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ELŐZMÉNYEK, KITŰZÖTT CÉLOK 

 

A növénynemesítésben a biotechnológiai módszereken alapuló génbevitel, a genetikai módosítás 

(GM), egyre nagyobb mértékben alkalmazott eljárás. Ennek köszönhetően nagyobb terméshozamú, 

kártevő és kórokozó rezisztenciájú, fokozott abiotikus stressztűrő képességgel rendelkező, nagyobb 

tápanyag értékű fajták hozhatók létre. 

A transzgénikus növények rovarrezisztenciáját legtöbbször a különböző eredetű 

entomotoxikus fehérjék expresszáltatása biztosítja. Az ellenállás fokozására a növényekbe egyszerre 

több gént is integrálhatunk. Eredetük szerint megkülönböztethetünk mikroorganizmusokból, 

növényekből és állatokból származó rovarrezisztencia géneket. A rovarkárok biotechnológiai úton 

történő csökkentésének egyik lehetséges módja különböző proteináz inhibitorok (PI-ok) növényi 

genomba vitele és megnyilvánítása. A növények által termelt proteináz inhibitorok gátolják a 

károkozók emésztő enzimeit, ezáltal csökkentik a károkat. 

A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata), a burgonya legártalmasabb rovar kártevője. 

Az imágók és minden fejlődési stádiumban levő lárva a fotoszintetizáló felületet csökkenti, és 

ezáltal redukálja a növény tápanyagelőállítását és felhalmozását. Mindez a gumók méretét és számát 

is befolyásolja, ezért a termés mennyisége csökken. Pedig a termés megvédhető lenne - a 

növényvédelmi eljárásokon kívül - rovarrezisztens burgonya vonalak előállításával is.  

MALIK et al. (Biochim. Biophys. Acta, 1999, 1434: 143-150) izolálták és jellemezték a 

sivatagi sáska (Schisocerca gregaria) két kis szerin PI peptidjét, a Schistocerca gregaria 

kimotripszin inhibitort, az SGCI-t, és a Schistocerca gregaria tripszin inhibitort, az SGTI-t. A két 

fehérje felépítése hasonló, - mindkettő 35-36 aminosavból áll, amelyek három homológ diszulfid 

híddal összekötött három antiparallel ß–redőt képeznek - stabilitásuk viszont eltérő. Az SGCI a 

szarvasmarha kimotripszinnek nagyon jó inhibitora, míg az SGTI a szarvasmarha tripszin közepes 

gátlószere. Az SGTI két ízeltlábú tripszint is az emlős tripszinnél öt nagyságrenddel erősebben 

gátol.  

A burgonyabogár esetében a bél proteolitikus aktivitásában főleg az aszpartikus proteázok 

játszanak szerepet, de detektáltak már a bélben kisebb aktivitású szerin és metallo jellegű 

proteázokat is. Az SGCI és SGTI a szerin PI-ok családjához tartozik. Így nem tűnt reménytelennek, 

hogy az SGCI-t és SGTI-t burgonyában két reaktív hellyel rendelkező un. „kétfejű” peptidet, SGTI-

Lys-Arg-SGCI formában expresszáltatva burgonyabogár rezisztens növényeket kaphatunk.  

 

Kísérleteink egyik célja tehát az volt, hogy a sivatagi sáskából izolált tripszin (SGTI) és kimotripszin 

(SGCI) inhibitort „kétfejű” fehérje formában expresszáló transzgénikus burgonya vonalakat 

állítsunk elő és vizsgáljuk hatásukat a burgonyabogár lárváinak fejlődésére. 
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A növény-transzformációt követően az idegen DNS csak kevés sejtbe tud integrálódni, a 

sejtek nagy része transzformálatlan marad. A kevés transzformált sejt kiválasztásához és fejlődésük 

támogatásához, a „hasznos” gén mellett, a transzformációs vektor szelekciós markergént is 

tartalmaz, ami legtöbbször egy antibiotikum vagy herbicid rezisztenciáért felelős gén. Az 

általánosságban használt szelekciós módszerek azonban több szempontból is hátrányosak. A 

szelekció során a nem transzformált sejtek elhalnak és gátolják a tápanyagok áramlását a 

transzformált sejtek felé, sőt még toxikus anyagokat is kibocsáthatnak. Ezek a negatív hatások 

csökkentik a transzgénikus sejtek osztódó és regeneráló képességét. Az antibiotikum rezisztencia 

gének szelekciós markerként való használata társadalmi ellenérzést is kivált, mivel ezek a gének a 

transzformációt és szelekciót követően a transzgénikus növényekben maradnak és félő, hogy a 

termesztés során rokon fajokba is átkerülnek, esetleg patogén organizmusokba integrálódnak. 

Technológiai szempontból, a gyakorlatban, limitált az alkalmazott markergének száma, s ez korlátja 

lehet újabb gének transzformációval történő bevitelének. A transzformáció során a genomba 

gyakran a transzformációs vektor egy része is integrálódik, ami átrendeződések forrása lehet. A 

szántóföldi termesztésben pedig a rezisztencia markergének jelenléte – bizonyos esetektől eltekintve 

(herbicid rezisztencia) – szükségtelen és elfogadhatatlan Ezért célszerű olyan eljárások, módszerek 

kifejlesztése és alkalmazása, amelyek lehetővé teszik, hogy a  nem szükséges génszekvenciák 

eliminálódjanak, és ezáltal a GM növények termesztése a környezetre nézve veszélytelenné, a 

társadalom számára pedig elfogadhatóvá váljék.  

