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1. Rövidítések jegyzéke 

ocs  oktopin szintáz  

cat  Kloramfenikol-acetil-transzferáz  

X-gal  5-bróm-4-klór-3-indol-ß-galaktopiranozid 

aadA  Aminoglikozid-3”-adenyltranszferáz gén 

nptII  Neomycin foszfotranszferáz gén 

hpt  Hygromycin foszfotranszferáz 

nos  Nopalin szintáz gén  

bar  A foszfinotricin rezisztenciát kódoló bar gén 

uidA  ß-glukoronidáz gén 

GUS  ß-glukoronidáz enzim 

luc  Szentjánosbogárból származó luciferáz gén 

lux  Baktériumból származó luciferáz gén 

GFP  Green Fluorescent Protein 

pCaMV35S Karfiol mozaikvirus 35S promoter 

BAP  Benzylaminopurin 

IAA  Indol-3-ecetsav 

NAA  Naftalinecetsav  

2,4-D  2,4-diklór-fenoxiecetsav 

ATP  Adenozin-5’-trifoszfát 

MS  Murashige-Skoog táptalaj 

LS  Linsmayer-Skoog táptalaj  

N6  Chu táptalaj 

B5  Gamborg táptalaj 

CR  Chlorophenol Red 

HSM  Haploid szomaklón módszer 

MCPA  2-metil,4-klorofenoxi-ecetsav 

2,4,5-T  2,4,5-triklorofenoxi-ecetsav 

PEG  Polyethylene glycol 

PAT  Foszfinotricin-acetiltranszferáz enzim 

EPSP  Enolpiruvilsikimin-3-foszfát-szintáz 

PNPG  p-nitrofenil-glukoronid 

MUG  4-metil-umbelliferil-glukoronid 

X-gluc  5-bróm-4-klór-3-indol-ß-D-glükoronid 
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2. Bevezetés és célkitűzés 

 

Egy jól működő növényi transzformációs módszer egyik legfontosabb alkotóeleme a 

szelekciós rendszer, amely lehetővé teszi a transzgénikus sejtek, szövetek egyértelmű 

azonosíthatóságát a növényregeneráció in vitro és in vivo szakaszában egyaránt. Bár az 

azonosíthatóság fontos szempont, de önmagában gyakran nem elégséges egy 

megfelelő hatékonyságú transzformációs módszer kifejlesztéséhez. A szelekció 

kezdetekor ugyanis legtöbbször azzal a helyzettel állunk szemben, hogy a 

transzgénikus sejtek aránya minimális a nem transzgénikusokhoz képest és a szelekció 

egyik funkciója éppen az, hogy időtartama alatt a transzgénikus sejtek, szövetek 

aránya fokozatosan közelítse a 100%-ot (Birch 1997). A növények 

transzformációjakor ezt legtöbbször úgy oldják meg, hogy olyan géneket juttatnak be a 

transzformációs kazetta részeként, amelyek rezisztenciát eredményeznek bizonyos 

antibiotikumokkal, vagy herbicidekkel szemben. A transzformációs kazettát 

expresszáló növények így jól fejlődnek a szelekciós ágens jelenlétében, míg a nem 

transzgénikusak elpusztulnak (Jones és mtsi., 1987). A leggyakrabban alkalmazott 

ilyen ún. letális szelekciós ágensek a kanamycin (Bevan és mtsi., 1983), a hygromycin 

(Waldron és mtsi., 1985), a methotrexát (Herrera-Estrella és mtsi., 1983), a bleomycin 

(Hille és mtsi., 1986) és az L-phosphinothricin származékok (Dekeyser és mtsi., 1989). 

A letális szelekciós ágenseknek azonban vannak hátrányos tulajdonságaik, amelyek 

megnehezítik alkalmazásukat bizonyos növényfajok esetében. Specifikus 

hatásmechanizmusukon túl szinte mindegyiküknek van olyan mellékhatása, amely 

gátló hatással van nemcsak a nem transzgénikus, hanem a transzgénikus sejtek 

növekedésére is (Hodges és mtsi., 1991).  

A leggyakrabban előforduló ilyen mellékhatás, hogy bizonyos növénycsoportok nem 

transzformált sejtkultúrái, szövetei, olykor maga az intakt növény is rezisztenciát 

mutat egy adott szelekciós ágenssel szemben. Például a gabonafélék sejtkultúrái erős 

ún. természetes rezisztenciával rendelkeznek a kanamycinre és a gentamycinre, ami 

nagyon megnehezíti a neomycin npt II gén szelekciós markerként való használatát 

ezeknél a fajoknál (Hauptmann és mtsi., 1988; Cao és mtsi., 1991). 



 

 7

Amennyiben a kérdéses szelekciós ágens kompetitív inhibitorként működik, a gátlás 

hatásfoka attól függ, hogy a gátolt enzimnek mekkora a kiindulási aktivitása és, hogy a 

gátolt enzim természetes szubsztrátjának mekkora az endogén koncentrációja. Ebben 

az esetben a szelekcióhoz optimális koncentráció megállapítása kétséges, miután az a 

növényi explantum fejlődési és élettani státusának függvényében folyamatosan 

váltózhat (D’Halluin és mtsi., 1992; Toldi és mtsi., 1999; 2000 a; b). 

Egyes antibiotikumok – kémiai szerkezetüknek köszönhetően – ionoforként viselkedve 

a sejtmembránok belső és külső felszíne közötti elektródpotenciál különbséget 

megszüntetik, ezáltal bizonyos membránkötött fehérjék energizáltsági állapotát 

csökkentik. A transzformációs módszer hatékonyságát döntő módon befolyásolhatja, 

hogy a fentiek miatt életfontosságú szignálátviteli és transzportfolyamatok 

károsodhatnak a transzgénikus szövetekben is (Oreifig és mtsi., 2004).  

Kevésbé súlyos, de lényeges probléma, amikor a szelekciós ágensnek (pl.: L-

phosphinothricin) hormonszerű mellékhatása van (Hoshino és Mii 1998). Ilyenkor az 

előzetesen már kidolgozott növényregenerációs módszert újra kell optimalizálni (Toldi 

és mtsi., 2000 a; b).  

A negatív mellékhatások ötödik, egyben utolsó típusa a szelekciós ágenst 

foszforilácóval inaktiváló rezisztenciagének (neomycin foszfotranszferáz, hygromycin 

foszfotranszferáz) alkalmazásakor jelentkezhet. A foszforilációhoz szükséges 

foszfátcsoport ugyanis ATP-ből származik, ami azt jelenti, hogy a sejtek által a Krebs 

ciklusban termelt ATP egy része az esszenciális élettani folyamatok helyett a 

szelekciós ágens inaktiválására használódik fel (Oreifig és mtsi., 2003). Kísérleti 

modellnövényünk a rizs esetében – a fenti káros mellékhatások ellenére - éppen a 

kanamycin és gentamycin rezisztenciát eredményező npt-II, a hygromycin 

rezisztenciát eredményező hpt és az L-phosphinothricin rezisztenciát eredményező bar 

gén a leggyakrabban használt szelekciós markerek, amelyek átlagosan 3-5%-os 

transzformációs hatékonyságot tesznek lehetővé. Meggyőződésünké vált, hogy az 

előzőekben részletezett mellékhatások kiküszöbölésével lényegesen növelhető a rizs 

transzformáció hatékonysága, ezért munkánk tervezésekor alternatív szelekciós 

stratégia kifejlesztését tűztük ki célként. Ekkor kerültek érdeklődésünk homlokterébe 

az ún. nem letális szelekciós módszerek.  



 

 8

Bizonyos antibiotikumok, mint például a spektinomycin, streptomycin, linkomycin, 

nem ölik el a szenzitív szöveteket, hanem az eredeti zöld szín reverzibilis 

halványodását, kifehéredését okozzák. Metabolizálható cukor jelenlétében ezek a 

klorofill-hiányos levelek, hajtások életképesek és belőlük intakt növény regenerálható 

(Jones és mtsi., 1987). Rizs transzformációs kísérleteinkben ezért az aadA gént 

használtuk szelekciós markergénként ami – sikeres transzformáció esetén – 

streptomycin / spektinomycin rezisztenciát eredményez (Maliga 1984). Ezzel elvileg 

megoldható a transzgénikus növények vizuális elkülönítése a nem transzgénikusaktól, 

ugyanis az előbbiek karakterisztikus zöld színnel rendelkeznek szelekciós 

körülmények között az utóbbiak halványzöld, vagy fehéres színéhez képest. Mindezt 

úgy, hogy a szelektált sejtek, szövetek kevéssé és reverzibilis módon károsodnak, 

miután a streptomycin / spectinomycin a kloroplasztisz saját fehérjéinek transzlációját 

gátolja anélkül, hogy a sejt egészére toxikus lenne.  

Problematikusabb a nem letális szelekció sejtkultúra-szintű (kallusz, sejtszuszpenzió) 

megvalósítása. Bár spektinomycin / streptomycin jelenlétében a nem transzgénikus 

sejtvonalak lassabban növekednek és osztódnak, egyszerű vizuális elkülönítésük nem 

lehetséges. Ezért – kihasználva, hogy a gyorsan növekedő sejtvonalak gyorsan 

csökkentik a táptalaj pH-ját (Ryu és mtsi., 1990) – a kalluszindukciós táptalajba egy 

színes reakciót adó vitális pH indikátort CR-t (Kramer és mtsi., 1983) adagoltunk. Az 

indikátor különböző intenzitású színváltozása alapján a transzgénikus sejtvonalak, 

kalluszok megbízható azonosítására szerettünk volna módszert kidolgozni, amely 

mintegy kiegészítené a streptomycin / spectinomycin alapú szelekció által növény 

szinten megvalósuló vizuális azonosíthatóságot. 

Munkánk másik – gyakorlatiasabb – célkitűzése volt, hogy eldöntsük mely kiindulási 

explantum alkalmazása praktikusabb a rizs transzformációs kisérletekben: izolált érett 

embrió, izolált éretlen embrió, vagy a csiranövény első levelének levélhüvelye? A rizs 

szövettenyésztési rendszerének kidolgozása során sikerült olyan kalluszindukciós és 

növényregenerációs rendszert kidolgoznunk, amely hatékonyságával megfelelő 

alapnak bizonyult a transzformációs kísérletek elkezdéséhez. A sikeres genetikai 

transzformáció másik fontos előfeltétele azonban, hogy folyamatosan nagy 
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mennyiségű explantum is kinyerhető legyen, amelyek egyben kielégítő morfogenetikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek a transzgénikus növények előállítása szempontjából. 

Tehát összefoglalva, munkánk kezdetekor kettős célt tűztünk magunk elé: 

 - Nem letális szelekciós stratégia kidolgozása transzgénikus rizs növények 

hatékonyabb előállítása céljából olymódon, hogy a szelekció lehetséges legyen mind 

kallusz-, mint regenerált növény szinten. 

 - A transzformációs kísérletek támasztotta követelményeknek legmegfelelőbb 

kiindulási explantum kiválasztása. 
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3. Irodalmi áttekintés 

 

3.1. Rizsnemesítés biotechnológiai módszerekkel 

 

A jelenlegi népesedési trendek figyelembevételével 2050-ben 9.4-10.5 milliárd fő 

körül stabilizálódik Földünk lakossága (Vasil és Herrera-Estrella 1994). Mindez 

rendkívüli kihívást jelent a mezőgazdaság számára, hiszen 2025-re, meg kellene 

duplázni, 2050-re pedig meg kellene háromszorozni az élelmiszertermelést úgy, hogy 

eközben csökkenni fog az egy főre jutó megművelhető terület nagysága a globális 

felmelegedés okozta elsivatagosodás és a helytelen talajművelés okozta talajerózió 

miatt (Vasil és Herrera-Estrella 1994). A mezőgazdasági termelés környezetfüggő 

instabilitása miatti élelmiszerhiány mindig is jellemzője volt az emberi társadalmaknak 

globális szinten. Egyedül az 1960-1990 közötti időszak számított kivételnek, mert 

ekkor a legfontosabb gabonafélék termésátlaga gyorsabban növekedett (2,1% évente) 

mint a lakosság 1,5% évente (Vasil és Herrera-Estrella 1994). Ez pedig az ún. "Zöld 

Forradalomnak" volt köszönhető, amit az váltott ki, hogy a 60-as évek közepétől 

általánossá vált a heterózisnemesítéssel előállított hibridfajták termesztése a fejlődő 

országokban. Ebben az időszakban például Kína és India nettó agrárexportőrré vált. A 

klasszikus nemesítés eme valóban forradalmi eredményei a hozamok emelésében 

(átlagosan 200-400 %-os növekedés 1960-1990 között) azonban nem bizonyultak 

folyamatosan fenntarthatónak. Ma a termésátlagok éves növekedése alig éri el a 0.5%-

ot, ugyanakkor a lakosság növekedése változatlanul évi 1,5%-os. Kína és India újból 

élelmiszer behozatalra szorul, a rizs és a búza éves importja 260 millió tonna e két 

országban (Vasil és Herrera-Estrella 1994). Ma egy újabb "Zöld Forradalomra" lenne 

szükség, ehhez azonban a klasszikus nemesítés elméleti és gyakorlati tartalékai 

kimerültek. Egyrészt azért, mert a nemesítési génkészlet nem növelhető tovább a 

hagyományos úton, ugyanis a tulajdonságtranszfer kikerülhetetlen limitáló faktora az 

ivaros keresztezhetőség. Másrészt a hagyományos nemesítéssel történő fajta-előállítás 

sebessége sem tudja kielégíteni a mai kor igényeit. E két szignifikáns limitáló tényező 

együttes kiküszöbölése egyedül a biotechnológia eszköztárának a nemesítési munkába 
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való integrálásával lehetséges. Egy adott fajta adott tulajdonságának molekuláris 

genetikai manipulációja elvileg történhet bármely élő organizmusból izolált hasznos 

gén felhasználásával. Ezáltal a nemesítési génkészlet nagyságrendekkel növelhető és 

ezzel egyidejűleg a fajta-előállítás időtartartama negyedére, ötödére csökkenthető. 

