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Búcsú a bioKontroll szaklaptól 

 

Ángyán József segítségével azzal az indokkal 
indult 2010-ben ez a lap, hogy az ökológiai 
gazdálkodásnak legyen tudományos folyóira-
ta. A Biokultúra nem ilyen. A főszerkesztői 
munkát Székács András vállalta, de hamaro-
san szembe kellett néznie azzal, hogy a bio-
gazdálkodás felől tudományos igényű kézira-
tok nem érkeznek. Ha sikerült ilyet szervezni, 
akkor rendkívüli volt vele a szerkesztői mun-
ka. Ennek az lett a következménye, hogy a 
lap hamarosan az ökotoxikológia irányába 
mozdult el. A témák kiegyensúlyozásának 
szándéka miatt a lap egyre inkább késedel-
mes lett. A laptulajdonos a súlyos probléma 
iránt teljes érdektelenséget mutatott. 
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság 2014-ben 
társtulajdonosnak lépett elő. A társkiadótól 
megkapta a lap megjelentetésére fordítható 
összeg egy részét, azzal, hogy a jövőben sem 
a laptulajdonos, sem a társkiadó a lapot fi-
nanszírozni nem tudja. 
A lap főszerkesztőségét  2014-ben Darvas 
Béla vette át, s ekkorra a megjelenési elma-
radás tetemes volt. Igyekezett kéziratokat 
szerezni, de a késedelmes megjelenés miatt 
ez egyre nehezebb volt. 
2016-ban felszólította a laptulajdonost és az 
igen passzív társkiadót, hogy 2018-ban elfogy 
a pénz az önköltséges megjelentetéshez. A 
lap szerkesztéséhez használt programot így is 
a főszerkesztő a saját költségén vette meg.  
Érdemi válasz azonban nem érkezett. 
2017-ben a lap főszerkesztője bejelentette, 
hogy a  jelenlegi helyzet tarthatatlan és a 
MÖTT átvenné a lapot, mint laptulajdonos. 
Nem kapott erre Czeller Gábortól és Roszík 
Pétertől választ, így Ökotoxikológia néven 
Darvas Béla új szaklapot alapított és a bio-
Kontrollt lezárta. A bioKontroll élt kilenc évet. 
Jelenleg a hazai ökotermesztés  megosztott-
sága, illetve minőségi kutatói háttér nélkül 
szaklapot nem képes tartalommal megtölte-
ni, és megjelentetésének sajnos támogatója 
sincs. 

db 

 

Címkép:  Varga András -  Szieszta a jégen 

http://ecotox.hu/biokontroll/journal/read.php
http://ecotox.hu/journal/journal/read.phpű
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Mezőgazdasági géntechnológia – No2 Genomszerkesztés és 
géncsendesítés (GEO és GSO)1 

Darvas Béla,a* Gyurcsó Gergő,b Takács Eszterb és Székács Andrásb 
aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bNAIK Agrár-Környezettudományi Kutatóintézet, 

Budapest; *bdarvas@bdarvas.hu  

Szakcikk 

Az elsőgenerációs géntechnológiai módszerek (Agrobacterium, génpuska) után sokkal szofisztikáltabbak 
következtek. Az új növény-géntechnológiai módszerek között az alábbiakat emelhetjük ki: A. Génszer-
kesztés – eredménye GMO, GEO, GSO: (I) helyspecifikus nukleáz-bázisú genomszerkesztés 
(meganukleáz, ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9); (II) oligonukleotid-irányított mutagenezis (ODM, RTDS); (III) 
fajfenntartást támadó géntechnológia (gene drive); (IV) fordított nemesítés (reverse breeding); (V) 
egyéb módszerek (oltás GM-alanyra, agroinfiltráció, szintetikus genomika); B. Géncsendesítés – ered-
ménye GSO: (VI) osztódáskori (transzkripció alatti, poszttranszkripció alatti, meióziskori); (VII) anti-
szensz RNS-technológia (RdDM); (VIII) RNS-interferencia (RNSi). 
Az Egyesült Államok a génszerkesztéssel (GEO, GSO) készült növényeket kivette a GMO-k jogi köréből, 
míg az Európai Unió nem. Az előállítás módja nem határolja be a termék minőségét, az csak esetről 
esetre ítélhető meg. Az Európai Unió elővigyázatossági elve továbbra is célszerű. 
 
Kulcsszavak: GMO, GEO, ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9, OMD, gene drive, GSO, géncsendesítés, RNSi  

Agricultural gene technology – No2 Genome editing and gene silencing 
(GEO and GSO) 

Béla Darvas,a Gergő Gyurcsó,b Eszter Takácsb and András Székácsb 
aHungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bNARIC Institute of Agro-Environmental Research Institute, Budapest  

After the first generation of genetic engineering methods (Agrobacterium, gene gun), the new methods 
developed turned to be much more sophisticated. Among the plant genetic engineering methods, the 
following can be highlighted: A. gene editing – results are GMO, GEO, GSO: (I) site-specific nuclease-
based genome editing (meganuclease, ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9); (II) oligonucleotide-directed muta-
genesis (ODM, RTDS); (III) gene drive genetic engineering attacking species maintenance; (IV) reverse 
breeding; (V) other methods (grafting on GM rootstock, agroinfiltration, synthetic genomics); B. Gene 
silencing – result is GSO: (VI) at the time of cell division (during transcription, posttranscription, meio-
sis); (VII) antisense RNA technology (RdDM); (VIII) RNA interference (RNAi). 
The United States has removed genetically engineered (GEO) and silenced crops (GSO) from the legal 
scope of GMOs, while the European Union has not. The method of production does not limit the quality 
of the product, it can only be judged on a case-by-case basis. The Precautionary Principle of the Euro-
pean Union remains appropriate.  
 