A markergének eliminálására több hatékonyan működő módszert is kidolgoztak. Ezek vagy 

ko-transzformáción és az azt követő szegregáción, vagy valamilyen transzformációt követő 

génátrendeződésen alapulnak. Az eddig kidolgozott módszerek legtöbbje azonban vegetatívan 

szaporított növényekre nem alkalmazható, és/vagy nem küszöböli ki a transzformációra használt 

vektor génjeinek gyakran előforduló beépülését. 

 

Mindebből kiindulva munkánk másik célja az volt, hogy olyan új, a burgonyára, mint 

vegetatív módon szaporított növényre is alkalmazható transzformációs vektort hozzunk létre, 

amellyel egyszerre lehet marker- és vektorgén-mentes GM növényeket előállítani. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

Élő anyagok 

A klónozási munkákhoz az Escherichia coli DH5α, BL21 vagy JM109 törzseit használtuk. A 

növényeket pGV2260-t hordozó Agrobacterium tumefaciens C58C1 vagy AGL0 törzzsel 

transzformáltuk. A genetikai transzformációt Solanum tuberosum cv. Désirée növények levelén 

végeztük. Az in vitro növényanyagokat 9-10 hetes donor növények három leveles hajtáscsúcsairól 

és egy nóduszos szárszegmenseiről vegetatív módon szaporítottuk RM és MS táptalajon, 16/8 h 

fény/sötét fotoperiódus mellett, 24°C hőmérsékleten, papírdugóval lezárt üvegkémcsövekben. Az in 

vivo kísérletekhez a két hónapos in vitro növényeket 14 cm átmérőjű cserepekben Florasca B típusú 

virágföldben, üvegházban neveltük tovább. 

 

 

Molekuláris biológiai módszerek 

A nukleinsavak izolálásában és manipulációjában (nukleinsav tisztítás, restrikcios 

endonukleázokkal történő hasítás, elektoforetikus elválasztás, plazmid vektorba klónozás, polimeráz 

láncreakció, hibridizációs technikák, növényi transzformáció, GUS aktivitás meghatározás) a 

molekuláris biológiában általánosan használt, valmint a gyártó cégek által javasolt eljárásokat 

követtük. 

 

 

Burgonyabogár lárva fejlődésének vizsgálata 

A LIP-et expresszáló transzgénikus növények hatását a burgonyabogár növekedésére 

SÁRINGER (Acta Agr. Acad. Scient. Hung. 1967, 16: 113-120) módszerének módosított 

változatával végeztük.  
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EREDMÉNYEK 
 

 

Sivatagi sáska eredetű „kétfejű” proteináz inhibitort expresszáló burgonya vonalak előállítása 

és hatásuk a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) lárvákra 

 

A "kétfejű" sáska proteináz inhibitor klónozása bináris vektorba 

A sáska proteináz inhibitor ("locust inhibitory peptide", rövidítve LIP) burgonyában történő 

expresszáltatásához a LIP cDNS-t a pCP60 bináris vektorba. a CaMV35S promoter és a nos 

terminátor régió közé klónoztuk. Az előállított pCP60::LIP konstrukció a jobb és balodali 

határszekvenciái között szabályozó elemeikkel együtt tartalmazza az nptII kanamicin szelekcióra 

alkalmas markergént, valamint a LIP cDNS-t. A rekombináns bináris vektort három-szülős 

keresztezéssel vittük át A. tumefaciens-be. A konjugáció sikerességét Southern hibridizációval 

bizonyítottuk. 

 

Solanum tuberosum cv. Désirée transzformálása pCP60::LIP transzformációs vektorral 

A transzformáció során 105 db, 6 hetes in vitro burgonya növény 3-7. levél szintjéről 

származó leveleket transzformáltunk pCP60::LIP plazmidot hordozó A. tumefaciens-szel. A 

növényregeneráció során 80 levélből, szelektív körülmények között, 417 db hajtást izoláltunk. 

Ebből kanamicin rezisztensnek szelektív gyökereztető médiumon 226 vonal bizonyult. A további 

kísérletekhez 23 növényt véletlenszerűen választottunk ki. 

 

LIP-et expresszáló transzgénikus burgonya vonalak izolálása 

A LIP expresszió vizsgálatát a transzgénikus növényekben northern hibridizációval és PI 

gyors teszttel végeztük. A 23 analizált vonalból 15 (65%) adott hibridizációs jelet. Az expressziót 

mutató vonalakkal a PI gyors tesztet megismételtük, végül a további kísérletekhez a magasabb LIP 

mRNA expressziót és a transzformálatlan kontroll Désirée növényhez képest mindkét kísérletben 

szignifikánsan magasabb PI aktivitást mutató 7, 9 és 13 számú vonalakat választottuk ki. Ezeket in 

vitro tovább szaporítottuk, majd üvegházi cserepekbe ültettük át. A kontroll növényekhez képest a 

transzgénikus vonalakon fenotípusos elváltozás nem volt látható. 