Csupán két adat álljon itt a fentiek alátámasztására. Míg a transzgénikus növények 

előállításának és kereskedelmének volumene 450 millió dollárt tett ki 1995-ben, 2005-

re ez az érték el fogja érni a 7 milliárd dollárt. A transzgénikus növények vetésterülete 

7 millió hektár volt 1996-ban, ami több mint négyszeresére növekedett (30 millió 

hektár) egyetlen év alatt. A biotechnológia ipari, mezőgazdasági szintű alkalmazásán 

keresztül remélhetőleg lényegesen javítani lehet majd az élelmiszertermelés 

mennyiségi, minőségi és biztonsági paramétereit a világ gyorsan növekvő lakosságú 

régióiban (Vasil és Herrera-Estrella 1994). 

 

3.2. A rizs (Oryza sativa L .) szomatikus szövettenyésztése 
 

A rizs szövettenyészetének tanulmányozása az ötvenes évek közepén kezdődött 

excizált gyökérkultúrákon (Fujiwara és Ojima 1955) és éretlen embriókon (Amemiya 

et al. 1956). A 2,4-D (szintetikus auxin) hatására rizs szárnóduszokon (Furuhasi és 

Yatazawa 1964), illetve rizs csiranövények gyökerén (Yatazawa et al. 1967) kallusz 

(differenciálatlan, osztódó sejtkolóniák) fejlődött. Nem sokkal később megtörtént az 

első sikeres növényregeneráció gyökéreredetű kallusz explantátumokon (Kawata és 

Ishihara 1968) illetve haploid növény regenerációja portokkultúrából androgenézisen 

át. Még ugyanebben az évben sikerült embrióeredetű kallusz kultúrákban hajtás 

differenciációt indukálni (Tamura 1968). A 80-as évek elején számos gazdaságilag 

fontos egyszikű növény esetében (rizs, kukorica, búza, cukornád, árpa, stb.) írtak le 

sikeres növényregenerációt, azonban a regeneráció hatékonysága és a módszerek 

reprodukálhatósága nagyon alacsony volt (Vasil 1981). 

Amint a kutatás jelentősebb eredményeket hozott, a szövettenyésztők figyelme 

különböző specializált területek felé fordult. A kutatók körében már régóta ismert a 

szomaklonális variabilitás fogalma, ami az in vitro tenyészetett sejtekből történő 

növényregenerálódás során következik be. Ezt a fogalmat in vitro mutagenézisként is 



 

 12

említik. A szomaklonális variabilitás kialakulására több hipotézis is létezik. A 

genetikai változásokat kapcsolatba hozzák a DNS amplifikációjával, géninaktivációval 

és gének transzpozíciójával. A rizs néhány szövettenyészetében észlelhető 

nagymértékű szomaklonális variabilitás széles lehetőséget biztosít e termesztett faj 

genetikai variabilitásának növelésére. Mivel a DNS bevitel, a transzgénikus növény 

előállítás rizs esetében mindenképpen a szövettenyésztési módszerek felhasználásával 

történik, ezért nagyon fontos a szövettenyésztés és a növényregeneráció során fellépő 

nemkívánatos genetikai jelenségek jellemzése és - amennyiben lehetséges- 

kontrollálása.  

1968-ban írtak le először fenotípusos variabilitást olyan rizsnövények esetében, 

amelyeket érett embrióeredetű kalluszból regeneráltak. A szövettenyészetből származó 

növények között a leggyakrabban észlelt variációk az egy növényre eső bugák száma, 

a növénymagasság, a zászlóslevél hossza és a szárbaszökés ideje. A diploid növények 

esetében jelentős különbséget találtak a fertilitásban, a növénymagasságban és a 

virágzás idejében. A fertilitásban és a rizsszemek számában lévő különbségek 

továbböröklődtek a következő magról vetett generációba. Ennek megfelel Li (1986) 

megfigyelése is, miszerint a haploid és diploid kalluszkulturákból regenerált 

rizsnövények a nemesítési tulajdonságok nagy variabilitását mutatták. A haploid 

szomatikus szövetekből regenerált növények között nagyobb a variabilitás mint a 

besugárzással előállított mutánsok között. Ezt a jelenséget használta fel Heszky és 

Simon-Kiss (1992) amikor a HSM alkalmazásával előállították a "Dáma" néven 

államilag elismert, új rizsfajtát, ami az első biotechnológiai úton előállított 

élelmiszernövényfajta volt Magyarországon. 

 

3.2.1. Regenerációs rendszerek  
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A különböző módszerekkel történő transzformáció után szükséges a növényi 

regeneráció, hogy új tulajdonsággal rendelkező életképes növényeket kapjunk. A 

regeneráció történhet protoplasztból, sejtszuszpenzióból, sejtből vagy kalluszból. A 

teljes növényből történő dedifferenciálódás és genetikai manipuláció után a 

redifferenciálódással manipulált növényt kapunk. 

 

 

3.2.2. Szomatikus embriógenezis 

 

A növényregeneráció folyamán az a cél, hogy a differenciálatlan sejtekből növényt 

kapjunk az in vitro egyedfejlődés (ontogenezis) reprodukálásával. A fejlődés útja in 

vivo a zigotikus embriógenezis. A szomatikus embriógenezist az különbözteti meg a 

zigotikustól, hogy nem előzi meg az ivarsejtek egyesülése, hanem szomatikus sejtek 

speciális hormonkezelésével indukálható. Az in vitro növényi rendszerben az 

ontogenezis két alternatív módját sikerült indukálni; az organogenezist (azaz hajtás- 

és/vagy gyökérképződést) és a szomatikus embriógenezist. 1980-81-ben számos 

publikáció látott napvilágot a szomatikus embriógenezisen keresztül történő 

regenerációról. Az embriógén szövetkultúrák részletes vizsgálata rámutatott arra, hogy 

a differenciálatlan sejtek tartalmazó éretlen embriók, levelek, kalászok kiindulási 

explantumként való alkalmazása, valamint az embriógén kalluszok korai felismerése 

és szelektív fenntartása elengedhetetlenül fontos (Vasil 1981). Azóta a fűfélék minden 

fontos fajában (a gabonaféléket is beleértve) sikerült növényt regenerálni (Vasil 1986, 

1987). A szomatikus embriógenezist a Gramineae családban ritka jelenségnek 

tartották, mára azonban ez vált az in vitro regeneráció leggyakoribb formájává. 

 

3.2.3. Kalluszindukció és növényregenerálás levélalapból 

 

A levélalap-eredetű kallusztenyészetek létrehozása újabb alternatívát jelentett a 

genetikai transzformáció szövettenyésztési hátterének megalapozására. 
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Gless és mtsi., (1998a és 1998b) levélalap-eredetű kalluszoknak hatékony növény 

regenerációs rendszert dolgoztak ki a zab (Avena fatua L.) fajban, amely lehetőséget 

adott a további gén transzformációs kísérleteikhez . Kísérleteikben 5 különböző zab 

genotípus esetében átlagosan 25 rgenerált növényt kaptak explantumonként, ami miatt 

ez a módszer nagyon vonzó lehet a transzformációs kísérletek kivitelezésénél.  

 

Nuttila és mtsi. (2002) a nitrogén egyensúly, a cukorszint és az auxin hatását vizsgálta 

zab (Avena fatua L.) fajban a levélalapból történő kalluszindukció és 

növényregeneráció esetében. Megállapították, hogy viszonylag magas 

nitrogéntartalom (67,8 mM) és alacsony cukrotartalom  (maltóz 28 g/l) szükséges az 

optimális szinten történő zöld növény regeneráláshoz. 

 

3.2.4. Táptalajok 

A rizs explantátumokra hatással vannak a kallusz indukciós és a növényi regenerációs 

táptalajok. A legnagyobb különbség ezekben a táptalajokban a makroszkópikus 

összetevők, a cukor és a növényi hormonok koncentrációjában van. A rizs 

szövettenyészetekhez használt táptalajok közé tartozik az MS, a módosított MS, LS, 

módosított LS (Chaleff és Stolarz 1981), N6 táptalaj (Chu és munkatársai 1975), 

valamint a B5 (Gamborg és munkatársai 1968). 

A szacharóz, a glükóz vagy a fruktóz tipikusan használt szénforrás és gyakran 

ozmotikus ágens a táptalajban. A szacharóz koncentráció növelése erőteljesebb 

kalluszképződést és organogenezist eredményez. 

A növényi hormonok típusa és mennyisége is befolyásolja a regeneráció mértékét. A 

két leggyakoribb és legfontosabb növényi hormon, az auxin és a citokinin. A 2,4 D 

megfelelőnek mutatkozik a kallusz indukcióhoz. Más auxinokat, mint a MCPA és a 

2,4,5-T is használnak a kallusz indukcióhoz, habár ezek nem olyan hatékonyak, mint a 

2,4-D. A NAA-t kinetinnel kombinálva szignifikáns növekedést tapasztalhatunk a 

kallusz indukcióban és a növényregenerációban.  

 

 

3.2.5. Szövettenyésztési feltételek 
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A szövettenyésztés körülményeinek két legfontosabb szempontja, amit hozzávetőleg 

könnyű ellenőrizni, a hőmérséklet és a fény intenzitás. Megállapították, hogy a kallusz 

indukció során használt hőmérséklet befolyásolja a zöld és az albínó növények 

regenerációs gyakoriságát. A regenerált albínó növények száma növekszik, ha a 

hőmérsékletet a normális növekedési hőmérséklet fölé emeljük (Wang és mtsi 1988). 

Általában a 25°C vagy némileg alacsonyabb hőmérséklet a leggyakrabban használt a 

rizs szövettenyésztésében.  

A fény feltételek rizs portok kultúra esetén a teljes sötétségtől a folyamatos 

megvilágításig változnak. Kallusz indukcióhoz tipikusan sötétben tartjuk az 

explantumokat. A sötétben történő inkubációt általában napi több órás megvilágítás 

követi a regenerációhoz. 

 

3.2.6. Genotípus 

 

A donor növény genotípusa a legfontosabb faktor lehet a kallusz indukció és a 

növényregenerálás szempontjából a rizsben. Tíz japonika fajtát vizsgálva azt 

tapasztalták, hogy csak hat adott kalluszt. (Davoyan 1987) 

Az O. rufipogon, tetraplopid O. latifolia és az O. sativa szövettenyészetének több mint 

100 genotípusa azt mutatta, hogy a kallusz indukció és a morfogenezis függ a 

genotípustól. A japonika rizs általában a kallusz növekedés nagyobb mértékét mutatja, 

mint az indica. (Niizeki H. és Conok 1968). 

 

3.3. Az egyszikű gabonafélék genetikai transzformációja 

 

A növények biotechnológiai módszerekkel történő nemesítésének elengedhetetlen 

előfeltétele, hogy normális növekedésű és fertilis növényeket hatékonyan tudjunk 

regenerálni dedifferenciált sejtekből. Ez sokáig a legnehezebb feladatnak bizonyult a 

Gramineae családba tartozó fajoknál. Ezeket a korlátokat győzték le meghatározott 

fejletségi állapotban lévő szövet és szerv explantumok in vitro tenyésztésével főként 

szintetikus auxinokat (NAA, 2,4-D) tartalmazó táptalajokon. Így az 1990-es évek 
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elejétől kezdve már rendelkezésre álltak a megfelelő szövettenyésztési rendszerek a 

legfontosabb gabonaféléknél (Vasil 1984, Vasil és mtsi., 1992). Az utóbbi 8-10 évben 

ezeket a szövettenyésztési módszereket sikeresen ötvözték az újszerű DNS beviteli 

technikákkal. Ennek eredményeként sikerült transzgénikus búzát, rizst, kukoricát, 

árpát, rozsot és zabot előállítani többféle módszerrel. 

A növények transzformációjára direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett) módszerek 

állnak rendelkezésre attól függően, hogy a kimérikus DNS bejuttatása valamilyen 

eszköz, vagy kémiai eljárás segítségével, illetve egy biológiai folyamat eredményeként 

zajlik-e le (Jenes és mtsi., 1992). A leggyakrabban alkalmazott direkt módszerek: DNS 

transzfer protoplasztokba elektroporációval vagy kémiai kezeléssel (PEG), 

mikroinjektálás és génbelövés. Indirekt vagy közvetett módszer az Agrobacterium 

tumefaciens Ti plazmidjával, vagy az Agrobacterium rhizogenes Ri plazmidjával 

végrehajtott génátvitel. 