Keywords:  GMO, GEO, ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9, OMD, gene drive, GSO, gene silence, RNAi 

1A cikk egy változata az Átlátszón 2017-ben hétrészes cikksorozatban jelent meg (1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7) és a Nemzeti 
Agrárkamara elnökségi ülésén felkérésre, Dunaharasztiban 2018 június 20-án lényegében elhangzott.  

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/31/genomszerkesztes-1-a-szomszed-var-peremkerulete/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/06/14/genomszerkesztes-2-helykereses/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/06/21/genomszerkesztes-3-helyspecifikus-valtozatok/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/06/28/genomszerkesztes-4-atalakitjuk-a-bolygonk-elovilagat/
file:///E:/Dokumentumok/Biokontroll/DBszerk/2018/Doc18A/GMO1/V
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/07/12/genomszerkesztes-6-ciszgenikus-szervezetek-iranyaban/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/07/19/genomszerkesztes-7-nem-letezik-olyan-amit-nem-latunk/
http://bdarvas.hu/download/pdf/NAK_DB_gsz.pdf
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2. kép: A DuPont/Pioneer CRISPR/Cas9 technológiával előállított viaszos kukoricája (Fotó: 
Dinodia/Alamy) 

Az elsőgenerációs GM-fajtacsoportok (Darvas 
et al. 2018) után az előállítás módszereit te-
kintve sokkal pontosabbak következtek. Az 
Egyesült Államokban viszont a génszerkesztés-
sel készült fajtákat nem tekintik a GMO-
szabályozás körébe tartozónak. Erre példa a 
CRISPR/Cas9 módszerével előállított, nem 
barnuló csiperke [Waltz 2016a], majd a 
DuPont/Pioneer által előállított, viaszos kuko-
ricahibrid (Waltz 2016b; 2. kép), amit gyorsan 
szabadon forgalmazhatóvá tettek. 2016 óta – 
úgy tűnik – a géncsendesített szervezetek 
vagy GSO-k (gene-silenced organisms) számá-
ra az USDA és FDA döntéseivel létrejött egy 
egyszerű és expressz gyorsaságú engedélyezé-
si út, ahol nagyon gyorsan érik el a módosított 
növények a szabályozás nélküli (deregulációs) 
státuszt (pl. Agrobacterium-vektor/RNS-inter-
ferenciával előállított, nem barnuló alma és 
burgonya, lignintermelésében csökkentett 
lucerna – lásd később). Ehhez képest az Euró-
pai Unió jogi szabályozása még nem lépett 
(korszerűtlensége minden biológusnak nyil-
vánvaló), helyette tétován méregeti a kiala-

kult helyzetet. Az opciók között van, hogy az 
Európai Unió nem változtat az eddigi szabá-
lyozáshoz képest (ez hosszú távon aligha tart-
ható), hogy erre a területre új szabályozást 
vezet be, illetve végül, hogy – az Amerikai 
Egyesült Államokhoz hasonlóan – liberalizál 
bizonyos eljárási módozatokat, vagyis már a 
kezdetektől nem kíván nyomon követni meg-
határozott fajtacsoportokat. Ez utóbbi opció 
az elővigyázatossági elvű európai szabályozás 
összeomlásához vezetne. A lehetséges dönté-
sek közül a kutatás számára a középút valószí-
nű, hiszen ez esetben a géntechnológiai mód-
szerek biológiai tartalmának széleskörű meg-
értése és figyelmes összehasonlítása elkerül-
hetetlen, amit át kell vezetni ez európai gén-
törvénybe. 
Előre bocsátható, hogy még mindig nem elég 
pontosak és hatékonyak ezek az új technológi-
ák sem; akad még számos megfontolandó el-
lenérv és vita [Schaefer et al. 2017 – később 
cikküket visszavonták]. A növényi géntechno-
lógia fejlődése során a lehetőségeinek és az 
aktuális tudásszintnek megfelelően célokat  