A transzgénikus növények által termelt LIP azonosságát a sáska LIP-pel HPLC-vel, 

aminosav szekvencia analízissel és a növényi LIP extraktum kimotripszin és tripszin gátló 

hatásának mérésével bizonyítottuk. A LIP mennyisége a transzgénikus vonalak levelében a 

vízoldható fehérje tartalom 0,04%-a volt. 
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A LIP7, 9 és 13 transzgénikus vonalak hatása a burgonyabogár lárvákra etetési kísérletekben 

Megállapítottuk, hogy a LIP-et termelő burgonya növényekkel táplálkozó 3. fejlődési 

stádiumban levő burgonyabogár lárvák fejlődése kissé, de szignifikánsan elmarad a kontroll 

növényeket fogyasztó lárvákéitól. A kontroll Désirée növénnyel táplálkozó lárvák átlagos napi 

tömeggyarapodása a bebábozódás első napjáig (a kísérlet 5. napja) 16-25%-kal magasabb volt, mint 

a LIP-et expresszáló burgonya leveleket fogyasztóké. Szignifikáns különbség kontroll, ill. 

transzgénikus növénnyel táplálkozó lárvák súlyában a 2. és 4. napon volt kimutatható. Meg kell 

említeni, hogy a kísérlet során a LIP-et termelő növényt fogyasztó 10 lárva közül 3 el is pusztult.  

A bioesszé alatt a szárazanyagra vonatkoztatva mértük az elfogyasztott levél mennyiségét is. 

Ezek az adatok mutatták, hogy a lárvanövekedéssel arányosan fokozódik a táplálék igény. A LIP-et 

expresszáló növényt fogyasztó lárvák napról-napra 20-29%-kal kevesebb levelet fogyasztottak, mint 

azok, amelyek a transzformálatlan kontrollal táplálkoztak. Ezek az eredmények magyarázhatják a 

lárvanövekedésben mutatott különbségeket, valamint alátámasztják azt is, hogy a LIP-nek 

fiziológiailag toxikus hatása van. 

A kísérlet végén a lárvákat talajra helyeztük, ahol 3 napon belül mindegyik bebázódott. A 

talajban mindegyik lárva imágóvá alakult. A felszínre jött bogarakat két hétig laboratóriumi 

körülmények között tovább tenyésztettük. A bogarakon morfológiai elváltozást nem tapasztaltunk. 

 

A marker- és vektorgén-mentes transzgénikus vonalak előállítására alkalmas PROGMO 

vektor létrehozása és tesztelése burgonyában  

 

A pPROGMO36 vektort az alábbi fő részekből állítottuk össze: a jobb oldali határ szekvencia, a 

multi klónozó hely és benne a GUS riporter gén, a specifikus rekombináz helyek (Rs) között a 

Zygosaccharomyces rouxiii növényre adaptált rekombináz génje, a vektor működéséhez szükséges 

gének, valamint a pozitív és negatív szelekciós markergének. Működésére vonatkozóan 

elképzelésünk a következő volt: Mivel a pPROGMO36 csak a jobb oldali határszekvenciát 

tartalmazza, a transzformáció során a növényi genomba az egész vektor be tud épülni. Ha a 

pPROGMO36 vektorunk integrálódik, a rekombináz aktivitásának következtében a Rs helyek 

közötti szekvencia a genomból kirekombinálódhat és a növényben csak a kívánt gén, jelen esetben a 

GUS marad. A transzgénikus növény így marker- és vektorgén-mentessé válik. 

 

A PROGMO36 konstrukció előállítása 

Transzformációs rendszerünkben SCHAART et al. (Plant Biotechnol. J., 2004, 2: 233-240) 

által létrehozott, a Zigosaccharomyces rouxii helyspecifikus rekombináz génjének növényre 

adaptált, újra szintetizált változatát használtuk. Azért, hogy a rekombináz gén működését 
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Agrobacterium-ban meggátoljuk a konstrukció előállítása során a génbe a 370. bp-nál egy ST-LS1 

intront építettünk. A plazmidba a rekombináz gén mögé nos terminátort, elé pedig szabályozó 

elemként a CaMV35S promotert tettük. 

Az előállított 35Spr-SYNREC-SV-LS1int-nosT konstrukciót a pPROGMO02 plazmidba 

klónoztuk. A következő lépésben a 35S-codnptII-nosT-t integráltuk. Ez a konstrukció már 

tartalmazta a T-DNS jobb oldali határszekvenciáját, azt követően egy multiklónozó helyet, a két 

helyspecifikus rekombináz szekvencia között a szabályozó elemeikkel ellátott rekombináz gént, a 

vektor baktériumban való szaporodásához és szelekciójához szükséges géneket, valamint a negatív 

és pozitív szelekcióra alkalmas codA és nptII géneket. 

A multiklónozó helyre a vektor működésének tesztelésére a Rubisco promoterrel 

szabályozott GUS riporter gént építettük.  

 

A rekombináz működésének bizonyítása burgonyában 

 

Solanum tuberosum cv. Désirée transzformálása pPROGMO36 vektorral 

A pPROGMO36 transzformációs vektort A. tumefaciens AGL0 törzsébe transzformáltuk. 