 

 

3.3.1. Közvetlen DNS bevitel protoplasztba 

 

Kétféle, de azonos elven működő módszerrel - ozmotikus (polietilén glikol kezelés)- 

és elektromos (elektroporáció) sokk használatával - sikerült kimérikus DNS-t 

bejuttatni gabonafélék protoplasztjába, ahol ezt követően bizonyították a bejuttatott 

gének tranziens expresszióját és stabil integrációját is (Fromm és mtsi., 1985; 1986; 

Lörz és mtsi., 1985; Potrykus és mtsi., 1985; Hauptmann és mtsi., 1987; 1988; Vasil és 

mtsi., 1988). Mivel ebben az időszakban még nem állt rendelkezésre reprodukálható 

növényregenerációs módszer a levél-mezofillum eredetű protoplasztok esetében, az 

embriogén sejtszuszpenzió létrehozása maradt az egyetlen lehetőség regenerábilis 

protoplasztok izolálására. Annak ellenére, hogy napjainkban a sejtszuszpenzió eredetű 

protoplasztból történő növényregenerálás már mindegyik fő gabona növénynél 

működik (Vasil és mtsi., 1984; Vasil és mtsi., 1992), a reprodukálhatóság fenntartása 

még mindig időigényes és nagyon aprólékos munkát igényel. Ezen nehézségek 

ellenére sejtszuszpenzió eredetű protoplasztokat sikeresen használtak transzgénikus 

növények előállítására számos gabonafaj esetében. Csak a kukoricánál legalább négy 
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laboratórium számolt be transzgénikus növény előállításról protoplaszt technika 

segítségével (Rhodes és mtsi., 1988; Golovkin és mtsi., 1993; Omirulleh és mtsi., 

1993; Sukhapinda és mtsi., 1993). 
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3.3.2. Közvetlen DNS bevitel intakt sejtekbe, szövetekbe génpuskával 

 

A gabonaféléknél legszélesebb körben elterjedt genetikai transzformációs módszer a 

nagy sebességre gyorsított DNS-el bevont mikrolövedékek növényi sejtekbe történő 

belövésén alapszik (Sanford és mtsi., 1987; Sanford és mtsi., 1991; Klein és mtsi., 

1987; Russell és mtsi., 1992). Számos megegyező koncepciójú, de eltérő technikai 

megoldású eszközt fejlesztettek ki a mikrolövedékek előállítására és gyorsítására 

(McCabe és mtsi., 1988; Oard és mtsi., 1990; Sautter és mtsi., 1991; Finer és mtsi., 

1992; Takeuchi és mtsi., 1992). Ennek a módszernek a legfőbb előnye az, hogy 

lehetővé teszi a DNS bejuttatását elvileg bármely regenerábilis növényi sejtbe, 

szövetbe, így szükségtelenné válik a protoplaszt használata. A módszer további 

előnye, hogy a hosszú időtartamú szövettenyésztés negatív hatásai is minimalizálhatók 

mivel rövidebb időtartalmú és egyszerűbb a növényregeneráció folyamata. Az a tény, 

hogy a legtöbb gabonafélénél az in vitro növényregenerálás szomatikus 

embriógenezisen keresztül történik egyrészt tovább csökkenti a lehetőségét annak, 

hogy ún. mozaikosan transzgénikus növényeket kapjunk, másrészt annak is, hogy 

szomaklonális variabilitás lépjen fel (Vasil és mtsi., 1984). Ennek az a magyarázata, 

hogy a szomatikus embriógenezis során az aberrált sejtekből való növényregenerálás 

kivételes esemény. A gabonaféléknél a leggyakrabban használt kiindulási explantum 

az éretlen embrió, amely bizonyítottan jól használható a közvetlen DNS bevitellel való 

transzgénikus növény előállításhoz. Éretlen embriók százait lehet könnyen izolálni és 

belőni egyetlen nap alatt. Éretlen embriók hiányában egyéb explantumokat is 

használnak belövéshez, például fiatal levél alapot, fiatal virágzat szegmenseket, 

embriogén kalluszt (Vasil és mtsi., 1992; Zhong és mtsi., 1993), vagy embriogén 

sejtszuszpenziót (Fromm és mtsi., 1990; Gordon-Kamm és mtsi., 1990; Cao és mtsi., 

1992). 
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3.3.3. Közvetlen DNS bevitel intakt sejtekbe, szövetekbe elektroporációval 

 

A transzformáció további egyszerűsítése céljából egy olyan DNS beviteli módszert 

dolgoztak ki, melyben elektrosokk segítségével bejuttatható a transzformációra 

használt DNS tenyésztett sejtekbe, szövetekbe, vagy akár éretlen embriókba is. A 

kísérletek során sikerült bizonyítani az így bejuttatott gének tranziens expresszióját és 

stabil integrálódását is (Dekeyser és mtsi., 1990; Kloti és mtsi 1993; Songstad és mtsi., 

1993). Ezt a módszert sikeresen használták fel transzgénikus növények előállítására 

olymódon, hogy a DNS-t sejtfalbontó enzimmel részlegesen emésztett vagy 

mechanikai úton sértett éretlen embriókba elektroporálták. Az elektroporáció egyszerű, 

gyors és olcsó eljárás, amely nem igényel bonyolult felszerelést. Meg kell azonban 

jegyeznünk, hogy a transzformáció hatékonysága igen alacsony és a gabonafajok 

többségénél a módszer adaptálhatóságát még nem bizonyították. 

 

 

3.3.4. Közvetlen DNS bevitel mikroinjektálással, makroinjektálással és az ún. 
mikrotargeting módszerrel 
 

A primer merisztematikus szövetek és az ivarsejtek transzformálásával elvben 

kiküszöbölhető a genetikai transzformálhatóság genotípusfüggése és megoldódik sok – 

az előzőekben már tárgyalt - probléma is ami a szövettenyésztett sejtek genetikai 

instabilitásával van összefüggésben. Az erre a célra alkalmazható módszerek közé 

tartozik a mikroinjektálás, a makroinjektálás és az ún. mikrotargeting (Sautter és mtsi., 

1991), melyek segítségével a DNS közvetlenül bejuttatható a célsejtekbe. Annak 

ellenére, hogy ezeknek a technikáknak sok előnyös tulajdonsága van, ez idáig nem 

sikerült segítségükkel transzgénikus gabonát előállítani. A legjobb eredmény a 

bejuttatott gének tranziens expressziójának detektálása volt (Simmonds és mtsi., 1992; 

Perez-Vicente és mtsi., 1993; Iglesias és mtsi., 1994). 
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3.3.5. Egyéb direkt transzformációs módszerek 

 

A kimérikus DNS intakt sejtbe való bejuttatására vannak még különlegesebb eljárások 

is. A Kaeppler és mtsi (1990; 1992) által kidolgozott egyszerű eljárásnál a 

sejtszuszpenziókat szilikon karbid rostokkal (0.6 µm X 10-80 µm), DNS oldattal és 

folyékony növényi táptalajjal együtt vortexelték. Vagy például Rasmussen és mtsi 

(1994) által leírt módszer, ahol baktérium sejteket (Escherichia coli) fixáltak a 

mikrohordozók felszínére génpuskás transzformációnál. Mind a két esetben 

kimutatható volt a tranziens expresszió és a stabil transzformáció is.  

 

 

3.3.6. Indirekt (közvetett) génbevitel Agrobacterium vektorra alapozott genetikai 
transzformációval 
 

A Rhizobiaceae családba tartozó agrobaktériumok talajlakó, növénypatogén 

baktériumok, melyek tulajdonságai sokban hasonlítanak a Rhizobium, Bradyrhizobium 

és Phyllobacterium törzsekhez. Az Agrobacterium alcsalád két legismertebb tagja a 

növények szárán tumort okozó A. tumefaciens és a hajszálgyökerűséget okozó A. 

rhizogenes. Az Agrobacterium-ok a növények gyökérzónájában, illetve sérült gyökér 

és szárszöveteiben szaporodnak. A növényi szövetekből kibocsátott tápanyagokat 

érzékelő és felhasználó Agrobacterium törzsek nem mindegyike patogén. Sok 

természetben előforduló Agrobacterium törzs avirulens, mert nem tartalmazza a 

patogenitásért felelős géneket hordozó ún. tumorindukáló (Ti) vagy rizómagyökér-

indukáló (Ri) plazmidot. A Ti és Ri plazmidok T-DNS-ein azonosított gének mutációs 

vizsgálata kiderítette, hogy egyetlen T-DNS által kódolt gén funkciója sem szükséges 

a T-DNS transzportjához Agrobacterium-ból növénybe. A T-DNS-ek két 

határszekvenciája között található összes gén közül egyedül az oktopin vagy 

nopalinszintáz gént megtartva, olyan termékeny és normális fejlődést mutató 

transzformált növényeket lehetett előállítani, amelyek utódai a T-DNS által kódolt 

oktopin vagy nopalinszintáz géneket hordozták, stabilan expresszálták és örökítették. 

Ez az észlelés jelentette a növényi molekuláris genetika megszületését. 
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A legelső transzgénikus növényt (dohány) egy természetes DNS vektor az 

Agrobacterium tumefaciens felhasználásával állították elő (Fraley és mtsi., 1983; 

Zambryski és mtsi., 1983). Ez az eljárás napjainkban már széles körben használt rutin 

módszer transzgénikus növények előállítására kétszikűeknél. Közkedvelt és népszerű 

módszerré vált, mert a transzgének integrációja egy olyan biológiai folyamat 

eredménye, mely hosszú evolúciós fejlődés alatt természetes úton ’optimalizálódott’. 

A transzgén általában csak egyetlen kópiában integrálódik a recipiens genomba, így a 

transzgén nemkívánatos metilációja, vagy expressziójának más típusú gátlása ritkán 

következik be. Rengeteg kísérletet végeztek transzgénikus gabonafélék előállítása 

céljából ennek az egyszerű és jól alkalmazható módszernek a felhasználásával. Sajnos 

a kezdeti próbálkozásoknál az eredmények nem voltak kielégítőek (Gould és mtsi., 

1991; Hess és mtsi., 1990; Chan és mtsi., 1993), mert nem tudták elfogadhatóan 

bizonyítani sem a transzgén integrálódását a növényi genomba, sem pedig a Mendeli 

hasadást az utódnemzedékben. A kezdeti sikertelenség egyik fő okozója az lehetett, 

hogy az egyszikűek - mint a gabonafélék általában - nem tartoznak az Agrobacterium 

természetes gazdakörébe. 

1993-ban Chan és mtsi. elsőként írták le olyan transzgénikus rizs növények 

előállítását, ahol a génbevitel A. tumefaciens közvetítésével történt. Innen kezdve sorra 

jelentek meg a rizs Agrobacterium vektorra alapozott genetikai transzformációjával 

kapcsolatos eredmények (Hiei és mtsi., 1994; Ishida és mtsi., 1996). A módszerek 

egyik kulcsfontosságú tapasztalata az volt, hogy a növényi explantumoknak 

tartalmazniuk kell aktívan osztódó embriogén sejteket (éretlen embriók, sziklevél 

eredetű embriogén kalluszok). A másik nagyon fontos lépés az volt, hogy az A. 

tumefacies-szel történő együtt-tenyésztés során a bakteriális Ti plazmid virulencia 

génjeit lehet és kell indukálni. Így tehát tisztázódott, hogy az A. tumefaciens alkalmas 

DNS átjuttatására egyszikű növényekbe is abban az esetben, ha a transzformált 

szövetek között vannak fertőzésre fogékony és egyben regenerábilis sejtek. A rizs 

transzformálására végzett kísérletek azt mutatták, hogy számos további kísérleti 

körülmény van hatással a genetikai transzformáció hatékonyságára. Optimalizálni kell 

a kiindulási explantum és a felhasznált A. tumefaciens törzs típusát, a szelekciós 

markergént és stratégiát, valamint a növény genotípusát. Az Agrobacterium 
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közvetítette transzformáció előnyei ugyanazok voltak a rizsnél mint a kétszikűeknél: 

minimális genetikai átrendeződés, nagy méretű DNS fragment bejuttathatósága, 

alacsony kópiaszámú transzgén integráció, többségében fertilis transzgénikus 

növények. Ennek köszönhetően a rizs Agrobacterium-ra alapozott transzformációja 

egyre több laboratóriumban lesz rutineljárás napjainkban (Hiei és mtsi., 1997). 1996-

ban Ishida és mtsi. A. tumefaciens felhasználásával hatékony és reprodukálható 

kukorica transzformációs rendszert írtak le. Transzformált éretlen embriókból 10 hét 

alatt sikerült regeneráns növényeket felnevelni és bizonyítani a transzgének jelenlétét, 

melyek Mendeli hasadást mutatva az utódpopulációban is megjelentek. A 

transzformáció hatékonyságára a rizshez hasonlóan több tényező is hatással volt: a 

felhasznált kukorica explantumok típusa és fejlettségi állapota, az A. tumefaciens 

szuszpenzió koncentrációja, a táptalaj összetétele, a kukorica genotípusa, a szelekciós 

markergének és a felhasznált vektorok típusai. Az éretlen embriókat mechanikai 

sebzés nélkül tenyésztették együtt A. tumefaciens-el és nem használtak acetosziringont 

sem a vir gének indukciójára. Ezek az eredmények, kiegészítve a rizs transzformáció 

tanulságaival (Hiei és mtsi., 1994), azt a hipotézist támasztották alá, hogy a T-DNS 

átvitele Agrobacterium-ból kétszikűekbe és egyszikűekbe ugyanazon molekuláris 

mechanizmus útján történik. Ezt a feltevést erősíti, hogy az árpa A. tumefaciens 

segítségével történő transzformálása akkor vált sikeressé, amikor a munkában 

hasznosították a rizsnél és a kukoricánál bevált megfigyeléseket (Tingay és mtsi., 

1997). Kiindulási explantumként például ugyanúgy mechanikailag sértett éretlen 

embriót használtak. 

