
 

 
 

SZENT ISTVÁN EGYETEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A genetikai transzformáció hatékonyságának növelése rizsben 
 (Oryza sativa L.) nem-letális szelekciós módszer kifejlesztésével 

 
 
 
 
 

Doktori (PhD) értekezés tézisei 
 
 
 

Írta: 
 

Oreifig Aid 
 
 
 
 
 
 

Gödöllő 
2003 

 
 
 
 
 



 2

 
 
 

Doktori iskola:  Növénytudományi Doktori Iskola 
 
Tudományterület: Agrártudományok 
 
Tudományág: Növénytermesztési és kertészeti tudományok, D62i. 
 
 
Vezető:  Dr. Virányi Ferenc  

Egyetemi tanár, az MTA doktora,  
SZIE, Növényvédelem Tanszék, Gödöllő, 2103. 

 
 
Titkár:  Dr. Gyulai Gábor  

Egyetemi docens, a Biol. Tud. Kandidátusa, 
SZIE Genetika és Növénynemesítés Tanszék Gödöllő, 2103. 

 

 

Doktori program:  Növénynemesítés genetikai és biotechnológiai módszerekkel 

 

Vezető: Dr. Heszky László 
   Egyetemi tanár, az MTA lev. tagja 

SZIE Genetika és Növénynemesítés Tanszék, Gödöllő, 2103. 
 
 
Témavezető: 

Dr. Jenes Barnabás 
A mezőgazdasági tudományok kandidátusa 
MBK Növénybiotechnológia Intézet, Gödöllő 

 
 
 
 
 
 
 
    .……...…………….                   ………..………….           …….………………. 
     Dr. Virányi Ferenc             Dr. Heszky László              Dr. Jenes Barnabás  
        iskolavezető                         programvezető                             témavezető 
 
 
 



 3

1. Rövidítések jegyzéke: 

 

BAP: benzylaminopurin, IES: indol-3-ecetsav, NES: α-naftilecetsav, aadA: aminoglikozid-

3”-adenyltranszferáz gén, nptII: neomycin foszfotranszferáz gén, hpt: hygromycin 

foszfotranszferáz, pCaMV35S: karfiol mozaikvírus 35S promoter, nos: nopalin szintáz gén, 

ATP: adenozin-5’-trifoszfát, MS: Murashige-Skoog táptalaj, LS: Linsmayer-Skoog táptalaj. 

 

2. A munka előzményei, a kitűzött célok 

 

A gabonaféléknél legszélesebb körben elterjedt genetikai transzformációs módszer a nagy 

sebességre gyorsított DNS-el bevont mikrolövedékek növényi sejtekbe történő belövésén 

alapszik. Ennek a módszernek a legfőbb előnye az, hogy lehetővé teszi a DNS bejuttatását 

elvileg bármely regenerábilis növényi sejtbe, szövetbe, és a hosszú időtartamú 

szövettenyésztés negatív hatásai is minimalizálhatók mivel rövidebb időtartalmú és 

egyszerűbb a növényregeneráció folyamata. A transzformáció egyik döntő lépése, hogy ki 

kell szelektálni, és fel kell szaporítani azokat a sejteket, melyekben az idegen gén nemcsak 

integrálódott a nukleáris genomba, hanem expresszálódik is.  

 

Egy jól működő növényi transzformációs módszer egyik legfontosabb alkotóeleme egy jól 

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

azonosíthatóságát a növényregeneráció in vitro és in vivo szakaszában egyaránt. A 

leggyakrabban alkalmazott ún. letális szelekciós ágenseknek (mint például a kanamycin, a 

hygromycin, a methotrexát, vagy az L-phosphinothricin származékok) 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. Így munkánk egyik célja egy nem letális szelekciós stratégia 

kidolgozása volt, transzgénikus rizs növények hatékonyabb előállítása céljából olymódon, 

hogy a szelekció lehetséges legyen mind kallusz-, mint regenerált növény szinten. 

 

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

explantum alkalmazása praktikusabb a rizs transzformációs kísérletekben: izolált érett embrió, 

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

szövettenyésztési rendszerének kidolgozása során sikerült olyan kalluszindukciós és 
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növényregenerációs rendszert kidolgoznunk, amely hatékonyságával megfelelő alapnak 

bizonyult a transzformációs kísérletek elkezdéséhez.  

 

3. Anyagok és módszerek 

 

3.1. Növényanyag és a transzformációra használt génkonstrukciók 

 

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

előkisérletek során bizonyította kivételes morfogenetikai tulajdonságait.  

 

Három génkonstrukciót használtunk a rizs transzformációjához, amelyek csak az alkalmazott 

szelekciós markergén szempontjából különböztek egymástól. Mind a három konstrukcióban 

CaMV 35S promótert (426 bp) és nopalin szintáz 3’-terminátort (271 bp) alkalmaztunk a 

transzkripció szabályozására pBluescript KS alapplazmidba építve. A szabályozó szekvenciák 

közé klónoztuk a streptomycin / spectinomycin rezisztenciát biztositó amynoglykozid-3’’-

adenyltranszferáz (aadA) gént, a hygromycin rezisztenciát kódoló hygromycin 

foszfotranszferáz (hpt) gént és az L-phosphinothricin rezisztenciát kódoló bar gént.  

 

3.2. 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.  