Ellenőrzés után kiválasztottunk egy megfelelő törzset, amivel in vitro 6 hetes S. tuberosum cv. 

Désirée 45 levelét transzformáltuk. Kanamicint tartalmazó, azaz szelektív, kallusz- (1 hét), majd 

hajtásindukáló (4-6 hét) táptalajon történő növényregenerálás után, 100 hajtást izoláltunk. Ezek 

közül szelektív körülmények között 91 fejlesztett gyökeret. A legyökeresedett növények GUS 

aktivitását 2-2 levélen hisztokémiai festéssel vizsgáltuk. Indigó kék színeződést, azaz GUS 

aktivitást, 68 vonal esetében kaptunk. Ezek közül a további kísérletekhez 11 növényt szaporítottunk 

fel, in vitro. 

 

Az nptII transzgén jelenléte, kópiaszáma és a rekombináz gén expressziójának vizsgálata a GUS 

pozitív transzgénikus vonalakban 

Az nptII gént egy kópiában tartalmazó vonalakból rekombináció következtében, a többszörös 

beépülést mutatókhoz képest, nagyobb eséllyel kapunk marker-mentes növényeket. Ezért a 

kiválasztott 11 növényben Southern hibridizációval, próbaként az nptII-t használva, vizsgáltuk a 

transzgén beépülés kópiaszámát. Megállapítottuk, hogy 11 vonalunkból nyolcban az nptII gén egy 

kópiában integrálódott a burgonya genomba. A nyolc egy kópiás inszerciót hordozó transzgénikus 

növényünkből RNS-t izoláltunk és northern hibridizációval a rekombináz gén expresszióját 

megvizsgálva megállapítottuk, hogy minden kiválasztott vonalban expresszálódik a rekombináz 

gén. 
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Növényregenerálás 5-FC szelekcióval 

A rekombináz működésének bizonyítására az egy kópiás növényekből ismét hajtást 

regeneráltunk. A hajtás regenerálás során negatív szelekciót alkalmaztunk. Így azok a hajtások, 

amelyekben a rekombináció nem ment végbe és a codA gén működött, elpusztultak. A nyolc vonal 

20-20 levelén szelektív körülmények között, 5-FC-t tartalmazó hajtásregeneráló táptalajon, összesen 

242 5-FC rezisztens hajtást izoláltunk. A negatív szelekció működését kanamicint tartalmazó hajtás 

gyökereztető táptalajon teszteltük. Két-három hét gyökereztetést követően 18 kanamicin szenzitív 

vonalat kaptunk. 

  

A kanamicin szenzitív vonalak PCR analízise 

A 18 kanamicin szenzitív vonalból DNS-t izoláltunk, majd a marker- és vektorgének hiányát, 

ill. a GUS jelenlétét PCR reakcióval bizonyítottuk. Először a vonalainkat nptII markergénre 

tesztelve 14 növényben nem kaptunk amplifikátumot. Ezeket a vonalakat az nptIII és rekombináz 

gén jelenlétére is megvizsgáltuk. Az nptIII primerekkel 13 mintában nem kaptunk fragmentumot, 

míg a rekombináz gén primereivel végzett reakció szerint 11 transzgénikus vonalból hiányzott a 

rekombináz génnek megfelelő fragmentum. A konstrukció működése alapján a GUS-nak a 

genomban kell maradnia. Ezért a növényeinket GUS primerekkel indított PCR-rel és GUS 

hisztokémiai festéssel is vizsgáltuk. A ß-glükoronidáz génnek megfelelő fragmentumot négy 

vonalból sikerült amplifikálni. Hétből nem kaptunk GUS fragmentumot. Valószínűleg belőlük vagy 

az egész konstrukció eliminálódott vagy a regeneránsaink, a szülői vonal mozaikossága miatt, azok 

transzformálatlan sejtjeiből keletkeztek. Eredményeinket a hisztokémiai festés is alátámasztotta. 

Végeredményben 100 transzgénikus növényből kiindulva a rekombináz működésének köszönhetően 

a második regeneráció során negatív szelekcióval négy olyan növényt kaptunk, melyben csak a 

hasznos gén volt kimutatható. Ez a négy növény két szülői vonalból származott. A rekombináció 

megtörténtét két vonalban Southern hibridizációval is bizonyítottuk. 

 

Marker- és vektorgén-mentes transzgénikus burgonya vonalak előállítása tranziens 

szelekcióval 

 

Solanum tuberosum cv. Désirée transzformálása pPROGMO36 vektorral és regenerálása 

Tranziens szelekció alkalmazásával a marker-mentes vonalak izolálási gyakorisága 

növelhető, mivel egy aránylag rövid idejű pozitív szelekciót követően negatív szelekcióval 

megakadályozzuk azoknak a hajtásoknak a növekedését, melyekben nem történt meg a 

rekombináció. Ebből kiindulva a pPROGMO36 transzformációs gyakoriságát tranziens szelekcióval 

is teszteltük. Ehhez 50 db, hat hetes, in vitro Désirée levelet transzformáltunk a pPROGMO36-tal. 
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Két napos együtt-tenyésztést követően a kallusz indukálás 7 napig kanamicin tartalmú táptalajon 

történt. A 5-FC negatív szelekciót az ezt követő hajtás regenerálás során alkalmaztuk. Három-öt hét 

múlva 150 hajtást izoláltunk és gyökeresítettünk nem szelektív körülmények között. Vonalanként 

két-két levelet GUS hisztokémiai festéssel vizsgáltunk. Indigó kék elszíneződést 9 növény mutatott. 

