáció részletesen tartalmazza. 

 

2.2.2. A transzgénikus technika lépései egérben 

 

Nagy mennyiségű embrió érlelése hormonális indukcióval (szuperovuláció): C57BL/6 

X CBA F1 hibrid nőstény egereket 6-8 hetes korban 5 egység PMSG-vel (Pregnant mare 

serum gonadotropin), majd 48 órával később szintén 5 egység HCG-vel (human chorionic 

gonadotropin) oltottunk be intraperitoniálisan. 



 A kezelt állatokat a HCG oltása után C57BL/6 X CBA F1 hibrid hímekkel 

pároztattuk. A megtermékenyülést a másnap kialakuló kopulációs dugó jelzi. Az egereket 

cervikális diszlokációval megöltük, a petevezetőt kimetszettük, majd az egysejtes zigótákat 

M2 médiumba mostuk ki. A cumulus sejteket hyaluronidáz kezeléssel távolítottuk el. A 

mikroinjektálás megkezdéséig az embriókat M16 médiumban 37oC-on, 5% CO2-al telített 

atmoszférában tartottuk. 

Mikroinjektálás: Az embriókat mélyített tárgylemezre helyeztük, melyet előzőleg 

kezeltünk, és sterilizáltunk. Az injektálást Nomarski differenciál interferencia kontraszt 

egységgel és háromdimenziós mozgást biztosító mikromanipulátor karokkal (Narishige, 

Japán) felszerelt IMT-2 invert mikroszkópban (Olympus, Japán) végeztük. Az embriók 

rögzítéséhez és a DNS bejuttatásához szükséges tartó, illetve injektáló (Clark, Anglia) 

kapillárisokat Bachofer D-7410 mikropipetta húzóval, valamint Narishige mikroalakítóval 

készítettük el. A DNS oldatot automata mikroinjektorral (PLI-100 Medical System Corp., 

USA), valamint manuálisan  fecskendeztük be a zigóták nagyobbik, rendszerint hím 

előmagjába. A transzgénikus állatok létrehozásához a megfelelő DNS fragmentumokat gélből 

történő elektroelúció után Schleier and Schuell oszlopokon tisztítottuk. Etanolos kicsapás után 

a fragmentet az injektáló pufferben 1-3 ng/µl koncentrációban feloldottuk, majd az oldatot kis 

részekre osztva –20°C-on tároltuk. A mikroinjektálás előtt 0,22 µm pórusátmérőjű 

szűrőegységen (Millipore, Ultrafree-MC Filter Unit) át történő centrifugálással sterilizáltuk. 

Embrió beültetés: A mikroinjektálást túlélt embriókat 2,5% avertinnel altatott, 2-4 

hónapos álvemhes F1 nőstényekbe ültettük be. Az álvemhes egereket vazektomizált, Swiss 

Albino hímekkel történő pároztatással állítottuk elő. A beültetést az akupunktúrás 

(“szúrásos”) módszerrel végeztük, petevezetőnként 10-15 embriót transzferálva. 

 

2.2.3. A transzgénikus technika lépései nyúlban 

 

Szuperovuláció: Újzélandi Fehér nőstény nyulakat 3-4 hónapos korban (minimális 

testsúly 3,5 kg) 120 egység PMSG-vel (Pregnant mare serum gonadotropin) oltottunk 

intramuszkulárisan. 72 órával később 180 egység HCG-vel (human chorionic gonadotropin) 

oltottuk be a nyulakat. A HCG kezelést intravénásan végeztük. A kezelt állatokat a HCG 

oltása után mesterségesen termékenyítettük, illetve újzélandi fehér hímekkel pároztattuk. A 

megtermékenyülést követő napon az állatokat 3ml nembutallal megöltük, a petevezetőt 

kimetszettük, majd az egysejtes zigótákat 20% FCS-el kiegészített PBS médiumba mostuk ki.  



A mikroinjektálás megkezdéséig az embriókat 20% FCS-el kiegészített PBS médiumban 

38,5°C-on, 5% CO2-al telített atmoszférában tartottuk. 

Mikroinjektálás: Az egereknél leírt módon történik. 