Búza esetében az A. tumefaciens-el történő transzformáció kidolgozása hosszabb időt 

vett igénybe. Hess és mtsi. (1990) búza kalászkába injektáltak A. tumefaciens 

szuszpenziót és így kaptak néhány kanamicin rezisztens növényt. Azonban a protokoll 

nem volt reprodukálható és a Southern hibridizáció eredményei sem voltak 

meggyőzőek. Deng és mtsi. (1990) levélnyél alapot és kalászorsót fertőztek meg 

néhány vad típusú A. tumefaciens törzzsel. Ezeken a szöveteken opint szintetizáló 

tumorok fejlődtek. Monney és mtsi (1991) éretlen búza embriókat fertőztek meg A. 

tumefaciens-el, ami néhány kanamicin rezisztens növényi sejtkolóniát eredményezett. 

Először Cheng és mtsi (1997) számoltak be sikeres A. tumefaciens közvetítette 
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génbevitelről a búza esetében. A gyors és hatékony transzformációs módszert frissen 

izolált éretlen embrió-, in vitro preindukált éretlen embrió-, valamint embriogén 

kallusz explantumok felhasználásával dolgozták ki. Az A. tumefaciens-el történő 

kezelés után csak 2,5-3 hónap telt el a transzgénikus növények felneveléséig. Az A. 

tumefaciens szuszpenziók a transzformáció előtt acetosziringonos kezelést kaptak, így 

aktiválták - a rizshez hasonlóan - az Agrobacterium virulencia génjeit. Mind a három 

kiindulási explantum esetében kaptak regeneráns növényeket. A legtöbb transzformáns 

növény morfológiailag normális és fertilis volt. A transzgén stabil integrációját, 

expresszióját és öröklődését molekuláris genetikai vizsgálatokkal is megerősítették. A 

transzgén átrendeződés nélkül 1-5 kópiában épült be a növényi genomba, a T1 

nemzedékben pedig a Mendeli hasadási arány volt megfigyelhető. 

Az Agrobacterium közvetítésével megvalósított génbeépítés ma már általánosan 

elterjedt genetikai manipulációs módszer, amely szinte minden gazdasági növény 

esetében sikeresen alkalmazható. Különösen fontos eredmény, hogy jelentős 

gabonanövényeinknél, mint rizs, búza, kukorica, szintén alkalmazható ez a 

megközelítés (Hiei és mtsi., 1994; Ishida és mtsi., 1996; Mooney és mtsi., 1991).  

 

 

3.4. A transzgének expresszióját és szelekcióját lehetővé tevő genetikai elemek 
 

Az új tulajdonságot hordozó és kifejező transzgénikus növények előállítása nem csak 

magának a transzformációs eljárásnak a hatékonyságától függ, hanem a bejuttatott 

hasznos gének expressziós szintjének (ami elsősorban a promótertől függ), az in vitro 

szelektálhatóságnak (ami az alkalmazott rezisztenciagéntől függ), valamint a 

transzformáció menetének nyomonkövethetőségének (ami a riportergéntől függ) is 

fontos szerepe van. 

 

3.4.1. A transzgén-expresszió szabályozása egyszikű-specifikus promóterekkel 

 

A transzformációs módszerek hatékonysága nagymértékben függ a bejuttatott gén 

expressziós szintjétől. Ha egy hasznos gént minél magasabb szinten kell 
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expresszáltatni a transzformáns növény valamennyi szövetében és szervében, általában 

a karfiol-mozaikvírusból (CaMV) izolált 35S promoter használatos a kétszikű 

növényeknél. Mivel egyszikű növények esetében ez a promoter csak századrésznyi 

expresszió szintet biztosított, alternatív stratégiákat dolgoztak ki a génexpresszió 

növelésére. Bizonyos esetekben a 35S promoter dupla (tandem) beépítése segített, 

szignifikáns eredményeket azonban az intronok alkalmazása hozott. Bizonyos intronok 

beépítése a transzformálásra használt génkonstrukciókba a transzkripciós termék 

(mRNS) nagyobb stabilitását eredményezte. A jelenség molekuláris háttere nem 

ismert. Ilyen intron a kukorica Adh1 génjének 1. intronja és Sh1 génjének 1. intronja, 

melyet a  riportergén transzkripciós régiójába illesztettek be. Használhatónak bizonyult 

az Adh1  gén 2., illetve 6. intronja, és a ricinus kataláz génjének (cat-1) 1. intronja is. 

Transzgénikus búza, kukorica és zab növényeket állítottak elő olyan génkonstrukciók 

használatával, amelyek a CaMV 35S  promóter és az Adh intron 1 együttes irányítása 

alatt álltak. 

Számos egyszikű promóter génexpresszió-fokozó hatását tesztelték. A három 

kukoricából izolált promóter (Adh1, Adh2, Sh1) közül csak az Adh1 váltott ki 

elfogadható génexpresszió. Később három másik egyszikű promótert is 

alkalmazhatónak találtak: 

1. pEmu:  rekombináns promóter, melyet a kukorica Adh1  promóteréből, az Adh1 gén 

anaerob válaszért felelős elemeinek több kópiájából, valamint az Agrobacterium 

tumefaciens  oktopin-szintáz génjének ocs régiójából állítottak össze. 

2. Act-1: A rizs konstitutív aktin génjének promótere (Act-1). Sikerrel használták 

rizstranszformációra. 

3. Ubi1: A kukorica ubiquitin génjének promótere. Sikeresen alkalmazták számos 

egyszikű növénynél magas génexpresszió kiváltására. Felhasználásával transzgénikus 

rizst, búzát és árpát állítottak elő. 

 

3.4.2. A transzformáns növények in vitro szelekciója 

 

A transzformáció egyik döntő lépése, hogy ki kell szelektálni, és fel kell szaporítani 

azokat a sejteket, melyekben az idegen gén nemcsak integrálódott a nukleáris 
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genomba, hanem expresszálódik is. A legtöbb szelekciós stratégia azon alapszik, hogy 

a nem-transzformáns, vad típusú sejtek osztódását szelektíven gátolják, anélkül, hogy 

gátolnák a transzformáns sejteket. Erre a célra konstitutív promóterhez kapcsolt 

valamilyen antibiotikum/drog/herbicid-rezisztenciagént alkalmaznak. Uchimiya és 

mtsi (1986), valamint Zhang és Wu (1988) npt-II  génnel transzformált protoplaszt-

eredetű kallusz kultúrákat kanamycin tartalmú táptalajon szelektáltak. Az npt-II  gén 

terméke egy 25 kDa molekulatömegű enzim, amely az aminoglikozid típusú 

antibiotikumokat (neomycin, kanamycin, gentamycin, G-418) foszforilálással 

inaktiválja. Kanamycin-tartalmú szelektív táptalajon transzgénikus növényeket tudtak 

regenerálni a szelekció időtartamának optimalizálásával. Ugyanakkor többen 

kimutatták a kanamycin (elsősorban gyökér-) regeneráció-gátló hatását (Zhang és Wu 

1988). A másik probléma az volt, hogy több fű- és gabonaféle sejttenyészeteiben 

találtak természetes kanamycin-rezisztenciát. Emiatt az in vitro szelekció 

hatékonysága jelentősen csökkent. Kanamycin és G-418 alapú in vitro szelekcióval 

sikeresen állítottak elő transzgénikus rizst, cukornádat, kukoricát és búzát (Gould és 

mtsi., 1991). A kanamycin hátrányos tulajdonságai miatt kezdték alkalmazni a 

hygromycint a szövettenyészetekben. Az E. coliból izolált bakteriális hpt 

(hygromycin-foszfotranszferáz) rezisztenciagént sikeresen használták transzgénikus 

rizs in vitro szelekciójára (Shimamoto és mtsi., 1989; Matsuki és mtsi., 1989; Datta és 

mtsi., 1990). A regenerált növények önbeporzása után nyert magok hygromycin B - 

tartalmú táptalajon kicsíráztak, így bebizonyosodott, hogy a hpt gén domináns 

öröklődést mutat az utódgenerációkban. A hygromycin-rezisztenciára való szelektálás 

széles körben használatos transzgénikus rizs és néhány fűféle előállítása esetén. 

Az egér dihidrofolát-reduktáz génjét (mely a methotrexát-rezisztenciáért felelős) is 

felhasználták in vitro szelekcióra a búza és a kukorica esetében. 

Az antibiotikum rezisztenciát kódoló gének használata mellet egyre elterjedtebb a 

nem-szelektív herbicidek elleni rezisztenciát biztosító gének alkalmazása. Egy mutáns 

acetolaktát-szintáz gén bejuttatásával olyan transzgénikus kukorica és rizsnövényeket 

állítottak elő, melyek rezisztensek voltak a szulfonurea típusú herbicidekkel szemben. 

A szulfonurea herbicidek támadási pontja az acetolaktát-szintáz, amely a valin és az 

izoleucin bioszintézisének kulcsenzime. 
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A gabonafélék esetében a legszélesebb körben alkalmazott herbicid-rezisztencia gén a 

Streptomyces hygroscopicus - ból izolált bar gén, amely a PAT enzimet kódolja. A 

glutamin-szintázt gátló, aminosav-analóg herbicid hatására az ammónia felhalmozódik 

az explantum sejtjeiben és ez vezet a kezelt növények pusztulásához. Sikeresen 

használták fel búza, rizs, kukorica, árpa, köles, zab és rozs in vitro szelekciójára (Cao 

és mtsi., 1992). 

A bar gén mellett használatos még a glifozát rezisztenciát eredményező EPSP gén. A 

glifozát az EPSP gátlásán keresztül létfontosságú aromás aminosavak szintézisét 

gátolja (triptofán típusú aminosavak). Ezt az enzimet sejtmag-gén kódolja, de az érett 

enzim a kloroplasztiszban működik. A rezisztencia kialakításánál kétféle stratégiát 

követtek. Az egyik az EPSP túltermeltetése (ehhez egy petúnia-sejtvonalból izolálták 

az EPSP-t), a másik, pedig az E. col -  ból, illetve a Salmonella typhimurium -ból 

izolált, glifozáttal nem gátolható EPSP génjének az alkalmazása volt. Ez utóbbi úton 

sikerült glifozátrezisztens növényeket előállítani. 

A herbicid-rezisztencia gének használatának előnye, hogy így agronómiailag hasznos 

transzgénikus növényeket kapunk. Ezzel együtt azonban gondosan ügyelni kell 

alkalmazásukkor arra, hogy egyes fajok, pl. a zab és a köles, képes kereszteződésre 

egyes gyomnövényekkel és így ez utóbbiak is rezisztenssé válhatnak az adott 

növényirtóval szemben. 

 

3.4.3. A transzgének tranziens és stabil expressziójának indirekt detektálását lehetővé 
tevő riportergének 
 

Akármilyen módszerrel történik is a transzformáció, elengedhetetlen a kiválasztott gén 

bejuttatásának ellenőrzése, és a génexpresszió vizsgálata növényi sejtekben. 

Sok esetben a kívánt gén csak meghatározott körülmények között, bizonyos 

sejttípusokban működik, enzimfunkciója vagy aktivitása nem mérhető, ezért 

alkalmaznak olyan ún. riportergéneket, amelyek géntermékei könnyen detektálhatók. 

A riporter gének olyan genetikailag és biokémiailag jól jellemzett gének, amelyek más 

gének regulátor szekvenciáival fuzionáltathatók, és aktivitásuk a cél szervezetben 

normális körülmények között nem mutatható ki. A riporter gének tulajdonságai: 
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• A riportergén által kódolt fehérjének olyan enzimatikus aktivitása van, ami a nem 

transzformált kontroll növényben nem mutatható ki. 

• A gén és a terméke genetikai és biokémiai jellegzetességei ismertek. 

• A géntermék különböző fiziológiai körülmények között is stabil (különböző 

szövetekben, szervekben, eltérő fény és pH viszonyok között) 

• Az enzimaktivitás mérése egyszerű 

• A transzformált sejt fenotípusában szelektálható ill. jól megkülönböztethető 

változást okoz. 

 

Opin (oktopin, ocs) szintáz Az oktopint (N-α-[D-1-karboxietil]-L-arginin) a T-DNS 

kódolta oktopin szintáz ocs szintetizálja piruvátból és argininből, a nopalint (N-α-[1,3-

dikarboxipropil]-L-arginin) pedig a nos α-ketoglutarátból és argininből, az 

Agrobacterium tumefaciens fertőzte növényekben. Az enzimvizsgálat egyszerű, bár az 

ocs és nos riporterén alkalmazásának hátránya, hogy a kvantitatív meghatározás 

nehézkes. 

 

Kloramfenikol-acetil-transzferáz (cat) A klóramfenikol a mitokondriumok és a 

baktériumok fehérjeszintézisét gátló antibiotikum. A cat a klóramfenikolt acetilálja, és 

így inaktiválja az antibiotikumot. A cat volt az első bakteriális gén, amelyet sikerült 

növényekben expresszáltatni. A cat riporter génként való alkalmazásának előnye, hogy 

az enzimvizsgálat érzékeny, kvantitatív és egyszerű. Hátrányt jelent azonban, hogy 

néhány növényfaj (borsó, paradicsom) rendelkezik olyan nem-specifikus enzimekkel 

(acetilázokkal), amelyek a klóramfenikolt is acetilálják. 

 

Neomicinfoszfotranszferáz II (npt II) a neomicin foszfotranszferáz az aminoglikozid 

antibiotikumok foszforilálását végző enzimek csoportjába tartozik: ATP-ből foszfát 

csoportot kapcsol a következő antibiotikumokra: gentamicin, geneticin, kanamicin, 

neomicin, paromomicin, streptomicin. A detektálás 32P izotópos jelzésen alapul. 