A GUS aktivitás mértékét fluorimetriás méréssel határoztuk meg. A hisztokémiai festéssel 

megfigyelt magas GUS aktivitást a mért adatok is alátámasztották. A GUS festést nem mutató 141 

hajtás valószínűleg a pozitív szelekció megszüntetése után regenerálódott. 

 

A GUS aktivitást mutató vonalak PCR analízise 

A GUS aktivitást mutató transzgénikus növényekből DNS-t izoláltunk és a marker, ill. vektor 

gének rekombinációját PCR reakcióval bizonyítottuk. Az nptII-nek megfelelő fragmentumot egyik 

vonalból sem tudtunk felszaporítani. Az nptII elvesztését alátámasztotta a gyökerezési teszt 

eredménye is, ami azt mutatta, hogy ezek a növények kanamicin tartalmú táptalajon nem tudnak 

gyökeret fejleszteni. A negatív szelekció tehát jól működött. Az nptIII specifikus primerekkel hét 

vonalban, míg a rekombináz specifikus primerekkel hat transzgénikus vonalban nem kaptunk az 

nptIII, ill. a rekombináz génnek megfelelő fragmentumot. Elképzelhető, hogy azokban a 

vonalakban, amelyekben kaptunk nptIII, ill. rekombináz PCR terméket részleges beépülés történt, s 

így a 2. rekombinációs hely hiánya miatt a rekombináció nem mehetett végbe. A GUS primerekkel 

indított PCR-ben minden növényből kaptunk GUS fragmentumot. 

 

A transzgén kópiaszámának meghatározása 

A marker- és vektorgének rekombinálódása és a beépülés kópiaszáma közti összefüggés 

vizsgálatára Southern hibridizációval meghatároztuk a genomba integrálódott transzgének számát a 

GUS aktivitást mutató vonalakban. A hibridizációs kép alapján megállapítottuk, hogy kb 50-50%-

ban történt egyszeres, ill. több, de valószínűleg csak kétkópiás beépülés. Az azonban érdekes, hogy 

a hat marker és vektorgén-mentes vonal közül csak egyben volt egy kópiás a beépülés, míg a többi 

öt vonalban legalább két kópia volt jelen. Azok a növények viszont, amelyekben a rekombináció 

nem történt meg, a transzgént csak egy kópiában tartalmazták. Ez valószínűleg azért lehet, mert 

kicsi az esély arra, hogy több kópiában is részleges beépülés történjen. Végeredményben tehát egy 

növényregenerációs lépésben az izolált 150 növény közül 6 (4%) olyan transzgénikus vonalat 

találtunk, amelyekben a rekombináció vagy tranziensen, vagy közvetlenül a beépülés után 

végbement, így ezek genomjából a marker- és vektorgének eliminálódtak. Ezekben a növényekben 

csak a multiklónozó helyre tett GUS gén, ill. a jobboldali határszekvencia maradt. 
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Új tudományos eredmények 

 

1. LIP transzgénikus burgonya vonalak előállítása céljából a LIP cDNS-t a pCP60 bináris 

vektorba klónoztuk és A. tumefaciens-be juttattuk. Az így létrehozott A. tumefaciens törzzsel 

S. tuberosum cv. Désirée növényeket transzformáltunk. A LIP expresszióját a transzgénikus 

burgonya vonalakban northern hibridizációval és PI gyors teszttel vizsgáltuk. Három, erős 

LIP mRNA expressziót és a transzformálatlan, kontroll Désirée növényekhez képest 

szignifikánsan magasabb PI aktivitást mutató vonalat választottunk ki a további 

kísérletekhez. Megállapítottuk, hogy a növény által termelt LIP mind szekvenciájában, mind 

kimotripszin és tripszin gátló hatásában megegyezik a sivatagi sáska természetes SGTI, ill. 

SGCI peptidjeivel. 

2. Etetési kísérletekkel vizsgáltuk a LIP-et expresszáló transzgénikus vonalak burgonyabogár 

lárvákra kifejtett hatását. A LIP-et termelő burgonya növényekkel táplálkozó burgonyabogár 

lárvák fejlődése kissé, de szignifikásan gátlódott, közülük néhány el is pusztult. A kontroll 

Désirée növénnyel táplálkozó lárvák átlagos napi tömeggyarapodása és levél fogyasztása a 

bebábozódás első napjáig magasabb volt, mint a LIP-et expresszáló burgonya leveleket 

fogyasztóké.  

3. Létrehoztunk egy marker- és vektorgén-mentes transzgénikus növény előállításra alkalmas 

transzformációs vektort, ami gyakorlatilag maga egy T-DNS, és működése növényre adaptált 

R rekombinázon és codA-nptII bifunkcionális szelekciós markergéneken alapul. A vektort 

pPROGMO-nak neveztük el. 