Embrió beültetés: A mikroinjektálást túlélt embriókat altatott, kb 4 hónapos áltvemhes 

nőstényekbe ültettük be, altatás alatt. Az altatást 0,4ml Rompun (Bayer AG)/ 0,7ml SBH-

ketamin (Selbruha Állatgyógyászati Kft) keverékkel végeztük. Az álvemhes állatokat 120 

egység HCG hormonnal a beültetést megelőző nap intravénásan kezeltük. A recipiens állatok 

ciklusának szinkronizálását a beültetést megelőző 21. napon 0,2 ml Receptal (GnRH analóg, 

Hoechst GmbH) intramuszkuláris beadásával segítettük elő A beültetést műtéti úton végeztük. 

Az állatok hasi oldalának leborotválása után a bőrt és a hasfalat megnyitottuk, majd a 

petevezetőbe kapillárist vezettünk. Petevezetőnként 8-12 zigótát transzferáltunk. Ezt követően 

a hasfalat, és a bőrt műtőfonallal zártuk. 

 

2.2.4. A transzgénikus állatvonalak alapítása és fenntartása 

 

Az embriótranszferből született állatokban a transzgén jelenlétét a farokból kivont 

DNS-ből Southern hibridizációval mutattuk ki. A pozitív ún. alapító (founder) hímeket és 

nőstényeket nem transzgénikus F1 állatokkal keresztezve több almon keresztül analizáltuk a 

transzgén szegregációját. Valódi transzgénikus vonalnak csak azt az ágat fogadtuk el, ahol a 

transzgén öröklődése a mendeli törvényeknek megfelelt. A transzgénre homozigóta egyedeket 

a vonalon belüli pároztatásokkal állítottuk elő. 

 

2.2.5. Micella méret meghatározás 

 

A tejben található kazein micellák mérésére a fényszóródáson alapuló Coultronics N4 

típusú gépet használtuk. A friss tejmintákat 100-150-szeres hígításban mértük. A hígítás során 

10 g tejport 100ml vízben oldottunk, majd Amicon YM10 filteren ultrafiltráltunk. Az 

ultrafiltrátumot használtuk hígítószerként a friss tejminták hígítására. A méréseket Margency-

ben, Franciaországban F. Remeuf segítségével végeztük. 

A micellák transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatát a Mezőgazdasági 

Biotechnológiai OTKA műszerközpontban (A334) végeztük Dr. Szabó László segítségével. 

A micellaméret meghatározásához uranil-acetátos negatív festéses eljárást alkalmaztunk. 

Ennek során a friss zsírtalanított tejminták 5µl mennyiségét a mintatartó rácsra cseppentettük, 

majd 2% uranil-acetáttal festettük 5 percen keresztül.  



A vizsgálatokat Zeiss EM 910-es elektronmikroszkóppal végeztük, a kiértékelés Soft Imaging 

System DigiVision pro 2.11 kép analizáló program segítségével történt. A hisztológiai 

analízis a 3.2.5.1 pontban említett elektronmikroszkóppal történt. A transzgénikus, valamint 

kontrol egerek laktáló emlőszövetét a fejés után kimetszettük, 2% glutáraldehidet tartalmazó 

kakodilát (pH=7.6) pufferben fixáltuk. Az elsődleges fixálást 1%-os ozmium-tetroxid 

másodlagos fixálás követte. 

A fixálás után a mintákat víztelenítettük, majd propilénoxidos mosás után Durcupanba 

ágyaztuk. Az ultravékony metszeteket RMC-MT 7000 típusú ultramikrotómmal készítettük. 

 

2.2.6. A humán VIII-as faktor koncentráció mérése 

 

 A humán VIII-as faktor koncentráció mérését az Immunochrom FVIII:C blood 

Reagent Kit (Immuno, Heidelberg, Németország) segítségével végeztük a gyártó előírásainak 

megfelelően. 