 

3.3. A transzformált növények szelekciója és regenerációja 

 

A transzformált primer kalluszok felszaporítása, 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.  
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3.4. A transzformált növények molekuláris szintű analízise 

 

A feltételezetten transzgénikus növényekben molekuláris módszerekkel vizsgáltuk a 

transzformációs kazetták jelenlétét (PCR analízis), illetve genomikus integrációját (Southern 

hibridizáció). 

 

3.5. 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. 

 

4. Eredmények 

 

4.1. A kiindulási explantum kiválasztása 

 

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. A kísérletek során 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. Így azt a következtetést vontuk le, hogy a sikeres transzformációra reális 

esélyt csak az éretlen embrió explantumok alkalmazása ad.  

 

4.2. A szelekciós ágensek hatásainak vizsgálata 

 

A legperspektivikusabb explantum kiválasztása után a három szelekciós ágens (streptomycin, 

hygromycin, L-phosphinothricin) morfogenetikai hatását vizsgáltuk nem-transzformált rizs 

sejtkultúrákon. Először a szelekciós ágensek optimális koncentrációját állapítottuk meg és 

ezután végeztük el a transzformációs kísérleteket. 



 6

A legfontosabb különbség az volt, hogy a streptomycin nem gátolta a kallusz növekedést és a 

növényregenerációt szignifikánsan, 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 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. 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. 

 

4.3. A transzgénikus és nem-transzgénikus sejtvonalak elkülönítése kallusz szinten 

 

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 Chlorophenol Red alkalmazásával, amely pH 4,6-nál fehér-, pH 5,8-nál 

narancssárga-, pH 7,0-nál vörös színreakciót ad. A szelekciós táptalajon gyorsan növekedő, 

aktív metabolizmust mutató transzgénikus kalluszok körül a táptalaj pH-ja gyorsabban 

csökken mint a nem-transzgénikus kalluszok körül, amely különbség a Chorophenol Red által 

vizuálisan értékelhetővé vált. 

 

4.4. A sikeres transzformáció molekuláris szintű bizonyítása 

 

A feltételezetten transzformáns és nem-transzformáns növényekből totál DNS-t izoláltunk. A 

háromféle transzformációs kazettára specifikus fragmenteket PCR reakció során amplifikáltuk 

fel. Az amplifikációs produktumokat elektroforetikusan különítettük el. Az aadA, hpt és a bar 

génekre specifikus primerpárok egyértelmű band-eket amplifikáltak a várt mérettartományban 

a szelekciós táptalajon regenerált zöld rizs növények genomikus, és a pozitív kontrolok 
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plazmid DNS mintáiból. 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, és a transzformált fehér növényből kivont mintában. 

A transzgének genomiális integrációját Southern hibridizációval vizsgáltuk. 

 

A PCR reakciók során amplifikált transzformációs kazetta-specifikus fragmenteket 

visszaizoláltuk a gélből, majd az ún. ’random priming’ módszerrel 32P[ATP]-vel jelöltük. 

Ezeket a jelölt aadA, hpt és bar fragmentumokat használtuk próbaként a hibridizációs 

kísérletekben. 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. 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. Az ugyancsak a fenti két restrikciós endonukleázzal emésztett pozitív kontrolok 

(a transzformációra használt plazmidkonstrukciók) is a specifikus mérettartományban 

hibridizáltak a jelölt próbákkal, míg nem kaptunk szignált a nem transzformált és a 

transzformált fehér rizs minta esetében.  

 

4.5. Új 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. 

 

5. Következtetések és javaslatok 

 

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

vizsgálták a rizs transzformációs módszerének tökéletesítése során. A leggyakrabban használt 

ún. letális szelekciós ágenseknek olyan determináló hatása van a növények metabolizmusára, 
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amelyek általában előnyösek a genetikai transzformáció hatékonysága szempontjából. 

Felléphetnek ugyanakkor előnytelen, nem specifikus mellékhatások is.  

 

A rizs transzformáció során leggyakrabban használt letális szelekciós ágensek mindegyikének 

van olyan nem specifikus mellékhatása, ami lényegileg csökkentheti a transzformáció 

hatékonyságát. Ezt kiküszöbölendő – a legigéretesebb növényi explantum kiválasztása után – 

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. Míg egy adott koncentráció felett (100 mg/l) már csak fehér növények 

differenciálódtak a szenzitív, nem transzformált kalluszokból. 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 regeneránsok 

hordozzák a transzgéneket optimális koncentrációjú (100 mg/l) streptomycin jelenlétében.  

 

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 Chlorophenol Red alkalmazásával, amely pH 4,6-

nál fehér-, pH 5,8-nál narancssárga-, pH 7,0-nál vörös színreakciót ad. A szelekciós táptalajon 

gyorsan növekedő, aktív metabolizmust mutató transzgénikus kalluszok körül a táptalaj pH-ja 

gyorsabban csökkent mint a nem transzgénikus kalluszok körül, amely különbség a 

Chorophenol Red 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 
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működnek. Miután aktivitásuk eredményeként a savként meghatározható H+ a citoplazmából 

nagy mennyiségben kerül a környező táptalajba, elsavanyítja azt. 

 

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 Chorophenol Red alkalmazásával sikerült a streptomycin alapú szelekciót megbízhatóbbá 

tenni. Használatával minimalizáltuk a fehér növények és egyben a ’fals’ transzformánsok 

regenerációját. A streptomycin plusz Chlorophenol Red 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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