Annak ellenére, hogy a növényi sejtekben a specifikus kinázok adják a reakciót, a npt 

II  az egyik leggyakrabban alkalmazott szelekciós marker és riporter gén (a szelekció 

leggyakrabban kanamicin rezisztencia alapján történik). 
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ß-galaktozidáz A ß-galaktozidáz a laktóz hidrolízisét katalizálja galaktózzá és 

glükózzá. Az enzim aktivitása vizuálisan megfigyelhető, ha olyan szubsztráton megy 

végbe a reakció, amely színes vegyületet eredményez. Ilyen ún. kromogén szubsztrát 

az X-gal. Ez a szubsztrát az enzim hisztokémiai és sejten belüli lokalizációját is 

lehetővé teszi. A klónozási kísérletekben az E. coli lac operon ß-galaktozidáz génjét 

használják, amely kromogén szubsztráttal a baktérium kolóniákban is könnyen 

detektálható. Érzékenysége révén növényi rendszerekben is előnyös a használata. 

 

ß-glukoronidáz (GUS) Növények esetében a GUS enzimet kódoló gén használata igen 

széles körben elterjedt. Az E. coli uidA (GUS gén) lokusza által kódolt hidroláz a ß-

glukoronidok több típusának lebontását katalizálja: p-nitrofenil-glukoronid (PNPG), 4-

metil-umbelliferil-glukoronid (MUG), 5-bróm-4-klór-3-indol-ß-D-glükoronid (X-

gluc). E vegyületek közül a MUG fluorogén, hidrolízise fluoreszkáló vegyületet hoz 

létre. A PNPG hidrolízisével keletkező p-nitrofenol sárga, koncentrációja 

spektrofotometriásan mérhető. Az X-gluc-ot elsősorban hisztokémiai festésre 

alkalmazzák, mert a hidrolízisét követő oxidatív dimerizációval kék, oldhatatlan 

indigó festék keletkezik. Mivel a növényekben elhanyagolhatóan kicsi, vagy 

egyáltalán nincsen endogén GUS aktivitás, a GUS génkonstrukciók a transzformáció 

kimutatására (tranziens és stabil expresszió), a megfelelő promóterek tesztelésére és a 

génkonstrukciók hatékonyságának, a mRNS stabilitásának és a génexpresszió 

antiszensz gátlásának vizsgálatára alkalmazhatók. 

 

Luciferáz gén A luciferáz enzim a D-luciferin ATP-függő oxidatív dekarboxilálását 

katalizálja oxiluciferinné. Az oxiluciferin további átalakulását gerjesztett dianionos 

formává fénykibocsátás kíséri. A gén a szentjánosbogár luciferáz génjéből (luc) vagy 

baktériumból (lux) származik. A pH=7.5-8.5 értéken kibocsátott sárgászöld fény 

rendkívül érzékeny detektálást tesz lehetővé a növényi szövetek roncsolása nélkül (in 

vivo). Hátránya azonban, hogy a detektálás speciális műszert, luminométert igényel. 
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Green Fluorescent Protein (GFP) A GFP UV fényben fluoreszkáló fehérje, amelyet 

biolumineszkáló medúzában (Aequorea victoria) találtak. A medúza a gén 

expressziójának következtében fluoreszkál és sötétben világít. Transzformációt 

követően az E. coli sejtben is termelődik a fluorescens fehérje, ultraibolya fénnyel 

megvilágítva a baktériumkolóniák zöld fénnyel fluoreszkálnak. A GFP növényi 

rendszerben is alkalmazható, detektálása egyszerű, a növényi szövetekben in vivo is 

kimutatható a gén expressziója. 
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4. Anyagok és módszerek 

 

 

4.1. Növényanyag, termésfelszín sterilizálás és in vitro csiráztatás 

 

A kísérletek során Taipei 309-es rizs (Oryza sativa L.) genotípust használtunk, mely az 

előkisérletek során bizonyította kivételes morfogenetikai tulajdonságait. A 

pelyvalevelektől megfosztott érett magokat és a tejes érésben lévő éretlen kalászkákat 

70%-os (V/V) etanolban 1 percig-, ezt követően 30-50%-os (V/V) Domesztosz-

oldatban 30 percig kevertetve felszín-sterilizáltuk. A Domesztosz oldathoz minden 

esetben adtunk néhány csepp Triton X-100 felszínnedvesítő detergenst. A 

fertőtlenítőszer-maradványokat többszöri steril vizes mosással távolítottuk el. 

 

4.2. Kallusz indukció éretlen embrió explantumokon 

 

Nyolc-tíz nappal a virágzás kezdete után izolált, tejes érésben lévő felszínsterilizált 

kalászkákból az éretlen embriókat kipreparáltuk és módosított LS2.5 táptalajra [LS2.5: 

Linsmayer és Skoog (1965) módosítva Thompson és mtsi. (1986), valamint Oard és 

Rutger (1988) által] helyeztük, amely MS mikro- és makroelemeket, MS vitaminokat 

(Murashige és Skoog 1962), 300 mg/l kazein hidrolizátumot, 30 g/l szacharózt, 6 g/l 

agarózt, 2 mg/l 2,4-D-t és 1 mg/l kinetint tartalmazott. A táptalaj pH-ját autoklávozás 

előtt 5.8-ra állítottuk be 1 M KOH-val. Az embriókat 1 hónapig inkubáltuk a 

módosított LS2.5 táptalajt tartalmazó Petri csészékben 27 oC-on, teljes sötétségben. 

 

4.3. Kallusz indukció érett embrió explantumokon 

 

A felszín-sterilizált érett magokat hormon- és szacharózmentes GM táptalajon (Toldi 

és mtsi., 1994) csiráztattuk, műanyag petri csészékben (15 mag/petri csésze). A 

csiráztatást 27 oC-on, 16h fény/8h sötét fotóperiódus alkalmazásával végeztük. A 

csiráztató táptalajon való két nap inkubáció után a megduzzadt embriókat (az ún. 
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galambszív stádiumban) óvatosan kipreparáltuk a magból, majd tízesével módosított 

LS2.5 táptalajra helyeztük kalluszindukció céljából. Az érett embriókat ugyanúgy 

inkubáltuk, ahogy az éretlen embriókat. 

 

4.4. Kallusz indukció levélalap explantumokon 

 

A csíráztató táptalajon való 1 hét inkubáció után a csíranövények első levelét levágtuk 

és módosított LS2.5 táptalajt tartalmazó petri csészékbe helyeztük őket (6 levél/petri 

csésze), kalluszindukció céljából (Oard és Rutgers, 1988). A levél explantumokat 

ugyanúgy inkubáltuk a továbbiakban, amint azt Nuttila és mtsi. (2002) zabra 

kidolgozott módszerről adaptáltuk rizsre.  

 

4.5. A transzformációra használt génkonstrukciók 

 

Három génkonstrukciót használtunk a rizs transzformációjához, amelyek csak az 

alkalmazott szelekciós markergén szempontjából különböztek egymástól (1. ábra).  

 
 
 
 
 ori  EcoRI       NcoI     XbaI       BamHI 
 
 
         ↓↓↓↓         ↓↓↓↓        ↓↓↓↓           ↓↓↓↓ 
 
 
       CaMV 35S               aadA        CaMV VT  NosT Ampr 
        hpt    
        bar 
 pUC 12                  pUC 12 
 
 
     5.4 kb 
 
 
 
 
1. ábra A transzformációra használt háromféle plazmidkonstrukció transzformációs 
kazettáinak fizikai térképe. CaMV 35S: karfiol-mozaikvírus promoter, aadA: streptomycin / 
spectinomycin rezisztenciát kódoló amynoglykozid-3’’-adenyltranszferáz gén, hpt: 
hygromycin rezisztenciát kódoló hygromycin foszfotranszferáz gén, bar: az L-
phosphinothricin rezisztenciát kódoló bar gén, CaMV VT: a CaMV terminátor régiója, NosT: 
a nopalin-szintáz terminátor régiója, ori:  replikációs origó, Amp: ampicillin rezisztenciát 
kódoló gén, pUC 12: klónozó plazmid 
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Mind a három konstrukcióban CaMV 35S promótert (426 bp) és nopalin szintáz 3’-

terminátort (271 bp) alkalmaztunk a transzkripció szabályozására pBluescript KS 

alapplazmidba (Stratagene, La Jolla, CA, US) építve. A szabályozó szekvenciák közé 

klónoztuk a streptomycin / spectinomycin rezisztenciát biztositó aadA gént 

(Goldschmidt-Clermont 1991), a hygromycin rezisztenciát kódoló hpt gént (Waldron 

és mtsi., 1985) és az L-phosphinothricin rezisztenciát kódoló bar gént (de Block és 

mtsi., 1987). 

 

4.6. Genetikai transzformáció génpuskával 

 

A genetikai transzformációt Dr. Toldi Ottó végezte a Rutgers Egyetemen (Piscataway, 

NJ 08855-0759, US) BioRad (DuPont) PDS1000 típusú génpuskával a Klein és mtsi 

(1987) által publikált módszert alkalmazva. Az 1.1 µm átmérőjű Tungsten 

mikrohordozók (Sylvana-GTE, Towanda, PA, USA) előkészítését és a 

transzformálásra használt génkonstrukciók mikrohordozókon való fixálását szintén 

egy Klein és mtsi (1987) által kidolgozott módszer alapján végezte. A transzformált 

primer kalluszok felszaporitása, szelektálása, a transzgénikus növények 

regenerálásának módszere, a nem letális szelekciós stratégia kialakítása kallusz és 

növény szinten, valamint a transzformáció molekuláris ellenőrzése az MBK-ban a 

dolgozat szerzője által került megvalósításra.  

A cél-explantumként használt embriogén kallusz-kultúrákat módosított LS2.5 táptalajt 

tartalmazó műanyag petri csészék közepére csoportosítottuk egy-egy steril szűrőpapír-

korongra és 1-2 mm vastagságban szétterítettük. Minden cél-explantumra 3 lövést 

adtunk le, 20 bar nyomást (kb. 1100 psi) és 13,5 cm belövési távolságot alkalmazva. 

 

4.7. A transzformált növények szelekciója és regenerációja 

 

A belőtt primer kalluszokat három napig ’pihentettük’ a kallusz indukciós táptalajon, 

majd szelekciós táptalajra passzáltuk őket, amely minden összetevőjében megegyezett 

a kallusz indukciós táptalajjal, de tartalmazta a transzformációra használt 

konstrukciónak megfelelő szelekciós ágenst is (100 mg/l streptomycin, 10 mg/l L-
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phosphinothricin és 100 mg/l hygromycin). A streptomycin alapú szelekció során a 

feltételezetten transzgénikus kalluszok felét CR tartalmú kallusz indukciós táptalajon 

inkubáltuk és a pH indikátor színreakciója alapján (pH 4,6 = fehér, pH 5,8 = 

narancssárga, pH 7,0 = vörös) csak a jelentős pH változást előidéző kalluszokat 

passzáltuk tovább. A kalluszokat kéthetente passzáltuk a 4-5 hónapos szelekció során. 

Eközben a CR-t és a streptomycint egyaránt tartalmazó szelekciós táptalajon inkubált 

kalluszokról rendszeresen digitális fotókat készítettünk és az Adobe Photoshop 

program segítségével növeltük a színreakció kontrasztját a szelekció megkönnyítése 

érdekében. A streptomycinen inkubált kalluszok másik felét nem pre-szelektáltuk CR 

segítségével, valamennyit passzáltuk a kallusz fázis végéig.  

A túlélő explantumok ezután MSD4 regenerációs táptalajra (Thompson és mtsi., 1986) 

kerültek, amely MS sókat és vitaminokat, 30 g/l szacharózt, 40 g/l maltózt, 6 g/l 

agarózt, 4 mg/l BAP-t, 0,5 mg/l IAA-t, 0,5 mg/l NAA-t és a megfelelő – szűrve 

sterilizált - szelekciós ágenst tartalmazta. A regenerációs táptalaj pH-ját 5,8-ra 

állítottuk 1 M KOH-val. Az explatumokat az első két hétben szórt fényben, 27 0C-on 

inkubáltuk, majd 12 óra megvilágítás (kb. 5000 Lux) 12 óra sötétség ciklus 

alkalmazásával. Amikor a regenerált növények elérték a 2 cm-es magasságot, 

hormonmentes, 3 g/l Gelrite-el szilárdított N6 táptalajt (Chu 1978) tartalmazó VegBox 

konténerekbe passzáltuk őket. A tíz-tizenkét cm-es, erőteljes gyökérzettel rendelkező 

növénykéket üvegházban, cserépbe ültetve neveltük tovább. 

 

4.8. DNS extrakció és PCR analízis 

 

A feltételezetten transzformáns és nem-transzformáns növények totál DNS-ét Qiagen 

Plant Mini Kit-el (Qiagen GmbH, Hilden, Németország), míg a plazmidizolálást E. 

coli-ból Qiagen Plasmid Mega Kit-el végeztük a gyártó által mellékelt protokollt 

követve. A kivont DNS koncentrációját Hoefer TKO-100 fluoriméterrel határoztuk 

meg. A PCR reakciókat 25 µl pufferben (Eurobio, Németország) végeztük, ami 1 mM 

MgCl2-ot, 200 µM dATP-t, dTTP-t, dCTP-t és dGTP-t (Pharmacia), 3 U / minta Taq 

polimerázt (Eurobiotaq), 25 pmol / 25 µl oligonukleotid primert, valamint 100 ng 

növényi-, vagy 10 pg plazmid DNS-t tartalmazott. A háromféle transzformációs 
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kazettára specifikus fragmentek amplifikálására a következő primerpárokat 

használtuk: 

 

aadA-specifikus fragment (800 bp): 

 

(+) 5’-GAAGCGGTTATCGCCGAAG-3’ 

(-) 5’-TTATTTGCCAACTACCTTAGTGATC-3’ 

 

hpt-specifikus fragment (375 bp): 

 

(+) 5’-GCTGGGGCGTCGGTTTCCACTATCCG-3’ 

(-) 5’-CGCATAACAGCGGTCATTGACTGGAGC-3’ 

 

bar-specifikus fragment (500 bp): 

 

(+) 5’-GGCCGACATCCGCCGTGCCA-3’ 

(-) 5’-GCGGTACCGGCAGGCTGAAGT-3’ 

 

A PCR reakciókat Perkin Elmer Cetus berendezésen futtattuk le a következő 

programot alkalmazva: denaturáció 94 0C-on 1 percig, annealing 60 0C-on szintén 1 

percig, majd 72 0C-on lánchosszabbítás 1,5 percig 35 cikluson keresztül. A ciklusokat 

megelőzte egy 3 perces 94 0C-os pre-denaturáció, majd követte egy végső 

lánchosszabbítás 72 0C-on 6 percig. Az amplifikációs produktumokat 

elektroforetikusan különítettük el 1,5%-os agaróz / ethidium-bromid gélen. 