1 ml nyúl-tejmintához CaCl2 -t adtunk úgy hogy annak végkoncentrációja 250 mM 

legyen. 10 percnyi szobahőmérsékleten való rázatást követően a mintákat lecentrifugáltuk 

15000 rpm fordulaton fél órán keresztül 4°C hőmérsékleten. A centrifugálás után a 

tejmintákat zsírtalanítottuk, majd a tejsavó frakciót eltávolítottuk, és ismételten 

lecentrifugáltuk. A savót 1:5 arányban hígítottuk a kitben található hígító pufferben. A mérést 

ezután a kitnek megfelelően végeztük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. A nyúl kappa-kazein A valamint B alléljának jellemzése 

 

A nyúl kappa-kazein gén A és B alléljának molekuláris jellemzését végeztük el. Az 

exonok határaira tervezett oligonukleotid párok segítségével a génben található intronokat 

felszaporítottuk  A/A, valamint B/B genotípusú egyedekben. A negyedik  intron mérete a 

kísérlet alapján 430 bp a B intron esetében, szemben az A allélnál tapasztalható 1.96 kb-al. Ez 

1550 bp különbséget takar, mely megmagyarázza a HindIII RFLP eredményeket. A maradék 

különbség a restrikciós térkép alapján a 3’ nem transzlálódó régióban tapasztalható. 

 Az első intron méretében szintén különbséget találtunk: az A allél első intronjának 

hossza 1.95 kb volt, a B allélnál a méret 1.85 kb. A felszaporított PCR terméket restrikciós 

elemzésnek vetettük alá. A B/B genotípusú egyedek restrikciós elemzése kimutatta, hogy 

hiányzik a StuI enzim hasítóhelye, illetve az ezt körülvevő körülbelül 100 bp nagyságú 

szakasz. Az első intron azon részét, melyben a  száz bázispáros különbség mutatkozott az A 

és a B allél között, szekvenciaelemzésnek vetettük alá. Az első exontól 3’ irányban a 315. 

nukleotid pozíciónál sikerült megtalálni azt a helyet, ahol az inszerciós/deléciós esemény 

történt. Összesen 106 bp hosszúságú átrendeződést találtunk. Ez az átrendeződés érint egy 

jellegzetes poliT  motívumot is mely huszonöt nukleotidból áll. Ez a szakasz az átrendeződés 

3’ végét jellemzi. További különbségek tapasztalhatók  az ezt követő szakaszon is, mely már 

megtalálható mindkét allélban. Található itt egy mikroszatellita szakasz is, mely az A allél 

esetében (GA)8C(AG)3 a B aléll esetében azonban (GA)9. A szekvenciaösszehasonlító 

elemzések szerint a DNS ezen része (összesen 377 nt), nagyfokú hasonlóságot mutat  (70,2%) 

egy nyúlban leírt LINE (hosszú beékelődő ismétlődő egység) szekvenciaelemmel.  

 A negyedik intron esetében 350 bázispár távolságra a negyedik exon végétől szintén 

átrendeződés tapasztalható a B allélnál. Az átrendeződés érint egy 235 bp hosszúságú 

szakaszt, mely 79% hasonlóságot mutat a már említett nyúl LINE szekvenciához.  A LINE 

motívum 3’ végét (CT)3G(TC)3 mikroszatellita jellemzi, melyet 19 bázispár távolságban 25 

nukleotid hosszúságú poliA követ. Ez a rész a B allélből teljesen hiányzik, viszont pontosan 

(nukleotidra megegyezően) megtalálható a fordított kiegészítő szekvencia párja az A allél első 

intronjának fent említett szakaszában, beleértve a 19 bázispáros elválasztó szakaszt is. 

 Mivel a az eredmények nagyfokú eltéréseket mutattak az intronok területén, a kódoló 

régiók nukleotid sorrendjét is megvizsgáltuk a két allél esetében. Az összehasonlító 

vizsgálatok öt helyen mutattak pontmutációkat az A és a B allél között. 



 Ezek közül 3 pontmutáció a 3’ nem transzlálódó régióban található, míg két pontmutáció a 

negyedik exonban lelhető fel. Az utóbbiak azonban neutrális módosulások. 