4. A pPROGMO-ba beépítettük a GUS riporter gént. Az így kapott pPROGMO36-tal 

transzgénikus burgonya növényeket állítottunk elő. A transzgén megnyilvánulását GUS 

hisztokémiai festéssel bizonyítottuk. Southern hibridizációval kiválasztottuk az egy kópiás 

vonalakat és northern hibridizációval kimutattuk bennük a rekombináz gén expresszióját. 

5. Bizonyítottuk a rekombináz műkődését oly módon, hogy a fent említett vonalak leveleiből 

negatív szelekcióval hajtást regeneráltunk, majd pozitív szelekcióra szenzitív növényeket 

izoláltunk. A marker- és vektorgének eliminálódását és a GUS gén növényi genomban 

maradását, azaz közvetve a rekombináz működését, molekuláris módszerekkel is 

alátámasztottuk. 

6. Ideiglenes pozitív szelekciót követő negatív szelekcióval 4%-os gyakorisággal kaptunk hat 

marker- és vektorgén-mentes GUS transzgénikus vonalat. Ezek a vonalak mind magas GUS 

aktivitás mellett alacsony kópia számú beépülést hordoztak. 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

 

Sivatagi sáska eredetű tripszin és kimotripszin inhibitort expresszáló burgonya vonalak 

burgonyabogár lárvákra gyakorolt hatásából levonható következtetések 

 

A burgonya legnagyobb kártevője a burgonyabogár. A biotechnológiai módszerekkel előállított, Bt 

toxint termelő rovar rezisztens transzgénikus burgonya vonalak már kereskedelmi forgalomban 

vannak. A proteináz inhibitorok (PI-ok) expresszáltatása sok növény fajban, sokféle rovar ellen 

hatásosnak bizonyult. Ennek ellenére eddig PI-okkal hatékony burgonyabogár rezisztenciát nem 

sikerült kialakítani. Ennek az lehet az oka, hogy a burgonyabogár nemcsak a burgonya védekezési 

mechanizmusában keletkező PI-okat képes inaktiválni, hanem más burgonyába integrált heterológ 

PI-okat is. 

A sivatagi sáska hemolimfából izolált tripszin és kimotripszin gátló természetes peptidjeit 

„kétfejű” formában kódoló LIP cDNS-t klónoztuk, és a megfelelő szabályozó elemekkel ellátva, 

burgonyába transzformáltuk. Northern hibridizációval és gyors kimotripszin teszttel a további 

kísérletekhez három transzgénikus vonalat választottunk ki. Mindhárom vonalban a LIP erős 

expressziót mutatott és a kimotripszin gátlás is a kontroll Désirée növényhez viszonyítva négy-

ötszörös volt. Ennek ellenére a levél extraktumokban csak kis mennyiségű (0,04%) LIP peptid volt. 

A teljes proteináz gátláshoz valószínűleg az oldható fehérje tartalom 0,5-1%-át kitevő PI 

mennyiségre lenne szükség. Az alacsony LIP mennyiség az mRNS gyenge transzlációjával vagy a 

peptid instabilitásával magyarázható. A LIP mennyiségének emelésével valószínűleg a gátlás és a 

rovarlárvákra kifejtett hatás is fokozódhatna. A LIP koncentrációja emelhető lenne, pl. úgy, hogy 

azt egy N-terminális szignál segítségével az endoplazmatikus retikulumba vagy kloroplasztba 

juttatnánk, ahol is felhalmozódna. A másik lehetőség a LIP degradációjának gátlása. Ehhez meg 

kellene határoznunk a PI-on a növényi proteázok hasítási helyeit, majd úgy kellene megváltoztatni a 

LIP szekvenciáját, hogy az ne legyen a lebontó enzimeknek szubsztrátja, miközben biológiai 

aktivitását megtartja. Mindemellett lehetséges a LIP-pel együtt olyan PI-ok ko-expresszáltatása is, 

amelyek gátolják a LIP-et degradáló enzimeket. 

Az alacsony peptid szint ellenére a transzgénikus burgonya leveleket fogyasztó 

burgonyabogár lárvák növekedése a transzformálatlan növényekkel táplálkozókhoz képest 16-25%-

kal csökkent. A lárvák csökkent növekedése  valószínűleg azáltal jön létre, hogy a LIP gátolja a 

lárvák kimotripszinhez hasonló bélproteázának működését és ezáltal emésztését. De a LIP 
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gátolhatja a proenzim formában szintetizálódó szerin proteázokat is. Lehetséges továbbá az is, hogy 

a LIP-nek, mint heterodimer szerin PI-nak fiziológiai szerepe is van, ugyanis ezek a PI-ok részt 

vesznek az immunrendszer szabályozásában, hatnak a lárvanövekedésre és fejlődésre, valamint az 

ovárium fejlődésen keresztül, a szaporodásra is. 