http://www.nature.com/nbt/journal/v34/n6/full/nbt0616-582.html?WT.ec_id=NBT-201606&spMailingID=51572933&spUserID=Mjk1ODQxNDU3MTYS1&spJobID=941298691&spReportId=OTQxMjk4NjkxS0
http://newsroom.cumc.columbia.edu/blog/2017/05/30/crispr-gene-editing-can-cause-hundreds-of-unintended-mutations/
http://newsroom.cumc.columbia.edu/blog/2017/05/30/crispr-gene-editing-can-cause-hundreds-of-unintended-mutations/
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fogalmazott meg. Mindez folyamatosan ten-
dál a pontosság növekedésének irányába. Per-
sze ma az olcsóság is fontos (vö. CRISPR/Cas9 
vs. TALEN költségei és szabadalmi védettsége) 
szempont a K+F+I támogatásban elmaradt 
országokban. Nem is olyan régen az emberi 
genomkutatás úttörője, Craig Venter ismét 
irányt váltott [Levy et al. 2007, Venter 2007], 
és a szintetikus biológiára tette le a voksát, 
közben az ExxonMobil olajvállalat pénzén 
(600 millió US$) a GM-kovaalgákkal (Synthetic 
Genomics) ígérte az olajválság megoldását. 
Aztán azt mondta, túl drága a géntechnológiai 
megoldás, olcsóbb a bányászott kőolaj, majd 
az öregedés megoldása (Human Longevity 
Inc.) felé vette az útját. 
E rész tárgyalásakor Székács András (az EFSA 
Igazgatótanácsának tagja) összefoglalóját 
[Székács 2016] (GMO-Kerekasztal 2015-ös 
kiadványa 20-21 old.) használjuk logikai veze-
tőként. Ő is, mint szinte mindenki, aki ezzel 
foglalkozott, az Európai Bizottság Közös Kuta-
tóközpontjának (Joint Research Centre, JRC) 
2011. évi beszámolójából indult ki [Lusser et 
al. 2011]. Új növényi géntechnológiai módsze-
rek között az alábbiakat találjuk: (i) cinkujj-
nukleáz (ZFN) alapú genomszerkesztés; (ii) 
oligonukleotid-irányított mutagenezis (oligo-
nucleotide‐directed mutagenesis, ODM); (iii) 
ciszgenezis és intragenezis; (iv) RNS-függő 
DNS-metiláció (RdDM) és RNS-interferencia 
(RNSi); (v) oltás GM-alanyra; (vi) elit heterozi-
góta reprodukálása fordított nemesítéssel; 
(vii) Agrobacterium-infiltráció; és (viii) szinte-
tikus genomika. 
Ma ezen a vegyes csoportosításon – ahol a 
módszer és cél keveredik – is túlhaladott a 
géntechnológia, hiszen az innováció nagyon 
gyors. Az említett módszerek közül a ZFN 
(majd a később kifejlesztett molekuláris tech-
nikák közül a hibrid meganukleázok, TALEN és 
CRISPR/Cas9, könnyebb ejthetőség miatt cris-
per) és az ODM alkalmas a genomszerkesztés-
re. Az ODM módszerét (Cibus’ Rapid Trait 
Development System, RTDS része) Európában 
nem tartják specifikusnak, szerintünk is az 

indukált mutagenitás útján működik, amit ko-
rábban besugárzással vagy mutagén vegyüle-
tekkel értek el [Sauer et al. 2016]. A CRISPR/
Cas9 és az RdDM technikákkal viszont már 
géncsendesített fajtacsoportokat állítottak 
elő, amelyek Észak-Amerikában a gyakorlatba 
is bekerültek. Megemlíthető, hogy a GM-
laborállatok vonatkozásában kiterjedt törzs-
gyűjteményeket hoztak már létre, és ha a hu-
mán gyógyászati (xenotranszplantáció, ős-
sejtterápia, fertilitási programok stb.) célú 
géntechnológiára tekintünk, akkor láthatjuk, 
hogy ezek igen sokrétűek [Lievens et al. 
2015]. Különösen sok figyelem irányul ma a 
rendkívül izmolt természetes (pl. Belgian Blue 
marha, Piétrain sertés, Bully agár, Texel birka) 
miosztatin-mutánsok felé, amelyek változatai 
genomszerkesztéssel is elérhetők [Kang et al. 
2017, Tait-Burkard et al. 2018]. A mezőgazda-
sági géntechnológia gyakorlatát egyébként 
több GM-állat elérte már az Egyesült Államok-
ban: elsők között a GM-lazac (AquAdvantage) 
és a GM-sertés (Enviropig) áll az engedélyezés 
küszöbén, mely az Európai Unióban a hossza-
dalmas eljárás ellenére (elővigyázatosság el-
ve) gyorsabb eljárást ígér [Sanderson 2015, 
Bruce 2017, Ruan et al. 2017,Van Eenennaam 
2017]. 
A GM-csípőszúnyogokkal (a módszer seregnyi 
kártevő rovarfajra terjedt már ki) egy új rovar-
ellenes technológia a gene drive is a figyelem 
középpontjába került, amely bizonyos fajok 
kipusztítását célozza, s amelyet bioetikai 
szempontból is súlyos kritikával illetnek az 
ökológusok. Mindez ellentétes céllal is elin-
dult már, mikor famigének (taxonómiai csa-
ládra jellemző gének) felhasználásával kihalt 
fajok feltámasztásával foglalkozik a géntech-
nológia. 
 