 

3.2. A nyúl kappa-kazein gén polimorfizmusa, valamint a termelési tulajdonságok 

kapcsolata 

 

 Habár a nyúltej közvetlenül nem hasznosítható a mezőgazdaság számára, minősége 

mégis nagy jelentőséggel bír. Az anyatej ugyanis az alom választásáig az egyetlen elérhető 

tápanyagforrás. Az első 21 nap súlygyarapodásában tehát elengedhetetlenül fontos a tej 

minősége.  Nyilvánvaló, hogy a választáskori súly  hatással van arra az időszakra, mely alatt a 

húsnyulak elérik a vágási súlyukat is.  

 Csoportunk három termelési tulajdonságot vizsgált különböző kappa-kazein 

genotípusú nyulakban. A vizsgált tulajdonságok: születéskori alomsúly, a születéskori 

alomszám (élő utódok), valamint az utódok súlygyarapodása az első 21 napban. 

A születéskori alomszám a heterozigóta egyedekben volt a legmagasabb, hasonlóan a 

születéskori alomsúlyra. Ez nem túl meglepő, mivel az ilyen típusú polimorfizmus kedvez a 

heterozigóta egyedeknek. 

A súlygyarapodás az első 21 napon a B/B genotípus esetében volt a leggyengébb, míg 

az A/A és A/B genotípus nem különbözött ezen a téren egymástól. Mivel az adott populáció 

húsnyulakat tartalmaz, talán ez a legfontosabb tulajdonság a mértek közül. Tenyésztés során 

célszerű tehát a B/B genotípusú egyedek számát csökkenteni a populációban. A vadon élő 

üregi nyúl populációban is csak azért maradhatott fent a B allél, mert bizonyos tulajdonságok 

viszont a heterozigóta illetve B/B egyedeknek kedveznek. 

 

3.3. A nyúl kappa-kazein túltermelése transzgénikus egerekben 

  

Nyúl savó savas fehérje (WAP) 6.3 kb hosszúságú szakaszát a nyúl kappa-kazein 

genomi kópiájának 13 kb hosszúságú szakaszával építettük össze. 

 Az elkészített konstrukció tesztelését HC11 jelű egér emlő sejtvonalon végeztük el. A 

gén működését hormonális hatással indítottuk be. Hormonális hatásra a kiméra 

génkonstrukció a várt módon reagált, azaz bekapcsolódott működése.  

A sejtvonalban tesztelt génkonstrukciót injektáltuk megtermékenyített egérzigóták hím 

előmagvába. A kísérletek során 384 egérzigótát nyertünk, ebből mikroinjektálásra  342 

embrió volt alkalmas. A 342 injektált embrióból  292 élte túl a beavatkozást. 



 274 embriót ültettünk be 15 recipiens nőstény egérbe. A 15  nőstény kétharmada azaz 

10 állat összesen 47 utódot hozott világra. Az állatok tesztelése során 4 bizonyult pozitívnak, 

ami a megszületett utódok 8.5%-át jelenti.  

 A transzgénikus egyedeket Southern hibridizációval válogattuk ki. A transzgént 

hordozó állatokat nem transzgénikus egyedekkel pároztattuk, majd az utódgenerációban a 

fentihez hasonlóan vizsgáltuk az utódokat. Megállapítottuk, hogy mind a négy alapító Mendel 

törvényeinek megfelelően örökíti tovább a WAP-kappa-kazein transzgént, ezért csíravonal 

transzgénikus állatoknak tekinthetők. 

A transzgénikus állatok teljesen egészségesek voltak, utódaikat megfelelően 

felnevelték. 

 Az alapító egerek genomjába integrálódott WAP-kappa-kazein gén kópiaszámát 

kvantitatív slot-blot hibridizációval határoztuk meg. A kapott eredmények a következők. Az 

1. egér vonal egykópiás, a kettes vonal 1-2 kópiás a négyes vonal 4 kópiás, míg a 11-es vonal 

10-12 kópiás beépülést tartalmaz. 