Eredményeink tehát bizonyítják, hogy a rovar eredetű multifunkcionális PI-ok fokozhatják a 

növények rovarrezisztenciáját. A Bt toxin kivételével, más transzgének termékeihez hasonlóan, a 

célrovarra a LIP-nek nincs teljesen letális hatása. A transzgénikus növény számára a szerin típusú 

LIP a főleg szerin típusú proteázokkal rendelkező Lepidopterákkal és Dipterákkal szemben 

biztosíthat fokozott védelmet. Ezért érdemes lenne a LIP-et ezeknek a rovarfajoknak a 

gazdanövényeiben is megnyilvánítani. Mivel azonban a LIP hatása, legalább is a burgonyabogárral 

szemben, gyenge, ezért valószínűleg más típusú rezisztencia génekkel, pl. Bt toxin vagy lektin, 

kombinálva lehet majd gazdaságilag is hasznosan alkalmazni. Így viszont hatékonyabbá, erősebbé 

és stabilabbá teheti a rovarrezisztenciát.  

 

 

Rekombinázon alapuló marker- és vektorgén-mentes transzgénikus burgonya előállításából 

levonható következtetések 

 

Létrehoztunk egy olyan transzformációs rendszert, amellyel marker- és vektorgén-mentes 

transzgénikus növényeket állíthatunk elő. Rendszerünk abban különbözik más Agrobacterium-

közvetítette transzformációs módszertől, hogy a vektor a T-DNS átvitelére csak a jobb oldali 

határszekvenciát hordozza. A T-DNS-ek határszekvenciái nem pontos direkt ismétlődő szekvenciák. 

A bal oldali határszekvenciák alkalmanként a T-DNS szintézisének előidézésében úgy működnek, 

mint a jobb oldaliak. Így a bal határról kezdődő T-szállal a vektorgének is a genomba 

integrálódhatnak. Másrészt az is előfordulhat, hogy egy jobb oldali határról kezdődő T-szál átvitel a 

bal oldali határnál, egy egyszerű hiba miatt, nem fejeződik be, ami szintén a vektorgének beépülését 

eredményezheti. Mivel a pPROGMO vektor csak a jobb oldali határszekvenciát tartalmazza, 

gyakorlatilag maga egy T-DNS, így ezek a problémák a pPROGMO vektor használata esetén fel 

sem merülnek.  

A transzformáció során mind a hasznos- és markergének, mind pedig a plazmid 

működéséhez szükséges vektorgének a növényi sejtbe kerülnek és a genomba integrálódnak. A 

marker- és vektorgéneket ezután a Zygosaccharomyces rouxii növényre adaptált R/Rs rekombináz 

rendszere távolítja el. A pPROGMO vektorunkban az R rekombináz, valamint a szelekciós marker 

gének a két Rs hely között helyezkednek el. A konstrunkciónkban nóvum, hogy a vektor 

működéséhez szükséges géneket is ide klónoztuk, így az R rekombináz működése során nemcsak 
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önmagát és a markergéneket, hanem a vektorgéneket is kirekombinálja, aminek következtében 

marker- és vektorgén-mentes növények jönnek létre. A markergén-mentes transzgénikus vonalak 

szelektálására codA-nptII bifunkcionális, pozitív/negatív szelekciós markergéneket alkalmaztunk.  

Kísérleteink bizonyítják, hogy a Zygosaccharomyces rouxii R/Rs rekombináz rendszer 

burgonyában is működik. A vegetatíven szoporodó növényekre kidolgozott marker-mentes 

transzgénikus növény előállítási módszerekhez hasonlóan első regenerációs lépésben pozitív 

szelekcióval stabil transzformánsokat állítottunk elő. Kiválasztottunk nyolc pPROGMO36 egy 

kópiás beépülést hordozó transzgénikus vonalat, mert az alacsony kópiaszámú vonalakban a sikeres 

rekombináció révén nagyobb valószínűséggel keletkeznek marker-mentes növények. A második 

regenerációs lépésben negatív szelekcióval kapott FC rezisztens növények közül csak 18 volt 

kanamicin szenzitív. A sok negatív szelekcióból megszökött hajtás azt mutathatja, hogy az 

általánosságban használt 150 mg/l FC koncentráció nem volt elégséges, vagy a keletkezett hajtások 

mozaikosak. Mindenesetre kaptunk négy olyan növényt, amiben az R rekombináz-irányította 

rekombinációnak köszönhetően, új elemként a burgonya genomban csak a GUS gén maradt. Ez a 

négy növény két vonalból származott. A másik hat vonalból vagy nem kaptunk marker-mentes 

növényeket vagy az nptII gén ugyan eliminálódott, de az R gén, ill. az R gén az nptIII-mal együtt 

megmaradt a genomban. Azokban a vonalakban, amelyekből egyáltalán nem kaptunk marker-

mentes növényeket, northern hibridizáció alapján a rekombináz mRNS-ének mérete nagyobb volt a 

vártnál, azaz itt az integráció során valamilyen átrendeződés következhetett be, s ez valószínűleg 

inaktív rekombinázt eredményezett. A többi vonalban, amiből úgy tűnik, hogy csak az nptII gén 

eliminálódott, lehet, hogy volt egy teljes és egy csonka beépülés, amiből a teljes beépülés a 

rekombináció következtében kivágodott, de a csonka, a második Rs hely hiánya miatt, megmaradt. 