 

4.9. Southern hibridizáció 

 

A transzgének genomiális integrációját Southern hibridizációval vizsgáltuk (Southern 

1975). A PCR reakciók során amplifikált transzformációs kazetta-specifikus 

fragmenteket visszaizoláltuk a gélből, majd az ún. ’random priming’ módszerrel 
32P[ATP]-vel jelöltük Feinberg és Vogelstein (1983) módszerét alkalmazva. Ezeket a 
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jelölt aadA, hpt és bar fragmentumokat használtuk a hibridizációs kisérletekben. Az 

izolált növényi és plazmid DNS-t blottolás előtt BamHI és EcoRI restrikciós 

endonukleázzal emésztettük, amelyek elvileg éppen a háromféle transzformációs 

kazettát vágják ki a növényi genomból – amennyiben azok egyáltalán jelen vannak – 

illetve a plazmidokból. Az így kapott fragmentek a következők voltak: 

 

 - pCaMV35S::aadA::nos = 1,6 kb 

 

 - pCaMV35S::hpt::nos = 1,9 kb 

 

 - pCaMV35S::bar::nos = 1,4 kb 

 

A fenti restrikciós endonukleázokkal emésztett és depurinált DNS-t 0,8-1,5%-os 

agaróz gélen futattuk, majd Hybond-N+ nejlon membránra (Amersham Chem. Co.) 

vittük. A jelölt próbákkal való hibridizálást a Sambrook és mtsi. (1989) által publikált 

módszer szerint végeztük. 

 

4.10. Statisztikai analízis 

 

A kísérletet öt ismétlésben végeztük az adatokat középérték analízissel értékeltük ki, a 

szórásokat pedig (±) a középértékektől való súlyozott eltérésekből számoltuk. 

Szignifikáns eltérésnek azt tekintettük, amikor az összehasonlított adatok között a 

szórással megnövelve, illetve csökkentve sem volt átfedés. 
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5. Eredmények 

 

Elsőként a transzformáció szempontjából legelőnyösebben használható kiindulási 

explantumot választottuk ki a három lehetőség - éretlen zigotikus embrió, érett 

zigotikus embrió, a csiranövény első lomblevelének alapja - közül. Az értékelés 

legfontosabb paramétere a minél hatékonyabb növényregeneráció, a második, pedig a 

lehető legtöbb transzformációra használható explantum kinyerhetősége volt. Az 

irodalmi adatokból arra lehetett következtetni, hogy az első szempont alapján az 

éretlen embriók (2. ábra) lennének a legmegfelelőbbek. Ennek az alternatívának 

azonban negatív oldalai is vannak. A folyamatos éretlen embrióizolálást lehetővé tevő 

üvegházi növényanyag folyamatos fenntartása rendkívül költség- és munkaigényes. 

Nem beszélve arról, hogy az éretlen embriók preparálása is sok munkával jár és 

megfelelő szövettenyésztési gyakorlatot igényel. Az érett embriók használata ebből a 

szempontból jóval egyszerűbb (3. ábra). Az üvegházban, vagy szántóföldön 

megtermelt magokból egész évben és technikailag egyszerűen izolálhatók az embriók. 

 

 

 

 
2. ábra A tejes érésben lévő rizs magkezdeményből izolált éretlen embrió sematikus 
keresztmetszeti képe. Látható, hogy a differenciált szövetrészek aránya viszonylag kicsi 
(gyökér- és hajtásprimordium), a totipotens, dedifferenciált szövetrészekhez képest. Ez utóbbi 
tulajdonsága teszi az éretlen embriókat igen értékessé szövettenyésztési szempontból. 
 

hajtásprimordium 

gyökérprimordium 

2 mm 
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A csiranövények első lombleveleinek kipróbálása, pedig a két előző explantumforrás 

előnyeit volt hivatva egyesíteni, azok hátrányos tulajdonságai nélkül. Miután az első 

lomblevelek és különösen azok alapi része embrió eredetű, totipotenciáját sokáig 

megőrző sejtcsoportokat tartalmaz (Chonan 1993) ezért joggal gondolhattuk, hogy 

morfogenetikai szempontból ez a fajta explantum felveszi majd a versenyt az éretlen 

embriókkal (4. ábra AB). A munkaigényesség szempontjából pedig, az érett 

embriókhoz lesz hasonlatos, miután az üvegházban, vagy szántóföldön megtermelt 

magokat csiráztatva folyamatosan nyerhetők itt is explantumok. A háromféle 

explantumot tehát a fenti két fő szempont alapján értékeltük (1. táblázat).  

 

 

 

3. ábra Az érett rizs embriók csirázáskor vizet vesznek fel, megduzzadnak és ezáltal 
kiemelkednek a mag felületéből. A sárga nyíllal jelölt ún. galambszív stádiumban könnyen 
izolálhatók szövettenyésztési kísérletekhez. 
 

Az éretlen embriók kivételes morfogenetikai tulajdonságai mind a kalluszindukció, 

mind a növényregeneráció során megnyilvánultak. Az előbbi esetében az embriogén 

8 mm 
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kalluszok aránya több mint kétszerese volt az érett embriókon megfigyelteknek, és 

mintegy 40%-al haladta meg a levélalapokon fejlődöttek számát. De az igazán 

szignifikáns különbségek a növényregeneráció során jelentkeztek (5. ábra). Az éretlen 

embrió eredetű kalluszokból több mint háromszor annyi morfológiailag normális 

növényt tudtunk regenerálni, mint az érett embrió eredetűből és több mint hatszor 

annyit, mint a levélalap eredetűből. Ez utóbbi esetben feltűnően magas volt az 

abnormális regeneránsok aránya, ami azt jelentette, hogy a hajtások növekedése kb. 1-

1.5 cm-es magasság elérése után leállt és a gyökeresedés sem indult meg. 

 

 

 

4. ábra A csiranövények (A) és a gyorsan növő fiatal rizs növények (B) életében az első 
lomblevél (sárga nyilak) a többitől eltérő szereppel bír. A növény élete során nem fejlődik 
komplett lomblevéllé sem morfológiai, sem funkcionális szempontból. Funkciója inkább 
fejlődéstani értelemben jelentős. Alapi részéből differenciálódnak a hajtáselágazások és a 
koronagyökerek, tehát morfogenetikai szempontból a növény egyik legaktívabb része. 
 
Ez nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy a levélalap explantum esetén nem az 

MSD4 táptalaj lett volna a legoptimálisabb a növényregenerációra. A fentiek 

összessége alapján végül is azt a következtetést vontuk le, hogy a sikeres 

transzformációra reális esélyt csak az éretlen embrió explantumok alkalmazása ad. 

Ezért a transzformációs kisérletekben kizárólag ezt használtuk, felvállalva a 

többletmunkát és a többletköltségeket. 

A B 
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Morfogenetikai válasz típusa 

 
Explantumok 

 
 

éretlen 
embrió 

 

 
érett 

embrió 

 
elsölevél alapi 

része 

 
 

Kalluszosodás 
indukciós táptalajon, 
100 db explantumon 

 
Nem embriogén 

 

 
20.0±7.1 

 
54.5±8.3 

 
39.9±11.2 

 
Embriogén 

 

 
73.8±6.2 

 
32.4±6.7 

 
47.6±9.9 

 
 

Szervdifferenciáció 100 
db kalluszon, 

regeneráló táptalajon 
 
 

 
Gyökérképzés 

 

 
50.9±15.1 

 
67.2±10.9 

 
50.1±12.1 

 
 

Hajtásdifferenciáció 
 

 
 

46.5±6.0 

 
 

26.7±4.2 

 
 

30.0±7.4 

 
 

Növényregeneráció 100 
db kalluszon, 

regeneráló táptalajon 

 
Normális, gyökeres 

növények 
 

 
40.2±5.1 

 
14.3±5.7 

 
6.1±3.3 

 
Abnormális, vagy 

gyökértelen 
növények 

 

 
6.3±2.2 

 
12.4±3.9 

 
23.9±10.5 

 

 
 
1. táblázat A háromféle kiindulási explantum - éretlen zigotikus embrió, érett zigotikus 
embrió, a csiranövény első lomblevelének alapja – legfontosabb morfogenetikai 
tulajdonságainak vizsgálata a kalluszindukció és az ezt követő növényregeneráció 
körülményei között. A kísérletet öt ismétlésben végeztük az adatokat középérték analízissel 
értékeltük ki, a szórásokat pedig (±) a középértékektől való súlyozott eltérésekből számoltuk. 
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5. ábra Zöld hajtáskezdemények differenciációja éretlen 
zigotikus embrió eredetű rizs kalluszokon MSD4 regeneráló 
táptalajon. A sárga hasáb 1 cm-et reprezentál. 

 

A legperspektivikusabb explantum kiválasztása után a három szelekciós ágens 

(streptomycin, hygromycin, L-phosphinothricin) morfogenetikai hatását vizsgáltuk 

nem transzformált rizs sejtkultúrákon (2. táblázat). A legfontosabb különbség az volt, 

hogy a streptomycin nem gátolta a kallusz növekedést és a növényregenerációt 

jelentősen, míg a hygromycin és az L-phosphinothricin jelenlétében a sejtosztódások 

azonnal megszűntek, sőt a koncentrációval egyenes arányban növekedett a nekrotikus 

sejtelhalások gyakorisága. A streptomycin esetében fokozatos növekedés csökkenést 

tapasztaltunk a kalluszkultúrákban, ami szintén egyenesen arányos volt az 

antibiotikum koncentrációjával. A streptomycin ezen mérsékelt hatását figyeltük meg 

a növényregeneráció során is. A kipróbált koncentrációk többségében (10, 25, 50, 100 

mg / l) nem gátolta a növényregenerációt, csupán a 150 mg / l mennyiség alkalmazása 

esetén volt kismértékű visszaesés. A streptomycin nem a regenerált növények számát, 

hanem habitusát befolyásolta jelentősen. A koncentráció növelésével fokozatosan 

növekedett a fehér, vagy a nagyon halvány zöld regeneránsok aránya. Ennek a 

folyamatnak az eredményeként a 100 mg / l streptomycinen regenerált valamennyi 

növény fehér volt (6. ábra). 

 
 

1 cm 
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Szelektív ágens 

 
 

Koncentráció 
(mg/l) 

 

Morfogenetikai válasz típusa 
 

Kallusz 
növekedés 

Fehér regenerán-
sok száma 100 

kalluszon 

Zöld regenerán-
sok száma 100 

kalluszon 
 

Kontrol 
 

 
0 

 
igen 

 
2.1±±±±0.4 

 
40.2±±±±5.1 

 
 
 

 
Streptomycin 

 
10 
 

 
igen 

 
3.2±±±±0.8 

 
38.8±±±±4.9 

 
25 

 
Igen 

 

 
4.6±±±±0.5 

 
34.5±±±±5.2 

 
50 
 

 
igen 

 
18.8±±±±3.2 

 
19.4±±±±3.8 

 
100 

 

 
igen 

 
33.2±±±±2.2 

 
0 

 
150 

 

 
igen 

 
21.8±±±±2.5 

 
0 

 
 
 
 

Hygromycin 

 
10 
 

 
igen 

 
4.9±±±±0.7 

 
3.1±±±±0.5 

 
25 
 

 
igen 

 
2.3±±±±0.4 

 
1.0±±±±0.3 

 
50 
 

 
igen 

 
0 

 
0 

 
100 

 

 
nem* 

 
0 

 
0 

 
150 

 

 
nem* 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
 

L-
phosphinothricin 
 

 

 
1.0 

 

 
igen 

 
8.1±±±±1.2 

 
3.0±±±±0.6 

 
2.0 

 

 
igen 

 
3.3±±±±0.7 

 
1.1±±±±0.3 

 
3.0 

 

 
igen 

 
1.2±±±±0.2 

 
0 

 
5.0 

 

 
igen 

 
0 

 
0 

 
10.0 

 

 
nem* 

 
0 

 
0 

 
15.0 

 

 
nem* 

 
0 

 
0 

 
 

* szöveti nekrózis és ezt követő sejtelhalás nagymértékű megjelenése 
 
2. táblázat A három szelekciós ágens (streptomycin, hygromycin és L-phosphinothricin) 
morfogenetikai hatását vizsgáltuk nem transzformált rizs sejtkultúrákon. A kísérletet öt 
ismétlésben végeztük az adatokat középérték analízissel értékeltük ki, a szórásokat pedig (±) a 
középértékektől való súlyozott eltérésekből számoltuk. 
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Ezek a fehér, vagy halványzöld színű növények érzékenyek voltak a fotooxidativ 

folyamatokkal szemben ezért erős fényben nem lehetett őket fenntartani. Hasonlóan 

életképtelennek bizonyultak metabolizálható cukorforrás hiányában is. A fenti 

eredmények ígéretesnek bizonyultak a transzgénikus növények vizuális 

szelektálhatósága szempontjából.  