A hibrid génünk kifejeződését RNS szinten Northern hibridizációval végeztük  

Nem találtunk közvetlen összefüggést a transzgén kópiaszáma és a génkifejeződés erőssége 

között. Négy vonalunkból kettő nem expresszált. A kettes vonal feltehetően az integráció 

helye miatt. A 11-es vonal expressziója két okból gátlódhatott, az egyik szintén a beépülés 

helye. A másik ok a magas kópiaszámú beépülés lehet.   

 Az egyes vonalban a nyúl WAP-kappa RNS mennyisége körülbelül 1/40-ed része a 

nyúlban mérhető saját mRNS mennyiségnek. Míg a 4. vonalban ez a mérték elérte a nyúl 

endogén szintet is. 

Vizsgálataink mind az 1. vonalban, mind a 4. vonalban a nyúl kappa-kazein korrekt, 

kizárólag emlőspecifikus kifejeződését mutatta. 

A laktáció 10 és 14. napja között gyűjtöttünk tejet a laktáló egér anyáktól. A tejben 

található fehérje mennyiségét Western Blot technikával állapítottuk meg, nyúl kappa-kazein 

elleni ellenanyag felhasználásával. A 2. vonal, valamint a 11-es vonal, hasonlóan a Northern 

hibridizációhoz nem mutatott kifejeződést. Az 1. vonalban valamint a 4. vonalban sikerült 

kimutatni a fehérjét. A fehérje mennyisége a 4. vonalban átlagosan  2,5-3 mg/ml mennyiséget 

(egyes egyedek esetében néha a 6-7 mg/ml) ért el. Az 1. vonal 1.3 mg/ml mennyiségben 

termelte a nyúl kappa-kazeint. Az expresszió a négyes vonal esetében nagyon magasnak 

tekinthető, hiszen az endogén szinthez képest több mint 100%-al sikerült megemelni a fehérje 

mennyiségét. Az egyes vonalban több mint 50%-al emelkedett a tejfehérje mennyisége a 

tejben. A rekombináns fehérje mérete megegyezik a várt mérettel. 



Bebizonyítottuk, hogy a kappa-kazein részt vesz a micellák felépítésében, hiszen jelen 

van a kazein frakcióban. Érdekes módon a rekombináns fehérje körülbelül 70%-a volt csak 

micelláris forma, egy kisebb rész kb. 30% a savóban maradt. 

A nyúl kappa-kazeint túltermelő állatokban a tejmicellák méretének változását sikerült 

kimutatni. A micellák mérete szignifikáns módon kisebb volt!! Kísérleteink tehát elérték 

alapvető céljukat, és hipotézisünk beigazolódott. A micellák méretét több független 

módszerrel sikerült igazolni. Az érzékenyebb módszernek az elektronmikroszkópos mérés 

bizonyult A micellaméret változása arányosságot mutat a termelt kappa-kazein 

mennyiségével. A magasabb koncentrációjú kappa-kazeinben kisebb a micellaméret értéke is. 

A 4. vonalban a mért micellaméret csökkenése 35%-os. 

 A kimozim enzim emésztő képességét Western blot analízis segítségével követtük 

nyomon.  Igazoltuk, hogy a kimozim enzim hasítási helye (105 Phe-106 Met) a rekombináns 

fehérjében is megfelelő módon megtalálható. 

Habár minden előzetes vizsgálat arra utalt, hogy a tej minősége az utódok 

szempontjából jobb lett (kisebb micellaméret, azonos emészthetőség, jobb alvadási idő) ennek 

ellenére a transzgénikus anyák utódai lassabban nőttek a legjobban termelődő vonal esetében. 

A hatás valószínűleg a tej viszkozitásának növekedésére vezethető vissza. 

 

3.4. A nyúl Wap-kappa-kazein gén termeltetése  nyúlban 

 

 Kísérleteinket új zélandi fehér nyulakon folytattuk tovább. Az injektált konstrukció az 

egerek esetén már leírt nyúl WAP-kappa-kazein kiméra gén volt. 

Két transzgénikus utód közül az egyik újszülött korban elpusztult. A másik alapító egyed 

elérte az ivarérettség korát, de továbbszaporítása nem sikerült. 