Tranziens pozitív szelekciót alkalmazva hat magas GUS aktivitású vonalat izoláltunk. Mind a 

hat marker- és vektorgén-mentes GUS transzgénikus vonal volt, amelyek mind, magas GUS 

aktivitás mellett, alacsony kópia számú beépülést hordoztak. Valószínű, hogy maga a 

transzformációs rendszer szelektál az ilyen típusú transzgénikus vonalakra. A T-DNS által bevitt 

gének legkorábbi expressziója 18 órával a fertőzést követően detektálható. Az expressziós csúcs a 

fertőzés után 36 órával mutatható ki, majd az expresszió 4-10 napig fokozatosan csökken, míg végül 

a sejtekben a tranziensen expresszálódó idegen gének lecsendesednek és a sejtek stabilan 

transzformánssá válnak. A konstitutívan expresszált rekombináz vagy tranziensen, vagy korai 

kallusz és hajtásfejlődési stádiumban aktiválódhat, aminek következtében a hasznos gén és a 

markergén már ekkor kirekombinálódhat. Mi azonban a levél explantumot két napig tenyésztettük 

együtt az Agrobacterium-mal, majd 7 napig szelektáltunk kanamicin tartalmú kalluszosító 

táptalajon. Ez idő alatt a rekombináz a növényi genomba már integrálódott és aktiválódott. A 

burgonyában öt nap elegendő az ideiglenes kanamicin szelekcióra. Eredményeink alapján viszont 
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valószínű, hogy a nagy számú nem-transzgénikus hajtás, a kanamicin szelekció befejezése, a hét 

napos kallusz indukálás után regenerálódott. Az 5-FC a codA elvesztésére szelektál, amihez 

valószínűleg a rekombináz magas aktivitása szükséges, ami csak bizonyos kromoszóma poziciókból 

érhető el. A rekombinációt követően ugyanazon a kromoszóma helyen marad a GUS. Ez lehet a 

magyarázata annak, hogy az általunk izolált marker– és vektorgén-mentes transzgénikus vonalak 

mindegyikében magas volt a GUS aktivitás. A vonalakban detektált inszerciók alacsony kópia 

száma pedig valószínűleg annak köszönhető, hogy a codA könnyebben eliminálódik az alacsony 

kópia számú vonalakból, mint a több beépülést tartalmazókéból. 

A pPROGMO rendszer fejlesztésére, a magasabb marker- és vektorgén-mentes gyakoriság 

elérésére, több lehetőséget is látunk: 

• A növényregeneráció során esetlegesen a pozitív szelekciós idő változtatásával, a nem-

transzgénikus sejtek fejlődése tovább gátolható, a transzgénikus sejtvonalaink pedig 

fejlődésükben nagyobb előnyre tehetnek szert, aminek következtében nagyobb gyakorisággal, 

korábban regenerálódhatnak marker- és vektorgén-mentes hajtások. 

• A másik lehetőség indukálható promoter alkalmazásával a rekombináz működésének időbeli 

szabályozása. Az első regeneráció során a rekombinázt nem-átírva, pozitív szelekcióval stabil 

transzformánsokat választunk ki. A második regenerációs lépésben pedig a rekombináz 

promoterét indukálva aktiváljuk a rekombinázt, és így a marker- és vektorgének kivágódását. 

Negatív szelekció mellett csak a marker- és vektorgén-mentes hajtások képesek regenerálódni. 

Mi azért nem követtük ezt az utat, mert a burgonyában nem ismerünk jól működő indukálható 

promotert. A mi vektorunkban konstitutívan expresszálódó rekombináz volt. Mivel a 

konstitutívan expresszálódó rekombináz működése következtében már korán, akár a pozitív 

szelekció során, bekövetkezhet a rekombináció, a pozitív markergén is elveszhet, és ez 

csökkenti a rendszer hatékonyságát. Indukálható promoterrel szabályozva a rekombinázt, ez az 

esemény nem következik be.  

• A pPROGMO konstrukcióban a bifunkcinális markergének rekombináz gén elé klónozásával, a 

részleges beépülést mutató vonalak regenerációja is kiküszöbölhető lenne. Mivel a 

pPROGMO36-ban a negatív szelekciós markergén a konstrukció végén helyezkedik el, 

részleges beépülés esetén nem kerül be a növénybe és így nem képes megakadályozni ezeknek 

a vonalaknak a regenerációját. Ha a konstrukcióban a „hasznos”gént közvetlenül negatív 

markergén követné, akkor az még részleges beépülés esetén is működne és gátolná ezeknek a 

vonalaknak a regenerálódását. 
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Bebizonyítottuk tehát, hogy a pPROGMO vektorunkkal és transzformációs rendszerünkkel 

marker- és vektorgén-mentes transzgénikus növényeket lehet létrehozni. A pPROGMO használata 

egyszerű, egy transzformációval akár egy növényregenerációs folyamatban, akár két lépésben 

regenerálódó transzformáns vonalak nagy gyakoriságban marker- és vektorgén-mentesek. A 

rendszer hatékonyságát emelhetik mind a szelekcióra, mind a PROGMO vektor működésének 

javítására tett javaslatok. 

 

Mind a LIP-et, mind a PROGMO vektort burgonyán teszteltük ugyan, de eredményeink alapján 

mindkét biotechnológiai nemesítési eszköz alkalmazása a növények széles körében lehetséges. 
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