Helyspecifikus nukleáz-bázisú genomszer-
kesztés 
A genomszerkesztés szóra fordítsunk egy 
csöpp figyelmet. Megszokhattuk már a hazai 
géntechnológia eufemisztikus szóhasználatát. 
Génsebészet, mondja Venetianer Pál a vaktá-
ban örökítőanyagba lőtt partikulumokra, ahol  

https://books.google.hu/books?id=XtPKtR6gev4C&pg=PA14&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=pp2BZND7xLc
https://www.youtube.com/watch?v=y9vESoSVuck
http://bdarvas.hu/download/pdf/GMO-Kerekasztal28.pdf
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/25/modosulo-disznoikon-enviropig-es-tarsaik/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/02/08/a-kimera-ikarusz-ropte/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/01/03/lazc-a-hibridcsirkek-hallgatnak/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/25/modosulo-disznoikon-enviropig-es-tarsaik/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/02/10/zika-virus-es-mikrokefalia-a-gm-csiposzunyogok-segithetnek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/10/19/kedvencek-ujratoltve-vs-mamutmania-klonoztasson-del-koreaban/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/10/19/kedvencek-ujratoltve-vs-mamutmania-klonoztasson-del-koreaban/
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a transzformánsok csekély hányada csak hasz-
nos kiindulási anyag. Géntechnológiával ne-
mesített, állítja az iparos (génműves – Dudits 
Dénes szószörnye), aki hagyományos módsze-
rekkel kiválogatja a sok korlátozottan életké-
pes, torz mutáns közül a rendben lévőt. Mit 
fogunk majd akkor mondani, ha megérkezünk 
a valóságos genetikai tudáshoz, amikor való-
ban indokolt lehet a szóhasználat? 
Az új módszerek statisztikái nem jók, de ma ez 
is derekas eredmény. Elvileg nem reményte-
len, bár ma még inkább elrontunk valamit, 
szép nevet adva ennek: csendesítünk. E tech-
nológia egyik termékig jutó megalapozója a 
Simplot Co.-nál azonban akkorát csalódott az 
általa létrehozott GSO Innate nevű burgonya-
vonalakban, hogy kilépett a cégtől, és vissza-
tért a klasszikus nemesítéshez [Rommens 
2018]. 
 

Meganukleázok (MN) 
A 2011-es kategorizálás [Lusser et al. 2011] 
még nem említi a baktériumokból már akkor 
széleskörűen ismert meganukleázok használa-
tát, bár ma már nyilvántartott módszer a ge-
nomszerkesztés területén [Arnoud et al. 2010, 
Abdallah et al. 2015, Daboussi et al. 2015, 
Guha és Hausner 2017]. A további nukleáz-
bázisú módszereket a természetes meganuk-
leázok korlátozott használhatósága miatt fej-
lesztették ki. A hosszú felismerő szakasz miatt 
ezt tartják a legpontosabb módszernek. Mára 
módosított ún. hibrid meganukleázok haszná-
latára épülnek az E-Drel és DmoCre módsze-
rek [Gao et al. 2010]. A tervezett meganukle-
ázok szabadalmi védettsége 2005-ben indult ó
[Arnould et al. 2010]. Kombinált módszer a 
megaTALs, amely a TALENs kombinált felhasz-
nálásával jött létre [Boissel et al. 2014]. Az E-
Drel segítségével a Bayer kutatói pontosan 
megtervezett helyű (GHB119) módosítást haj-
tottak végre a gyapotban, ahová a hppdPF 
(isoxaflutole-, tembotrione-tűrés) és a 
2mepsps (glyphosate-tűrés) géneket helyez-
ték el, a korábban bevitt cry2Ae (moly-
rezisztencia) és bar (glufosinate-tűrő) transz-
gének mellé [D’Halluin et al. 2013]. A beviteli 

hely megtervezése nem azonos értékű az allé-
lok természetes helyével (nem egyenlő a cisz-
genezissel), mivel a mikrobiális cry-géneknek 
nincs természetes helye a növények genomjá-
ban. Az átalakítás sikeressége 2% volt, ami 
elgondolkodtató. A módszer az egyszeresen 
módosított fajtacsoportok gyors többszörössé 
módosítására nyitott lehetőséget. Az ismert 
példa nem arról árulkodik, hogy a növényi 
géntechnológiai új növénytermesztési célokat 
tűz ki (szó sincs az éhezés kezeléséről), hanem 
a korábbi célokat (pl. a nemzetközi gyártók 
számára a gyomirtóik gazdasági túléléséhez 
teremtenek új szabadalmi feltételeket). Két-
ségtelen azonban, hogy a megcélzott helyre 
(locus) való beépítésre lehetőség mutatkozik, 
ami a szűkebb értelemben vett (sensu stricto) 
ciszgenikus növények irányába vezethet. 
 