 A transzgén kifejeződését csak RNS szinten lehet kimutatni, RT-PCR segítségével. A 

kapott 134 bp hosszúságú fragment jellemző a transzgénre. Megállapítottuk, hogy a 

transzgénikus alapító egyed RNS szinten kifejezi a transzgént, bár az expresszió mértéke -

összehasonlítva a 4. egérvonalban tapasztalttal- alacsony mértékű. 

A natív tej elektronmikroszkópos vizsgálata nem mutatott különbséget a transzgénikus 

és a normál tejminták között. 

 Összességében megállapítható, hogy az egyetlen transzgénikus nyúlban nem sikerült 

oly mértékben megemelni a nyúl kappa-kazein koncentrációt, hogy az észlelhető fiziológiai 

változásokat okozhasson. Természetesen ettől még a transzgén korrekt módon működhet, 

csak alacsony hatékonysággal. 



 A pontosabb vizsgálatokhoz több alapító egyed vizsgálatára lenne szükség, mivel a transzgén 

nem tartalmazott olyan elemet, melyek az integráció helyétől független magas megjelenést 

biztosít. 

 

3.5. Az emberi VIII-as véralvadási faktor termeltetése transzgénikus nyúlban 

 

A nyolcas véralvadási faktor termeltetésére a nyúl mint transzgénikus bioreaktor 

ideális jelölt, mivel a faktorra csak kis mennyiségben van szükség (0,3 kg évente az USA 

területén). Így megfelelő expresszió mellett a feladatot kisebb nyúlpopuláció is elvégezheti, 

előállításuk ezzel szemben jóval olcsóbb mint az egyéb haszonállatoké. 

 Az általunk használt génkonstrukció az egér WAP promóter (2.5 kb hosszú) által 

szabályozott emberi VIII-as  faktor cDNS volt. A konstrukció tartalmazott egér metallotionein 

gén 5’ végi szekvenciaelemeket is. Ez megfelelt a gén 5’ végének és tartalmazta az első két 

intront. Sajnos a gén nagysága miatt csak cDNS konstrukció használata volt lehetséges. 

A transzgénikus kísérleteknél a beültetés hatékonysága (48%), valamint a 

transzgénikus utódok aránya 5.88% volt. A három megszületett transzgénikus utód közül 

kettő sajnos korán elpusztult. A transzgén kimutatását az alapító egyedekben PCR 

segítségével végeztük. A nyulak füléből és véréből tisztított DNS mintákból a VIII-as faktor 

cDNS-re tervezett oligonukleotid pár segítségével szaporítottunk fel, csak a transzgénre 

jellemző 1020 bp hosszúságú szakaszt. 

 A génkifejeződés vizsgálatát fehérje szinten tanulmányoztuk. A vizsgálatok során a 

VIII-as faktor aktív formájának jelenlétét mutattuk ki Immunochrom FVIII: C blood Reagent 

kit segítségével. A vizsgálat során a laktáció 12-16 napja között gyűjtöttünk tejmintát a 

laktáló 126-os számú heterozigóta állattól. A tejmintában található VIII-as faktor a hozzáadott 

IX-es faktor segítségével aktiválja a X-es véralvadási faktort. A reakciót kromogén szubsztrát 

jelenlétében sárga színreakció jelöli (p-nitroanilin), melyet 405 nm hullámhosszon lehet 

mérni.  

 A kitnek megfelelően a nyúltej mintákban megmértük a fehérje aktivitását. Méréseink 

szerint a hemizigóta humán VIII-as faktor transzgénikus nyúl  0,05-0,08 IU/ml 

koncentrációban termeli az aktív véralvadási faktort. 

 

 

 

 



3.6. Új tudományos eredmények 

 

1. A nyúl kappa-kazein génnek legalább két allélja van, melyek közül a kevésbé gyakori két 

deléciót hordoz. Az első intronban 106 bp hosszúságú, míg a negyedik intronban 1550 bp 

hosszúságú hiány található. 

2. A deléciók mindkét esetben érintik az intronokban található LINE szekvencia elemeket. 

3. A két allél kódoló régiói csak pontmutációkban különböznek, melyek nem befolyásolják a 

fehérjék aminosav összetételét. A két allél által hordozott fehérje  tehát  megegyezik 

egymással. 