 

 

 6. ábra.  Fehér rizs növények regenerációja nem 
transzformált embriogén kalluszokon 100 mg/l strep-
tomycint tartalmazó MSD4 táptalajon. A sárga hasáb 
1 cm-t reprezentál. 

 
A szelekciós ágensek optimális koncentrációjának megállapítása után a 

transzformációs kisérleteket végeztük el. A transzformációt követő szelekciót – a 

használt konstrukciótól függően – 100 mg/l streptomycin, 10 mg/l L-phosphinothricin 

és 100 mg/l hygromycin alkalmazásával végeztük. A streptomycin, mint a 

magasabbrendű növényekre nem letális antibiotikum, nem tette lehetővé a 

transzgénikus és a nem transzgénikus sejtvonalak elkülönítését kallusz szinten. Ezért 

erre a célra technikailag egyszerű és gyors módszert fejlesztettünk ki egy vitális pH 

indikátor a CR alkalmazásával, amely pH 4,6-nál fehér-, pH 5,8-nál narancssárga-, pH 

7,0-nál vörös színreakciót ad (7. ábra). Ezt a módszert eddig még nem alkalmazták 

kallus szinten történő transzgénikus szelekcióra a rizsben. A szelekciós táptalajon 

gyorsan növekedő, aktív metabolizmust mutató transzgénikus kalluszok körül a 

táptalaj pH-ja gyorsabban csökkent (7. ábra A, B, C panel: pt-vel jelölt kalluszok) 

1 cm 
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mint a nem transzgénikus kalluszok körül (7. ábra A, B, C panel: nt-vel jelölt kallusz), 

amely különbség a CR által vizuálisan értékelhetővé vált. 

 

 
7. ábra A streptomycin-alapú szelekció során a transzformált explantumok felét CR-t (vitális 
pH indikátor) tartalmazó táptalajon inkubáltuk. A CR pH 4,6-nál fehér-, pH 5,8-nál 
narancssárga-, pH 7,0-nál vörös színreakciót ad. A szelekciós körülmények között gyorsan 
növekedő feltételezetten transzgénikus kalluszok (pt) körül fehéres-rózsaszínes elszíneződés 
látható a narancssárga táptalajon (A), míg a valószínűleg nem transzgénikus kalluszok (nt) 
körül nem figyelhető meg ilyen elszíneződés. A könnyebb azonosíthatóság kedvéért, digitális 
fotók segítségével Adobe Photoshop programot használva növelni tudtuk a különféle pH-jú 
táptalajterületek közti színkontrasztot (B, C). A B panel a kalluszok passzálása után 1 hét 
múlva, míg a C panel a 2 hét múlva fennálló helyzetet mutatja. A színes hasábok 1 cm-t 
reprezentálnak 
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A feltételezetten transzgénikus növényekben molekuláris módszerekkel vizsgáltuk a 

transzformációs kazetták jelenlétét (PCR analízis), illetve genomikus integrációját 

(Southern hibridizáció). Az aadA, hpt és a bar génekre specifikus primerpárok 

egyértelmű band-eket amplifikáltak a várt mérettartományban a szelekciós táptalajon 

regenerált zöld rizs növények genomikus (8. ábra: Ta1, Ta2, Ta3: Th1, Th2, Th3: 

Tb1, Tb2, Tb3), és a pozitív kontrolok plazmid DNS mintáiból (Ca, Ch, Cb). A 

pozitív kontrolok ebben az esetben az E. coli-ból visszaizolált, transzformációra 

használt génkonstrukciók voltak. Ugyanakkor nem volt amplifikációs termék a nem 

transzformált vad típusú (Wt), és a transzformált fehér növényből kivont mintában 

(Tw). 

 

 

 

8. ábra A feltételezetten transzgénikus zöld rizs növények (Ta1, Ta2, Ta3: Th1, Th2, Th3: Tb1, 
Tb2, Tb3), a transzformált és 100 mg / l streptomycinen szelektált fehér rizs növények (Tw) PCR 
analízise pozitív (a transzformációra használt plazmidok: Ca, Ch, Cb) és negatív (nem transzformált 
vad típusú növény: Wt) kontrolok segítségével. Az aadA (800 bp), hpt (375 bp) és a bar (500 bp) 
génekre specifikus primerpárok egyértelmű band-eket amplifikáltak a várt mérettartományban a 
szelekciós táptalajon regenerált zöld rizs növények genomikus, és a pozitív kontrolok plazmid DNS 
mintáiból. A nem transzformált kontrol (Wt) és a transzformált fehér regeneránsok (Tw) mintáiban 
ugyanakkor nem történt amplifikáció. A DNS méretmarker (Sm) PstI emésztett λ-fág DNS volt. 
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A Southern hibridizációk eredményei megerősítették a PCR analízis során kapott 

eredményeket. A transzformációs kazetta specifikus próbák a zöld, PCR pozitív 

transzformánsok BamHI és EcoRI emésztett totál DNS-éhez a várt 

mérettartományban hibidizáltak (9. ábra: Ta1, Ta2, Ta3: Th1, Th2, Th3: Tb1, Tb2, 

Tb3). 

 

 
 
 

9. ábra A Southern hibridizációs kisérletekben ugyanazon típusú mintákat használtuk, mint 
a PCR analízis során. A pozitív kontrolok (a transzformációra használt plazmidkonstrukciók: 
Ca, Ch, Cb) mellett kaptunk hibridizációs szignált a transzformált zöld regeneránsok (Ta1, 
Ta2, Ta3: Th1,Th2, Th3: Tb1, Tb2, Tb3) esetében is, míg a nem transzformált és a 
transzformált fehér növények esetében (Tw) nem kaptunk. (A fehér regeneránsok esetén 
aadA gént használtuk szelekciós markerként és 100 mg / l streptomycinen szelektáltunk.) A 
hibridizáció minden esetben az adott transzformációs kazetta méretével megegyező nagyságú 
fragmentumhoz történt (pCaMV35S::aadA::nos = 1,6 kb, pCaMV35S::hpt::nos = 1,9 kb, 
pCaMV35S::bar::nos = 1,4 kb). Blottolás előtt a növényi totál-, és a pBluescript KS plazmid 
DNS-t BamHI és EcoRI restrikciós endonukleázzal emésztettük, amelyek az adott 
transzformációs kazettát vágják ki az integráció helyéről.  
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Az ugyancsak a fenti két restrikciós endonukleázzal emésztett pozitív kontrolok (a 

transzformációra használt plazmidkonstrukciók: Ca, Ch, Cb) is a specifikus 

mérettartományban hibridizáltak a jelölt próbákkal, míg nem kaptunk szignált a nem 

transzformált (Wt) és a transzformált fehér rizs (Tw) minta esetében. A három 

különböző konstrukcióval való genetikai transzformáció hatékonyságát 

számszerűsítettük a 3. táblázatban. A szelekciós táptalajon regenerált összes életképes 

növény transzgénikusnak bizonyult a bar és a hpt génekre nézve, míg a 

streptomycinen regenerált növényeknek mindössze kb. 30%-a, azaz az összes zöld 

regeneráns tartalmazta az aadA gént (10. ábra). 

 

 

 

 

10. ábra Streptomycin (100 mg/l) jelenlétében regenerált aadA génnel transzformált rizs 
növények. A fehér regeneránsok érzékenyek voltak a fotooxidativ folyamatokra, ezért csak 
szórt fényben, valamint metabolizálható cukor jelenlétében (in vitro) voltak életképesek. A 
PCR analízis és a Southern hibridizáció eredményei szerint csak a zöld növények 
tartalmazták a kimérikus transzgéneket. A sárga hasáb 3 cm-t reprezentál. 
 

 

Ugyanakkor a növényanyag 70%-át reprezentáló fehér transzformánsok nem 

bizonyultak valóban transzgénikus növényeknek. A CR alkalmazásával sikerült a 

streptomycin alapú szelekciót megbízhatóbbá tenni. Használatával minimalizáltuk a 

fehér növények és egyben a ’fals’ transzformánsok regenerációját. A streptomycin 
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plusz CR alapú nem letális szelekciós stratégia végül igazolta az elvárásainkat. Az L-

phosphinothricin alapú szelekcióhoz képest kétszeres-, a hygromycin alapú 

szelekcióhoz képest pedig közel háromszoros volt a transzgénikus növények száma. 
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Szelekciós ágensek 
 

 
 
 

Koncentráció 
(mg/l) 

 
Morfogenetikai válasz típusa 

 
 

Fehér regeneránsok 
(db) 100 kalluszon 

 
 Southern pozitív 

fehér regeneránsok  
 

 
Zöld regeneránsok 
(db) 100 kalluszon 

 
 Southern pozitív zöld 

regeneránsok  

 
Kontrol 

 

 
0 

 
1.7±0.3 

 
0 

 
37.9±6.3 

 
0 

 
Streptomycin 

 

 
100 

 
20.1±2.0 

 
0 

 
12.7±1.9 

 
9.0±3.1 

 
Streptomycin + 

Chlorophenol Red* 
 

 
100 

 
2.1±0.5 

 
0 

 
11.6±2.0 

 
8.5±2.9 

 
Hygromycin 

 

 
100 

 
0 

 
0 

 
3.3±1.1 

 
3.3±1.1 

 
L-phosphinothricin 

 

 
10.0 

 
0 

 
0 

 
6.3±2.3 

 
4.0±2.3 

 
* csak azokat a kalluszvonalakat szaporítottuk fel, amelyek pozitív színreakciót adtak a Chlorophenol Red-et tartalmazó szelekciós táptalajon 
 

3. táblázat A rizs genetikai transzformációjának hatékonysága letális (L-phosphinothricin, hygromycin) és nem letális (streptomycin, 
streptomycin + Chlorophenol Red) szelekciós stratégiát alkalmazva. A kísérletet öt ismétlésben végeztük az adatokat középérték analízissel 
értékeltük ki, a szórásokat pedig (±) a középértékektől való súlyozott eltérésekből számoltuk. 
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6. Új tudományos eredmények 

 

1. Új módszert dolgoztunk ki a transzgénikus sejtvonalak vizuális azonosítására és 

elkülönítésére. A módszer a Chlorophenol Red vitális pH indikátor alkalmazásán 

alapul nem-letális szelekciós stratégia használata során. 

 

2. Kifejlesztettünk egy alternatív, ún. nem letális szelekciós stratégiát rizsben a 

spectinomycin/streptomycin rezisztenciát kódoló aminoglikozid-3’’-adenyltranszferáz 

(aadA) génre alapozva. 
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7. Összefoglalás: következtetések és javaslatok 

 

Az utóbbi tíz évben számos szelekciós ágens élettani, morfogenetikai és genetikai 

hatását vizsgálták a rizs transzformációs módszerének tökéletesítése során (Christou és 

Ford 1995). A leggyakrabban használt ún. letális szelekciót lehetővé tevő 

antibiotikumok a kanamycin/gentamycin (G-418) és a hygromycin, valamint a 

növényeknél herbicidként alkalmazott speciális gomba aminosav L-phosphinothricin 

és kommercializált származékai (Dekeyser és mtsi., 1989). Az előbbi kettő 

aminoglikozid-tipusú antibiotikum, amelyek leolvasási hibákat eredményeznek mind a 

prokaryotikus, mind az eukaryotikus transzláció során (Herrera-Estrella és mtsi., 

1983). Az L-phosphinothricin és származékai (glüfozinát ammónium, bialaphos) pedig 

a nitrogén asszimiláció inhibitorai a magasabbrendű növényekben (Thompson és Seto 

1995).  

 

Haensch és mtsi. (1998) árpa és búza éretlen embriók Bialaphos-ra illetve 

gluphosinate-ra való érzékenységét vizsgálták a transzformációs rendszer 

megalapozása céljából. A CR pH indikátornak a szelekciós ágenst tartalmazó 

kalluszosító táptalajhoz történő hozzáadásával szín elváltozásokat tapasztaltak az adott 

táptalajon egy-két nappal a kalluszindukció kezdetét követően. Ezek az elváltozások 

lehetővé tették az abszorbancia szintek összehasolítása alapján az általuk 

tanulmányozott genotípusok közötti különbségek meghatározását különböző 

spektrometriás módszerekkel. A tanulmányozott árpa genotípusokat három típusra 

osztották: az adott szelekciós ágensre nézve (bialaphos) nagyon érzékeny, kevésbé 

érzékeny, és toleráns genotípusokra. 

 

Bialaphos tartalmú táptalajon szelektált protoplaszt illetve kallusz eredetű 

transzgénikus kukorica és búza növények leveleit (Wright és mtsi., 1996) és 

transzgénikus rizsek gyökereit (Lucca P és mtsi., 2001) CR tartalmú táptalajra 

helyeztek 96 lyukú ELISA tenyészedényben. Minden egyes levél vagy gyökérdarabka 

módosította a táptalaj színét, ellentétben a nemtranszgénikus növényi darabkokkal, 
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amelyek nem módosították a táptalaj színét. Mindkét esetben a transzgén 

működésének utólagos igazolására alkalmazták a CR-t, eltérően a mi munkánktól, 

ahol már kallusz szinten szelekcióra használtuk a pH indikátort. Estünkben nem a bar 

gént alkalmaztuk, hanem az aadA gén felhasználásával végeztünk nem letális 

szelekciót a rizsben. 

