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I. A génkiszorítás vélt előnyei
(i) Szelektív – ez esetben viszont nem hazánkra optimalizált technológia, 

ami halálos betegségek (malária, sárgaláz, ZIKV) vektorolása esetén nyújthat megoldást; 

(ii) Nem szennyezi el xenobiotikumokkal a környezetet;

(iii) A hímek a rejtetten (ez fontos tényező a gyakorlatban) élő nőstényeiket megkeresik;

(iv) A helyi népesség összeomlása után a GM-törzs is felszámolja magát.

II. A génkiszorítás vélt hátrányai 
(v) Helyi népességek, sőt fajok kipusztítására alkalmas, ami ökológiai és bioetikai problémát vet fel, 

az eddigi felmérések azonban 80-95%-os hatékonyságról beszélnek;

(vi) A helyi fajokra való alkalmazására az EU országaiban nincs kutatási és engedélyezési háttér;

(vii) Kiterjedt tápláléklánci/-hálózati problémát okozna a kiterjedt alkalmazása;

(viii) Nem teljesen kizárható a horzontális géntranszfer, fajonként kell ezt vizsgálni;

(ix) Az Európai Unió a nyílt géntechnológia formák engedélyezésével kapcsolatban – az elővigyázatosság elvét

szem előtt tartva – szkeptikus.

A génkiszorításról röviden

A gene drive technológia lényege a módosított gén elterjesztése a 

vad népességben. Ez nemkívánatos fajok kipusztítását teszi 

lehetővé. A kibocsájtott módosított gének visszahívása 

megoldatlan. A magyar terminológia messzemenően nem egységes, 

mi a génkiszorítás elnevezést javasoljuk. A terjedés jellege szerint a 

génkiszorítás lehet globális, korlátozott, helyi és küszöbös.

A 2002-ben leírt, endonukleázalapú módosítást Baculovirus-

eredetű, de szintetikus piggyBac transzpozonnal (LA513) hajtották 

végre. Ma erre a célra a genomszerkesztés módszereit alkalmazzák. 

A mai génkonstrukciókat háromszoros biztosítás – reversal, 

immunization & precision drives – jellemzi, amelyek 

megakadályozzák a tervezettől eltérő változásokat, és biztosítják a 

konkrét fajhoz való kötődést.

A génkiszorítás hatásai felléphetnek: (I) Molekuláris szinten: (i) a 

CRISPR-Cas rendszer Cas9 enzime a célzott hellyel homológ, de 

nem azonos helyeken is hasít a genomban; (ii) mutálódott gRNS 

hatására a Cas9 egyéb nem célzott helyeken hasít; (iii) a Cas9 nem 

pontosan céloz vagy szerkeszt minden allélben; (iv) mutációk 

lépnek fel a többszörös hasítási helyek helyreállítása során. (II) 

Népességi szintű: (v) kiválogatódott vagy nem véletlenszerű 

párosítás az új fenotípusok között; (vi) intra- és interspecifikus 

hibridizáció; (vii) váratlan fenotípusok kialakulása környezeti 

hatások nyomán. (III) Közösségi szintű: (viii) a népesség- vagy 

fajvisszaszorítás megváltoztatja a versengési kapcsolatokat; (ix) a 

népesség- vagy fajvisszaszorítás egyes (zsákmány)fajok kihalását 

eredményezi; (x) horizontális géntranszfer révén génkiszorítás lép 

fel nem célzott fajokon.

Génkiszorítással készült termékek

(Oxitec ← Intrexon ← Third Security)

- Egészségügyi rovarirtás

-- (I) egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti OX513A

törzs) – a cég Floridába is kapott a 2. generációs Oxitec 

FriendlyTM névre keresztelt GM-hím szúnyogokra 

(OX5034 törzs) kibocsátási engedélyt (ZIKV);

-- (II) ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus OX3688);

-- (III) új törzseik a malária ellen védekezésben: 

Anopheles albimanus és az Anopheles stephensi is.