4. A két allél esetén a kappa-kazein mRNS mennyiségekben nem mutathatók ki lényeges 

különbségek a laktáció során. 

5. Minden vizsgált természetes nyúlpopulációban az A allél a gyakoribb. 

6. A termelési tulajdonságok, és a nyúl kappa-kazein genotípusok között összefüggéseket 

találtunk. A  választáskori alomsúly tekintetében az A allélt hordozó anyák utódai jobbnak 

mutatkoztak mint a B allélt hordozó anyák utódai.  

7. A nyúl kappa-kazein A allélját- a nyúl savó savas fehérje promóter által irányítva, egerek 

genomjába juttattuk. A rekombináns fehérje koncentrációja a transzgénikus egerek tejében 

elérte a 2.5 mg/ml értéket. 

8. A rekombináns fehérje részt vesz a tejmicellák felépítésében. 

9. A transzgénikus egerekben a micellaméret csökkenését sikerült elérni, mely a tej alvadási 

tulajdonságait előnyösen befolyásolja. 

10. A transzgénikus anyák utódai lassabban fejlődnek, feltehetően a megnövekedett 

viszkozitású tej miatt. 

11. Transzgénikus nyulat hoztunk létre, ugyanezzel a génkonstrukcióval, melyben RNS 

szinten sikerült kimutatni a transzgént. A micellaméret csökkenését ebben az egyedben 

nem sikerült kimutatni. 

12. Hasonló módszerrel olyan transzgénikus nyulakat készítettünk, melyek a tejükben az 

emberi nyolcas véralvadási faktort termelik aktív formában, 0.05-0.08 IU/ml 

koncentrációban. 

 

 

 

 

 



 

4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

 Vizsgálataink során a nyúl kappa-kazein gén két allélját jellemeztük molekulárisan. 

Megállapítottuk, hogy a két allél által kódolt fehérje minden tulajdonságában megegyezik, 

ráadásul a termelődött fehérje mennyisége sem különbözik az eltérő genotípusokban. Ennek 

ellenére a termelési, illetve szaporasági tulajdonságok mind a vágóállatok, mind a több 

generáció óta adott tulajdonságra szelektált állományokban jelentősen különböztek a két allél 

esetében. Ennek két oka lehet: a kappa-kazein allélok közvetlenül befolyásolják valamely gén 

(tejfehérje gén) működését, esetleg más gének meghatározott alléljaival kapcsoltan 

öröklődnek. 

Akármelyik lehetőség bizonyul igaznak, a kappa-kazeint mint markert lehet hasznosítani a 

tudatos állattenyésztési programok során. A húsnyúl tenyésztésben célszerű a kappa-kazein A 

allél jelenlétét növelni a populációban. Olyan populációkban ahol elsősorban  a megszületett 

alomszám az elsődlegesen fontos szempont (labor-állattenyésztés), célszerű a heterozigóta, 

illetve BB anyák jelenlétének növelése az állományban. A markerhez kötött szelekció 

alkalmazása a modern állattenyésztés során elkerülhetetlen. 

 Az általunk elkezdett vizsgálatok folytatása több generáción keresztül kívánatos lenne. 

A tudatosan egy tulajdonságra szelektált, beltenyésztett 1077-es és 2066-os nyúlpopuláció 

esetén a 29. valamint a 30. generáció jellemzése, az allélfrekvenciák megfelelő változásai 

további bizonyítékul szolgálna az általunk megállapított összefüggések igazolására. A két 

beltenyésztett populáció összekereszteződéséből származó utódok termelési tulajdonságainak 

vizsgálata, is megerősítő adatokkal szolgálna, jobban kizárhatóak lennének az esetleges 

"véletlen" hatások. 