Cinkujj-nukleázok 
A cinkujj-nukleázok (zinc-finger nuclease, ZFN) 
cinktartalmú enzimek, amelyek ún. cinkujj 
fehérjedoméneket (cinkion által stabilizált 
alegységeket) tartalmaznak, melyek egyen-
ként az enzim által hasításra kerülő nuklein-
savban egy-egy adott triplet felismerésére 
képesek [Abdallah et al. 2015, Guha és Haus-
ner 2017, Sanagala et al. 2017]. Az ebben a 
részben felsorolt módszerek közül ez a legci-
totoxikusabb, ugyanakkor a használhatósága 
nagyságrendekkel jobb, mint a természetes 
meganukleázoké. A nukleázok a DNS mindkét, 
míg a nikázok az egyik szál bontására képes 
enzimek. A természetes cinkujj-fehérjékben 3-
4 cinkujj kapcsolódik egymáshoz (11. ábra). 
Szintetikusan előállítható 6-12 egységet tar-
talmazó konstrukció is, amely 18-36 bázisnyi 
DNS-szakaszt ismer fel és kötődik ahhoz. 
Azt gondolhatjuk, hogy minél hosszabb a felis-
merő szakasz, annál pontosabb a célhely azo-
nosítása, így annál kisebb esélyű a nemkívána-
tos helyen való hasítás. Ez azonban a ZFN 
módszernél nincs így. A hosszabb felismerési 
szakasz több helyet ismerhet fel (hurok jöhet 
létre) közel azonosnak, és ezáltal hasíthat 
olyan helyen, ahol nem kellene. A DNS-szál  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/10/23/gencsendesites-es-amit-elindithat-caius-rommens-esete-az-innate-burgonyakkal/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/10/23/gencsendesites-es-amit-elindithat-caius-rommens-esete-az-innate-burgonyakkal/
https://www.google.com/patents/US8021867
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törése tipikus mutációs esemény, amelyet a 
sejt DNS-javító mechanizmusa igyekszik kezel-
ni. A ZFN-konstrukcióhoz a FokI hasító enzim 
kapcsolódik, ami a felismert helyen vágja a 
célzott DNS-t, és mindkét szál törését okozza. 
A ZFN-fehérjéket azonban nem lehet közvetle-
nül a sejtekbe bevinni, viszont az ezeket kódo-
ló DNS-t vagy mRNS-t igen, vagyis speciális 
plazmid készíthető ilyen céllal. 
A legritkábban a genomszerkesztésnek arról a 
fázisáról beszélnek, amellyel egy efféle, több-
nyire bakteriális eredetű génkonstrukciót a 
célsejtbe bevisz, pedig fölöttébb sokféle meg-

oldás létezik. Az orvosi géntechnológia ma 
főként vírusvektorokat használ (12. ábra). 
A vektorplazmid DNS-e által kódolt endonuk-
leáz megtalálja a genomban a megfelelő 
részt, ott kapcsolódik ahhoz, és elvágja a cél-
zott DNS mindkét szálát. A sejtben ekkor a 
DNS-törés kezelésére javító folyamat indul el, 
ami mintaszekvencia nélkül (non-homologous 
end joining, NHEJ) gyakran hibás végeredmé-
nyű, aminek következtében a gén megsérül-
het, és funkcióképtelenné válhat (vö. csende-
sítő génmutáció). A ZFN három változata is-
mert. ZFN-1 esetében a cinkujj-nukleázt kódo- 

11. ábra: Genomszerkesztési eljárások: Hibrid meganukleáz, ZFN és TALEN (Farzad Jamshidi 
2012 nyomán)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Genome_editing#/media/File:Engineered_Nucleases.jpg
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ló transzgén nem tartalmaz javító templátot. 
A ZFN-2 néhány kilobázis hosszúságú és a cél-
zott génszakasszal homológ javító templátot 
(vö. homology-directed repair, HDR) tartalmaz 
(13. és 15. ábrák), így tervezhető, hogy mi-
ként rontsa el a nem kívánatos gént. A ZFN-3 
a végein, a hasítási hely két oldalán lévő  

DNS-szekvenciákkal homológ, akár több kilo-
bázis hosszúságú DNS-szakaszt tartalmaz. 
Funkcionális értelemben a ZFN-3 hosszú DNS-
szakaszok (transzgének és allélek) célzott be-
építésére (transzgenezis és ciszgenezis), míg a 
ZFN-1 és ZFN-2 pontmutációk megvalósítására 
(vö. mutációs alapú géncsendesítés) alkalma-
sak. 

12. ábra : A módosító plazmid sejtbe juttatásának vázlata  

A ZFN módszernél tehát egy erre a célra ter-
vezett plazmidon lévő génkazettában geneti-
kai információ kerül a sejtbe, amelyről a sejt-
ben fehérje íródik át. A hasítás nem feltétle-
nül pontos, vagyis hasonló, nem tervezett he-
lyeken is megvalósulhat, ami akár a sejt pusz-
tulásához is vezethet. Ez az oka annak, hogy 
nem terjedt el a humán-egészségügy gyakor-
latában, ahol nincs elviselhető/tervezhető 
vesztesség. A donorsejtbe bekerülő, a válto-
zást végrehajtó teljes genetikai információ 
ugyan nem épül be az örökítő rendszerbe, de 
pontmutációt okoz (ZFN-1 és ZFN-2) úgy, hogy 
elront egy gént, ami viszont nem feltétlenül 
hallgat el, bár a korábbi funkcionális fehérjét 
nem produkálja. Ha nem annyira sérült (a sa-
ját reparációs rendszer állítja helyre a műkö-

dést), akkor termelhet valamilyen fehérjét 
(ZFN-1) aminek a sorsa mindenképpen feltá-
rásra szorul. A javító templátot tartalmazó 
változat (ZFN-2) ennél jobb megoldás, hiszen 
az elrontás mikéntje is kódolt. Beépíthet a 
rendszer (ZFN-3) olyan tervezett allélt/gént/
DNS-szakaszt is, amely a genom egy tulajdon-
ságát változtatja meg (13. ábra). 
2009-ben publikálták azt az eredményt, hogy 
lúdfűbe (Arabidopsis thaliana) dohány aceto-
laktáz-szintetáz géneket (als SuRA és als SuRB) 
ZFN-3 módszerrel vittek be [Townsend et al. 
2009], amelyek imidazolinone- és szulfonilkar-
bamid-tűrést eredményeztek. Hasonló módon 
állítottak elő és szabadalmaztattak a Dow és 
Sangamo kutatói transzgenikus, glufosinate-
tűrő (pat) kukoricát 2009-ben [Shukla et al.  

