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A haszonállat géntechnológia eszközei és kiemelkedő 

gyakorlati eredményei 



Mikroinjektálásos technika lépései 

előmag 

4.Az utódok 

molekuláris 

tesztelése 

3. Beültetés 

2. Hormonális kezelés, embriók kimosása 

1. DNS  előkészítése 

2. mikroinjektálás 

v gén Szabályozó elem 



Mikroinjektálás 
nyúl 

sertés 



Endoszkóppal, 

vagy sebészeti 

eljárással  

 

petevezetőbe 

vagy a 

méhbe 

Embriótranszfer 



PEPCK-C transzgénikus 

szuperegér 

•Kulcsenzim a 

glikoneogenezisben 

 

•6km-t fut 20 m/perc sebességgel 

megállás nélkül, tovább él, 

háromszor tovább szaporodik,  

magasabb szexuális aktivitás.  

•Sokat ehet, és nem hízik. 

•Kicsit agresszívabb. 

Felhaszálás: alapkutatás 



Érelmeszesesdés 

Hasznosítás- Emberi betegségek állati modelljei 

Súlyos 

Normál 

Mérsékelt 

GMO 

Norm. 

Norm. 



Ruconest- Human 

C1 inhibitor 

Transzgénikus nyulak tejében 

termeltetett gyógyszer 

 

Akut angioödéma kezelésére 

Gyógyszeripar: transzgénikus bioreaktorok 



 Transzgénikus bioreaktorok II. 

ATryn® TG kecskék 

által termelt 

antitrombin, öröklött 

antitrombin hiányban 

szenvedő betegeknek. 

Már a piacon van 

Alfa-glikozidáz 

nyúltejben- Pompe 

betegség (glikogén 

tárolási probléma), 

halálos 1 éves korra, 

izomerő gyengülése miatt 



Xenotranszplantáció 

Állatból emberbe történő szervátültetés 

Probléma: azonnali kilökődés 

A kilökődés kiváltója egy sejtfelszíni „cukor-oldallánc” mely 

nincs meg az emberben (Gal-alfa-1,3-Gal)  

 

GMO sertések, melyek nem 

képesek ezt a sejtfelszíni 

markert szintetizálni. 

Gyakorlatilag alkalmasak 

szívátültetésre. 



Ipari felhasználás 

 1. Pókselyem termeltetése 

transzgénikus kecskék tejében. Extra 

erős és könnyű anyagok, golyóálló 

mellények. 

 

 

 

2. Butyrylcholinesterase termeltetése 

transzgénikus kecskék tejében. Ez az 

enzim képes megkötni  ideggázokat, 

melyek a szervezetbe jutnak. Katonai 

oltások alkotórésze lesz. 
 

 



AquAdvantage® lazac   

Chinook lazacból származó növekedési hormon 

túltermelése. 

Gyors növekedés, csekély kockázatok, mert triploid. 

2015 őszén FDA engedélyt kapott. 



Növekedési hormon gén túltermelés 

pisztrángfélékben 

Pisztrángban csak a vad 

fajtában működött 



Környezetvédelem 

 
KÖRNYEZETBARÁT TRANSZGENIKUS SERTÉS (Enviropig) 

  
PROBLÉMA 

A EMÉSZTHETETLEN FOSZFORVEGYÜLETEK /PHYTATE/ A 

TÁPBAN,TRÁGYÁVAL ÜRÜLNEK 

 KÖVETKEZMÉNYEK 

ÉLŐVIZEK EUTROFIZÁLÓDNAK, ALGAVIRÁGZÁS, HALPUSZTULÁS STB. 

MEGOLDÁS: PHYTASE HOZZÁADÁSA, ALACSONY PHYTATE TARTALMÚ 

GABONANÖVÉNY, VAGY PHYTASE TR SERTÉS  

NYÁLMIRIGYSPECIFIKUSAN 

TERMELI AZ ENZIMET 

 

Felére csökkent foszforterhelés 

 



Környezetvédelem 

Stresszfehérje promóter- jelzőfehérje (gfp) 

Stressz (szennyezés hatására világít), általában 

zebrahal. 

Fém, aromás vegyületek módosulata is van. 

 



Genom editálás- precíziós nemesítés 

Specifikus 

molekuláris ollók  

•Cink finger nukleázok  

•Talen nukleázok 

•RNS mediálta Crispr 

rendszer 

•Mesterséges rendszerek, mely természetes rendszereken 

alapulak 

•Mindig van DNS kötő domén és egy hasító domén 



Genom editálás (genom szerkesztés)- Új időszámítás 

Gén terápia Transzgénikus 

állatok 

                   Vágás 

 

 

Gén elrontása (NHEJ) 

 

 

Allélcsere (HR) 



Mezőgazdasági hasznosítások 

Hipoallergén  tojás 

Ovalbumin és 

ovomucoid mentes 

Tülök nélküli 

szarvasmarha 



PRRSV rezisztens sertések 

CD163 génben 

hordoznak mutációt 



Összegzés 

1. A genom editálás nagyon hatékony, olcsó, „nyom nélküli” transzgén 

mentes technológia, mely minden állatfajban működik 

2. Az innovatív mezőgazdaság és a gyógyászat számára is fontos 

alkalmazások lehetőségét hordozza 

 

Szabályozzuk, vagy ne?  

Szabályozzuk 

Az egész társadalomnak kell elvégezni a döntést  

A szabályozást a célok meghatározásánál érdemes elvégezni 

Előnyök/hátrányok teljes és átlátható feltérképezése 



Köszönöm a figyelmet! 