- Növényvédelmi rovarirtás

-- (i) káposztamoly (Plutella xylostella OX4319L);

-- (ii) Földközi-tengeri gyümölcslégy (Ceratitis capitata

OX3864A);

-- (iii) új termékük a Spodoptera frugiperda, a

Chrysodeixis includens és a Drosophila suzukii

(pettyesszárnyú muslica) is;

-- (iv) *új termékeik között már nem szerepelnek: 
*Pectinophora gossypiella OX1138, *Anastrepha ludens

OX3097B; *Bactrocera oleae OX3097D.

A termékekben rövid idő alatt jelentős változás volt.
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Géntechnológiai módszerek

A módszerek sokfélék, ez a vázlat csak a 

termékelőállítás során ismertté váltakat szemlézi.

- Transzgenikus (GMO) – fajidegen gén

-- génpuska

-- fizikai génbevitel

-- vektor (adeno-, retro-, lentivírus, plazmid stb.) 

- Géncsendített (GSO) – kiütött gén

-- génszerkesztési módszerrel

- Génszerkesztett (GEO) – új DNS-darab

-- MN, ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9

-- ODM

-- gene drive (génkiszorítás → endonukleáz vagy 

génszerkesztés alapú)

-- kiméra-képzés + klónozás

Érintett táplálékláncok 

és a horizontális géntranszfer

A csípőszúnyoglárvák és -imágók igen sok állat prédái. 

Sokan emiatt aggódnak, azonban ezen az alapon a 

rovarölő szerek ellen való tiltakozás is jogos. Sőt, ott 

lényegesen kiterjedtebb ökotoxikus hatásokról 

beszélhetünk, hiszen többnyire totális hatású 

idegmérgekkel védekezünk. Az ökológiai termesztés ezt 

a megoldást el is veti.

A rovarfajok genetikailag elkülönülnek, vagyis a gyilkos

génkombináció kiszabadulása a célfajból alacsony 

valószínűségű. A horizontális géntranszfer lehetőségét 

azonban a fajhibridizáció és a patogén szervezetek 

teremthetik meg. A Drosophila willistoni P-

transzpozonja a D. melanogaster, majd  később a D. 

simulans fajokban is megjelent. 

A rovar-géntechnológiának a génkiszorítás formája nyílt 

technológiának számít, hiszen a módosított szervezetet 

kibocsátjuk a környezetünkbe. Az Európai Unió eddig is 

akadályozta a hasonlóan nyílt technológiának számító 

idegenbeporzó növények kibocsátását, illetve a MON 

810-es molyölő kukorica volt az egyetlen, ami vetési 

engedélyt kapott. 

A szuperszelektív technológiák korlátai

Hazánkban egy tucat csípőszúnyogfaj (Diptera: 

Culicidae) szív embervért. Ezek közül hat faj gyakoribb 

(Aedes vexans, Coquillettidia richiardii, Ochlerotatus 

annulipes, Ochlerotatus sticticus, Culex modestus, Aedes 

cinereus). Csípőszúnyog-közösségek ellen védekezünk.

Ugyanez a helyzet a növényvédelemben is, ahol kártevő-

közösségek ellen. A gyakorlatban minden 

szuperszelektív technológia elbukott eddig, így a 

szexferomonokkal végzett légtértelítés is. Egyrészt igen 

drágák, másrészt egyetlen kártevőre kínálnak megoldást. 

Hazánkban egészen más mezőgazdasági kártevők 

vannak, mint amik ellen az Oxitec rovarfajt módosított.

A génkiszorítás technológiája a Sterile Insect Technique 

(SIT) és a Release of Insects carrying a Dominant Lethal

(RIDL) megoldásai közé tartozik. A SIT és RIDL eddig 

csak szigeteken, vagy helyben maradó fajok ellen 

nyújtottak kellő védelmet. A csípőszúnyogok aktív 

terjedése csekély, de széláramlatokkal a népességek 

terjednek. A Wolbachia baktérium-asszociált 

szúnyognépesség az Incompatible Insect Technique (IIT) 

és Cytoplasmic Incompatibility (CI) védekezés válfaja, 

amire a SIT és RIDL technológiák limitációi jellemzők. 
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