http://www.uniprot.org/uniprot/P09342
http://www.uniprot.org/uniprot/P09114
https://www.google.hu/patents/US9428756?dq=us+patent+zfn&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi70p6ji5XUAhWLjiwKHR1BDgYQ6AEIKTAB
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13. ábra: Genomszerkesztés cinkujj-nukleázokkal [Carroll 2011/GSA nyomán] 

2009]. A pat-gént az ipk1-gén helyén vitték 
be, amit így működésképtelenné tettek. En-
nek következményeként a transzformált nö-
vények nem csak glufosinate-tűrők lettek, ha-
nem a foszfortárolására használt fitát terme-
lődése lecsökkent, ami kedvezőbb takar-

mányt, így környezetbarát trágyát (vö. fosz-
forterhelés) eredményezett. Ezzel a módszer-
rel allél bevitel (mepsps, 2mepsps), így ciszge-
nikus glyphosate-tűrő fajta is előállítható, bár 
ez nagyságrendekkel komolyabb feladat, mint 
a transzgenikus fajtaváltozat elkészítése. 

Az átalakításhoz használt plazmidról is ejtsünk 
pár szót (14. ábra), hiszen annak sorsa rendkí-
vül kritikus, ha a korábbi transzformálásokkal 
való azonosságot vagy különbözőséget keres-
sük. Nos, úgy tűnik, hogy ezen a szinten több 
a megegyezés, mint az eltérés a korábbi meg-
oldásokhoz képest. A kétségkívül fajidegen 
elemeket tartalmazó plazmid sorsát illetően – 
szabadalmi okokból – a leírók nagyon szűksza-
vúak (12. ábra). Lehet ezt a sejtrutinra bízni 
(gyorsan egységeire bomlik – mondják), de az 
engedélyezés szintjén a hitre támaszkodni 
talán mégis kevés. Ember esetén a kisarányú 
céltévesztés sem megengedhető [Gabriel et 
al. 2011]. Térjünk vissza a ZFN-módszer speci-
fikusságára, amelyre vonatkozóan súlyos kriti-
kai eredmények jelentek meg tudományos 
lapokban, ami szerint a kiválasztott hasító 

helynek megfelelő/hasonló a genomban sok-
kal több létezik, mint amire a rutinvizsgálata-
ink általában fókuszálnak [Pattanayak et al. 
2012]. Ezek az átalakítások ugyancsak megtör-
ténnek (az egész genomra kiterjedő off target 
hatásokat kellene vizsgálni) és esetleg észre 
sem vesszük ezeket. Mindez még jelentősebb 
arányban fordult elő a CRISPR/Cas9 endonuk-
leáz módszer használatakor [Fu et al. 2013]. 
A jelenleg felhasználható genetikai elemek az 
eddigi géntechnológiai tudásunk eredményei. 
Közöttük nem látható még az azonos fajból 
származó ’promóter – intron – allél – terminá-
tor’ konstrukció. Mindez természetesen bekö-
vetkezhet, de a gyakorlat számára pillanatnyi-
lag csak ígéret a szűkebb értelemben vett cisz-
genikus növényt eredményező genomszer-
kesztés. 

http://www.genetics.org/content/188/4/773
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/25/modosulo-disznoikon-enviropig-es-tarsaik/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/25/modosulo-disznoikon-enviropig-es-tarsaik/
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TALEN 
A helyspecifikus nukleáz-bázisú genomszer-
kesztéshez, ahová a ZFN is tartozik, ma felso-
rakozik a TALEN és CRISPR/Cas9 is. A TALEN 
(transcription activator-like effector nucleas-
es) nevű technika sok tekintetben hasonlít a 
ZFN módszerhez [Abdallah et al. 2015, Guha 
és Hausner 2017, Sanagala et al. 2017]. Ezt 
egy Xanthomonas-fajból írták le, amellyel a 
növénypatogén baktérium felismer a gazdá-
ban bizonyos génszakaszokat és azokhoz kötő-
dik. A TALE alegységek egy-egy nukleotidot 
képesek felismerni (vagyis nem tripletet, mint 
a ZFN, ami miatt ezt pontosabb technikának 
tartják), s egymás mögé rendezésük hosszabb 
DNS-szakasz felimerésére is képes lehet (11. 
ábra; 3. kép). A FokI hasító enzimhez ez is 
kapcsolható és a továbbiakban a használható-
sága a  
ZFN-nél leírtakhoz hasonló. Segítségével kísér-
leti körülmények között Xanthomonas oryzae-
tűrő rizst állítottak elő [Li et al. 2012], azon-
ban úgy, hogy előtte Agrobacterium-vektort is 
alkalmaztak módosítás során. Az Agrobacteri-
um-vektorral bevitt transzgént a későbbi sze-