 

A letális szelekciós ágenseknek olyan determináló hatása van a növények 

metabolizmusára, amelyek általában előnyösek a genetikai transzformáció 

hatékonysága szempontjából. Felléphetnek ugyanakkor előnytelen, nem specifikus 

mellékhatások is. Ezeket a mellékhatásokat öt kategóriába sorolhatjuk (Oreifig és 

mtsi., 2004). 

 

A leggyakrabban előforduló ilyen mellékhatás, hogy nem tisztázott okokból a nem 

transzgénikus sejtek, szövetek is rezisztenciát mutatnak egy adott szelekciós ágenssel 

szemben. Például a gabonafélék sejtkultúrái erős ún. természetes rezisztenciával 

rendelkeznek a kanamycinnel és a gentamycinnel szemben, ami nagyon megnehezíti a 

neomycin foszfotranszferáz gén (nptII) szelekciós markerként való használatát ezeknél 

a fajoknál (Hauptmann és mtsi., 1988; Cao és mtsi., 1991). 

 

Nagyon fontos azzal is tisztában lennünk, hogy vajon a használt szelekciós ágens 

milyen élettani folyamatokat gátol és milyen módon. Amennyiben kompetitív 

inhibitorként működik a gátlás hatásfoka attól függ, hogy a gátolt enzimnek mekkora a 

kiindulási aktivitása és, hogy a gátolt enzim természetes szubsztrátjának mekkora az 

endogén koncentrációja (D’Halluin és mtsi., 1992; Toldi és mtsi., 1999; 2000 a; b). 

Az antibiotikumok egy csoportjának jellegzetes, nem-specifikus hatása, hogy 

ionoforként viselkedve a sejtmembránok belső és külső felszíne közötti 

elektródpotenciál különbséget megszüntetik, ezáltal bizonyos membránkötött fehérjék 

energia ellátottsági állapotát csökkentik. A transzformációs módszer hatékonyságát 

befolyásolhatja, hogy a fentiek miatt szignálátviteli és transzportfolyamatok 

károsodhatnak a transzgénikus szövetekben is (Oreifig és mtsi., 2004). 
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Problémát okozhat az a helyzet is amikor a szelekciós ágensnek (pl.: L-

phosphinothricin) hormonszerű mellékhatása van (Hoshino és Mii 1998). Ilyenkor 

előfordulhat, hogy az előzetesen már kidolgozott növényregenerációs módszert újra 

kell optimalizálni (Toldi és mtsi., 2000 a; b).  

 

Az aminoglikozid-tipusú antibiotikumokat foszforilácóval inaktiváló 

rezisztenciagének (neomycin foszfotranszferáz, hygromycin foszfotranszferáz) 

alkalmazásakor jelentkezhet a nem specifikus mellékhatások ötödik típusa. A 

foszforilációhoz szükséges foszfátcsoport ugyanis ATP-ből származik, ami azt jelenti, 

hogy a sejtek által a Krebs ciklusban termelt ATP egy része az esszenciális élettani 

folyamatok helyett a szelekciós ágens inaktiválására használódik fel (Oreifig és mtsi., 

2004).  

 

A fentiekből látható, hogy a rizs transzformáció során leggyakrabban használt letális 

szelekciós ágensek mindegyikének van olyan nem specifikus mellékhatása, ami 

lényegileg csökkentheti a transzformáció hatékonyságát. Ezt kiküszöbölendő – a 

legígéretesebb növényi explantum kiválasztása után (1. táblázat., 2., 3., 4., 5. ábra) - 

kifejlesztettünk egy alternatív, ún. nem letális szelekciós stratégiát a spectinomycin / 

streptomycin rezisztenciát kódoló aminoglikozid-3’’-adenyltranszferáz (aadA) génre 

alapozva. 

 

A streptomycin nem a regenerált növények számát, hanem habitusát befolyásolta 

jelentősen. A koncentráció növelésével fokozatosan növekedett a fehér, vagy a nagyon 

halvány zöld regeneránsok aránya (2. táblázat). Míg egy adott koncentráció felett (100 

mg/l) már csak fehér növények differenciálódtak a szenzitív, nem transzformált 

kalluszokból (6. ábra). Ezek a fehér, vagy halványzöld színű növények érzékenyek 

voltak a fotooxidativ folyamatokkal szemben, ezért erős fényben nem lehetett őket 

fenntartani. Hasonlóan életképtelennek bizonyultak metabolizálható cukorforrás 

hiányában is. A transzformációs kisérleteket követő molekuláris vizsgálatok 

alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy csak az egészséges zöld színű 
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regeneránsok hordozzák a transzgéneket optimális koncentrációjú (100 mg/l) 

streptomycin jelenlétében (8., 9., 10. ábra) 

 

Problematikusabb volt a vizuális szelektálhatóság megoldása a dedifferenciált 

sejtkultúrák szintjén. A nem transzgénikus sejtvonalak ugyanis nem szelektálódnak ki 

teljesen a transzgénikus sejtvonalak közül a nem letális szelekció során, mégha 

metabolizmusuk, sejtciklusuk lassabb is. A streptomycin, mint a magasabbrendű 

növényekre nem letális antibiotikum, nem tette lehetővé a transzgénikus és a nem 

transzgénikus sejtvonalak elkülönítését kallusz szinten. Ezért erre a célra technikailag 

egyszerű és gyors módszert fejlesztettünk ki egy vitális pH indikátor a CR (Kramer és 

mtsi., 1993) alkalmazásával, amely pH 4,6-nál fehér-, pH 5,8-nál narancssárga-, pH 

7,0-nál vörös színreakciót ad (7. ábra). A szelekciós táptalajon gyorsan növekedő, 

aktív metabolizmust mutató transzgénikus kalluszok körül a táptalaj pH-ja 

gyorsabban csökkent (7. ábra A, B, C panel: pt-vel jelölt kalluszok) mint a nem 

transzgénikus kalluszok körül (7. ábra A, B, C panel: nt-vel jelölt kallusz), amely 

különbség a CR által vizuálisan értékelhetővé vált. A fenti jelenség élettani alapja az, 

hogy a membránkötött ún. H+ (protonpumpa) - ATP-ázok – amelyek a 

membránenergizálásért, ezáltal a sejtek tápanyagfelvételéért felelősek – a gyors 

metabolizmusú sejtekben aktívabban működnek. Miután aktivitásuk eredményeként a 

savként meghatározható H+ a citoplazmából nagy mennyiségben kerül a környező 

táptalajba, elsavanyítja azt (Ryu és mtsi., 1990, Michelet és Boutry 1995). Az eljárás 

alapelve már ismert, azonban eddig a CR-t, mint szelekciós indikátort nem használták 

még kallusz szinten a tanszformáns sejtvonalak kivállasztására a mövényregenerációt 

megelőzően. 

 

A szelekciós táptalajon regenerált összes életképes növény transzgénikusnak 

bizonyult a bar és a hpt génekre nézve, míg a streptomycinen regenerált növényeknek 

mindössze kb. 30%-a, azaz az összes zöld regeneráns tartalmazta az aadA gént. 

Ugyanakkor a növényanyag 70%-át reprezentáló fehér transzformánsok nem 

bizonyultak valóban transzgénikus növényeknek. A CR alkalmazásával sikerült a 

streptomycin alapú szelekciót megbízhatóbbá tenni. Használatával minimalizáltuk a 
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fehér növények és egyben a ’fals’ transzformánsok regenerációját. A streptomycin 

plusz CR alapú nem letális szelekciós stratégia végül igazolta az elvárásainkat. Az L-

phosphinothricin alapú szelekcióhoz képest kétszeres-, a hygromycin alapú 

szelekcióhoz képest, pedig közel háromszoros volt a transzgénikus növények száma 

(3. táblázat). 
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8. Summary in English 

 

A number of selective agents and suitable resistance genes have been investigated in 

rice concurrently with the studies on gene transfer and cell culture (Christou and Ford, 

1995). The most widely used lethal inhibitors in this species are G-418, hygromycin, 

and derivatives of phosphinothricin (Dekeyser et al., 1989). The first two are 

aminoglyoside antibiotics, which interfere with the translation machinery of 

prokaryotic and eukaryotic cells (Herrera-Estrella et al., 1983), while 

phosphinothricin, a fungal amino acid, inhibits nitrogen assimilation in higher plants 

(Thompson and Seto, 1995). All the lethal selection agents listed above have 

advantageous and disadvantageous features form the point of view of genetic 

transformation that differ species to species even, sometimes, genotypes to genotypes 

within a species. Disadvantageous features of a selective agent can be divided to four 

categories are as follows. First, when a given plant species has natural tolerance to the 

inhibitor. Graminaceous plants, for example, show a high G-418 tolerance, making it 

very difficult to separate transformed from non-transformed tissues with chimaeric 

npt-II gene constructions (Hauptmann et al., 1988). Second, when a selection agent is 

a competitive inhibitor. As for example phosphinothricin (PPT) is a competitive 

inhibitor of glutamine synthetase (GS) that plays a central role in the assimilation of 

inorganic nitrogen. PPT impedes the binding of glutamic acid (a natural substrate of 

GS) to the active centrum of the enzyme, and in this way, it results in toxic 

accumulation of ammonia in the cytoplasm (Thompson and Seto, 1995). However, the 

competitive character of PPT also means that by supplying exogenous glutamic acid or 

by overproduction of GS, its inhibitory effects can be repressed (D’Halluin et al., 

1992; Thompson and Seto, 1995). Since the endogenous level of glutamic acid 

depends on the physiological condition and morphogenetic phase of a plant explant, 

the optimal concentration of PPT varies during the selection procedure (Toldi et al., 

2000 a.; b.). Third, when an inhibitor has a non-specific side-effect on the metabolism 

of plant cells. An example is that aminoglyoside antibiotics are inactivated by 

phosphorylation reactions mediated by the products of either the Tn5 neomycin 
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phosphotransferase (npt-II ) gene or by hygromycin phosphotransferase (hpt) gene 

from Escherichia coli. The energy source and the phosphate donor of this reaction is 

the ATP reservoir of the transformed cell, which means that part of the accumulated 

chemical energy utilised to inactivate the inhibitor, instead of promoting essential 

metabolic and morphogenetic processes. Last but not at least, the fourth category 

corresponds to those cases when a selective agent possesses hormone-like activity, 

which interferes with the regeneration of putative transgenic plants. The example is 

again PPT that has a cytokinin-like morphogenetic effect in snapdragon (Hoshino and 

Mii, 1998), in rice (Toldi et al., 1999; 2000 a.; b.) and in tobacco (Szegedi et al., 

unpublished) making the re-optimisation of tissue culture process necessary in its 

presence. These disadvantageous features of lethal selection strategies lead us to look 

for an alternative procedure, in which transgenic plants could be selected by such 

agents that cause only virtual symptoms, but not severe tissue toxicosis. On the other 

hand, we also wanted to avoid the application of such marker genes that allow visual 

selection, but do not support the faster growth of transgenic cell lines, at the same 

time. An important precondition of a successful selection procedure is that transgenic 

cell lines must overgrow non-transgenic ones by its end (Jones et al., 1987). On this 

basis our aim was the establishment of a new selection method in rice by combining 

advantageous features of the lethal and non-lethal strategies. We planned the 

development of such procedure in which the rapid growth of transgenic cell lines is 

supported without causing cell necrosis in non-transgenic ones during the callus phase. 

Plant regeneration, however, can occur in this system not only from transgenic cells, 

but from non-transgenic ones too. Therefore, we also had to find a way to distinguish 

between transgenic and non-transgenic calli and regenerated plants in a non-invasive 

manner. 

For the above purposes, the aminoglycoside-3"-adenyltransferase (aadA) gene 

mediated streptomycin resistance was chosen. Experiments were designed so that 

parameters of our selection protocol were evaluated together with the two most 

frequently used alternatives, the hygromycin resistance gene (hpt) based and the L-

phosphinothricin resistance gene (bar) based selections, comprehensively. First, a 

simple procedure was developed for callus-level selection that allowed a fast visual 
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(Figure 7 A.) and computer aided video image analysis (Figure 7 B., C.). Since the 

high activity of membrane linked proton-pump ATPases in fast growing callus clumps 

lowers the pH in the surrounding media dramatically (Ryu et al., 1990; Michelet and 

Boutry, 1995), the use of a vital pH indicator CR (Kramer et al., 1993) made the 

identification of transgenic calli possible in the desired way (Figure 7, Table 3). All the 

transformed plants that were regenerated in the presence of the proper concentrations 

of hygromycin, L-phosphinothricin and streptomycin + CR were proved to be 

transgenic (Table 3), while in the case of streptomycin, green plantlets (Figure 10), 

represented approximately the 30% of regenerants, carried the chimaeric genes only. 

Despite of this, the final efficiencies of the streptomycin and streptomycin + CR based 

selections were found to be nearly double than that of the L-phosphinothricin-based 

one and four times more than that of the selection based on hygromycin.  

The application of aminoglycoside-3”-adenyltransferase (aadA) gene-mediated 

streptomycin resistance for non-lethal selection of transgenic rice resulted in as high 

plant regeneration frequency under selection pressure as in the non-transformed 

control without selection. The main distinctive features of the transgenic plants were 

the green colour (photomixotrophic assimilation) and a more intense growth, while the 

non-transgenic regenerants possessed a bleached colour (heterotrophic assimilation) 

and retarded growth in the presence of streptomycin and a sugar source. 

To the best of our knowledge, this attempt is the first in producing nuclear 

transformant rice plant by using a non-lethal selection strategy based on the chimaeric 

aadA gene. 
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