 A nyúl kappa-kazein génjének jellemzése után sikerült azt túltermeltetni transzgénikus 

egerekben. A kapott biológiai válasz egyértelmű volt. Van lehetőség a kappa-kazein 

túltermelésére, s ennek eredményeként a tejmicellák mérete csökken. A csökkent 

tejmicellaméret kedvezően befolyásolhatja a tej feldolgozhatósági paramétereit. A kísérletek 

eredménye a gyakorlati állattenyésztés számára mint modellkísérlet hasznos. A tej 

minőségének hasonló megváltoztatása transzgénikus haszonállatokban is kivitelezhető, ennek 

csak a technológia ára szab határokat. Fontos következtetés, hogy a tej fizikai paramétereit 

csak bizonyos határok között lehet megváltoztatni. 

 Meglepő módon a legjobban expresszáló transzgénikus egérvonalunkban az anyák 

által nevelt utódok a várt hatással ellentétben lassabban fejlődtek. 



Kiderült hogy a megváltozott tejminőség egyben töményebb tejet is jelentett, melynek 

kinyerése az utódok számára gondot jelenthet. 

Célszerű lenne a kappa-kazeint túltermelő transzgénikus egeret keresztezni olyan 

transzgénikus egérrel, melynek a teje hígabb ( pl. alfa-laktalbumint túltermelő egerek). Az 

alfa laktalbumin és a kappa-kazeint túltermelő transzgénikus egerek esetében a két hatás 

kiegyenlíthetné egymást. Az utódok növekedése normális lehetne, a tejmicellák mérete pedig 

továbbra is kisebb mérettartományba esne,  növelve ezzel a tej technológiai érétkét. 

A probléma megoldása nemcsak gyakorlati, hanem elméleti szempontból is fontos. 

Lehet-e egy transzgén által okozott nem várt tulajdonságot kompenzálni egy másik 

transzgénnel, olyannal, mely végeredményként visszaállítja a nem várt hatást, de megtartja az 

eredeti, hasznos tulajdonságot? 

 Az elmúlt évtizedben derült ki, hogy a kazeinek, közöttük a kappa-kazein nem 

kizárólag az emlősállatok utódainak táplálásában vesznek részt. Proteolitikus hasítás 

eredményekén egy sor biológiai hatással rendelkező oligopeptid alakulhat ki. Ezeknek 

biológiai hatása igen szerteágazó lehet. A kazeinekből képződő oligopeptidek 

rendelkezhetnek ópioid agonista, illetve antagonista hatással, immunmoduláló szerepük lehet, 

valamint a vérlemezkék összekapcsolódását is gátolhatják a véralavadás során. Kappa 

kazeinből antibiotikus hatású peptideket is izoláltak, és jellemeztek. 

Az általunk előállított nyúl kappa-kazeint túltermelő egér, esetleg nyúl felhasználható 

alapkutatási vizsgálatokra, melynek során a túltermelt fehérjéből származó peptid biológiai 

hatásait részletesebben lehet vizsgálni összehasonlítva nem transzgénikus állatokkal. 

 Nyúl kappa-kazeint hordozó transzgénikus nyulunkban a fehérje esetleges 

túltermelődése nem eredményezett változásokat a micellák méretében. A várt eredmények 

eléréséhez több transzgénikus vonal előállítása és vizsgálata volna kívánatos. Előfordulhat, 

hogy azonos transzgén homológ rendszerben (mi esetünkben nyúl struktúrgén, nyúl 

promóterrel, nyúlban) kevésbé hatásos mint heterológ rendszerben (nyúl gén egérben).  

A nyúl WAP-kappa-kazeint hordozó nyúl azonban biztosította a lehetőséget arra, hogy 

eredményeinket felhasználhassuk gyógyhatású fehérjék termelésére. A VIII-as véralvadási 

faktort aktív formában kis mennyiségben termelő nyúl az első próbálkozásunk ezen a téren. A 

jövőben érdemes lenne megpróbálni a transzgén "mentését", azaz olyan szekvenciaelemek 

beépítését, esetleg koinjektálását célozni meg, melyek az adott gén  kifejeződését megemelik. 

Leghatékonyabb talán a YAC transzgénikus állatok létrehozása jelenthetné ebben az esetben, 

hiszen ezáltal a teljes 186 kb hosszúságú struktúrgén beépíthető és megfelelő kifejeződésre 

bírható. 
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