lekció során távolították el, vagyis kombinált 
nemesítési eljárást alkalmaztak. A klasszikus 
nemesítési eljárásokkal való kombináció (pl. 
szelekció, visszakeresztezés) egyébként itt is a 
fajtacsoport- és a fajta-előállítás része. 
A szójaolaj minőségének megváltoztatására a 
klasszikus Agrobacterium-vektoros átviteli 
technológiával már fajtacsoportot értek el. A 
MON-87705-6 (Vistive Gold) genetikai ese-
mény fatb1-A- és fad2-1A-szójagéneket tartal-
maz, amelyek következtében az olajban nő az 
egyszeresen telített olajsavak aránya. A TALEN 
módszerével fad2-1A- és fad2-1B-
szójagéneket vittek be, ami az egyszeresen 
telítetlen zsír- és olajsavakból többszörösen 
telítetlen zsír- és linolénsavakat eredménye-
zett [Haun et al. 2014]. 
 

CRISPR/Cas9 
2012-től a fentieknél egyszerűbben kezelhető 
és gyorsabb technológia a CRISPR/Cas9 (clus-
tered regularly interspersed palidromic 
repeats) módszer már jelentős karriert futott 
be [Marraffini és Sontheimer 2010, Jinek et al. 
2012, Charpentier és Doudna 2013, Dounda 

14. ábra: Plazmidvázlatok genomszerkesztéshez  

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=177&Event=MON87705
https://www.researchgate.net/publication/262939379_Identification_of_safe_harbor_loci_in_indica_rice_genome_by_harnessing_the_property_of_zinc-finger_nucleases_to_induce_DNA_damage_and_repair
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ford 2015, Abdallah et al. 2015, Guha és Haus-
ner 2017, Sanagala et al. 2017]. Ha egy bakté-
riumot első ízben ér fágtámadás, akkor az ide-
gen DNS egy darabja beépül a baktérium DNS-
ének CRISPR régiójába. Második támadás ese-
tén, ez alapján a baktérium felismeri a táma-
dót és elbontja [Jinek et al. 2012].  
A konstrukció felismerést végző része ma a 
Streptococcus pyogenes baktériumból előállí-
tott gRNS (guide RNA), amelyeknek egyik fele 
a cél DNS megváltoztatandó szakaszával kom-
plementer, míg a másik fele komplexet képez 
a Cas9 enzimmel (15. ábra). A gRNS készen 
vásárolható és a specifitásért felelős. Az előze-
tes fehérjekémiai munka elmarad, így gyorssá 
és olcsóvá teszi a munkát, de egyidejűleg pon-
tatlanabbá is, hiszen a célgén ismert változa-
tával tervezünk. A DNS-regeneráció hasonló, 
mint korábban említettük. Ebben az esetben 
is bekerül a módosítandó szervezetbe idegen 
genetikai tartalom. A viaszos kukoricánál a 
Wx1-gén csendesítése során például hatféle 
plazmid is fajidegen génekkel a kukoricasejtbe 
került, de elképzelésünk szerint ezek csak 
olyan genetikai nyomot hagynak maguk után, 

amilyet tervezünk a számukra. Amennyiben 
allélt viszünk be a pontos helyére, akkor cisz-
genikus fajtát hozunk létre, ha a célunk gén-
csendesítés (mint az eddig sikeres fajtáknál), 
akkor elronthatunk egy gént, azonban transz-
gén bevitelére is alkalmas, vagyis elhatározás 
kérdése, hogy milyen szervezetet hozunk létre 
ezzel a technológiával. Ezért sem lenne helyes 
az alkalmazott módszer alapján való európai 
engedélyezés. 
A helyspecifikus nukleáz-bázisú genomszer-
kesztési módoknak hátrányai is vannak, 
amennyiben kis valószínűséggel más, nem 
tervezett helyeken is vághat a konstrukció, s 
ez nem tervezett mutációkat eredményezhet. 
A CRISPR/Cas9 ebből a szempontból a felso-
roltak közül a leggyengébben teljesítő változat 
[Shaefer et al. 2017]. Gyors, de még pontat-
lan, vagyis a vele kapcsolatos lelkesedés talán 
még korai. Javítására már vannak elképzelé-
sek (CRISPR/cpf1, CRISPR/Cas9D10A nikáze 
stb.). Szerintünk – akik a növényi géntechno-
lógia mellékhatás-kutatási területein dolgo-
zunk – messze még az út vége a biztonságos 
megoldásokhoz. 

3. kép: Genomszerkesztett csirkék, ahol TALEN módszerrel előzetesen a ddx4-gén került kivá-
gásra, amely béranyaként hasznosítható állatokat eredményezett [Taylor et al. 2017]  

https://www.pioneer.com/CMRoot/Pioneer/About_Global/Non_Searchable/news_media/15-352-01_air_inquiry_cbidel.pdf
https://www.pioneer.com/CMRoot/Pioneer/About_Global/Non_Searchable/news_media/15-352-01_air_inquiry_cbidel.pdf
https://www.nature.com/articles/nmeth.4293.epdf?referrer_access_token=UNtmYGoF33mNoyvH3gW3-dRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0P0DzLRgI6eMC7Z4GfptD5jAg8gQ6kVnLujh1CUSk4TZjwDaseIOQ1OjsHG6lZW60GE8lLHCVjvFze2hJONd2cBLs8hFB5tFDv6oF97RtixNlLYkHTbO68M34quVQ2taCokDttGV1O627sXxSSfJ


bioKontroll, 9. évfolyam, 2. szám 

 -13- 

15. ábra: A CRISPR/Cas9 módszer vázlata – Rövidítések: Donor DNS – mintaszekvencia; HDR 
(homology directed repair) – homológ végillesztés; HNH – a cél-DNS-t hasító egység; NHEJ 
(non-homologous end joining) – nem-homológ végillesztés; NUC (nuclease lobe) – nukleáz 

lóbusz; PAM (protospacer adjacent motif) – 3-5 bázispáros szakasz, ami mellett a Cas9 hasíta-
ni képes; REC (recognition lobe) – felismerő lóbus; RuvC – a nem-cél DNS-t hasító egység; 

sgRNA (single-guide RNA) – egyszálas vezető RNS (Colin Gillespie nyomán) 

Oligonukleotid-irányított mutagenezis alapú 
genomszerkesztés – ODM 
Az ODM (oligonucleotide-directed mutagene-
sis) technológia viszont rövid – felismerési 
célú – nukleotidszakaszok használatán alapul, 
amelyek pontmutációkat hoznak létre a ge-
nom komplementer szakaszán. Az eljárásban 
20-100 bázisnyi, a célzott növényi genomsza-
kasz bázisszekvenciájától csekély mértékben 
eltérő oligonukleotidokat juttatnak a cél-
sejtbe. A bejuttatás módja a klasszikus mód-
szereknek megfelelően indult, azaz szívesen 
alkalmaztak génpuskát és a felismerés céljára 
fluoreszcensz jelzőanyagot. 
A szerkeszett oligonukleotid-szakasz megtalál-
ja a megváltoztatásra kiszemelt szekvenciát, 
majd hozzákapcsolódik és DNS-törést okoz. A 
sejtek hibajavító enzimjei ezt észlelik, és javító 
tevékenységük nyomán a bevitt oligonukle-
otid-szekvenciát tekintik mintának. A nukle-
otidcsere új mutációt eredményez, de elvilg 
létező (néhány nukleotidnyi) mutáció is meg-

szüntethető. Többek szerint a technológia 
korántsem precíz, éppen ellenkezőleg az indu-
kált DNS-törések miatt kifejezetten mutagén 
módszer, amelyben a célsejt DNS-javítási 
mechanizmusa állítja elő az új változatokat. 
A genomban több azonos/hasonló örökítő 
hely lehet, amit az ODM aligha tud pontosan 
kezelni. Hazánkban Dudits Dénes (SzBK) cso-
portja próbálkozik ebben az irányban. Nem 
következhet be a genom más helyén nem ter-
vezett mutáció? Tipikusan olyan módszernek 
tűnik ez, amely után a genomanalízis nem ke-
rülhető el. 
Az ODM technológiához tartozóan a BASF és a 
Cibus nevű cég RTDS (Rapid Trait Develop-
ment System – gyors tulajdonságfejlesztési 
rendszer) néven jegyzi azt az átalakítási mó-
dot, amellyel szulfonilkarbamid-tűrő olajrep-
cét állítottak elő. 2015-ben az Egyesült Álla-
mokban nem-GMO kategóriába helyezték és 
2016-ban Kanadában – ahol a mutációval elő-
állított fajtákat is külön követik – is engedélyt  

http://www.timeone.ca/designer-genes-getting-crispr-and-crispr/#sthash.NDjN0StX.dpbs
https://www.slideshare.net/BpScienceMeetup/regulatory-definition-of-gmo-piet-van-der-meer
http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/genetikai_biztonsag/idn6093
https://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2016/02/us-company-railroads-eu-decision-making-new-gm
https://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2016/02/us-company-railroads-eu-decision-making-new-gm
https://bch.cbd.int/en/database/110268
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kapott. Az EU szerint viszont az ezzel a techni-
kával előállított növények jogi értelemben 
egyértelműen a GMO kategóriába tartozók. 
 

Fajfenntartást támadó genomszerkesztés 
(gene drive) 
Nagyobb népességeket (egy földrajzi helyen 
élő fajt) érintő géntechnológiai lehetőség a 
gene drive (génkiszorítás, génhajtás), ami elég 
általános örökítő folyamatot támad ahhoz, 
hogy az ökológusoknak ne kerülje el a figyel-

mét. Ma a legsúlyosabb bioetikai kérdéseket 
felvető géntechnológiai változat, amellyel elvi-
leg egy célzott faj teljes kipusztítását is elér-
hetjük. Ma még a betegségterjesztő 
(zikavírus) csípőszúnyogok a célpont, de már 
mezőgazdasági rovarkártevők is kiszemeltek. 
A módszer ökológus kritikusai nem néhány 
rovarfaj kipusztítása miatt aggódnak, nem is a 
csípőszúnyogokat fogyasztó madarakra muto-
gatnak, hanem az ökoszisztémában tovább 
gyűrűző súlyos zavarokra figyelmeztetnek. 

16. ábra: A gene drive alapesete. Endonukleáz enzimet kódoló génszakaszt viszünk be az 
egyik szülőbe, amely a heterozigóta egyedekben a módosítatlan nukleotidpárnál vág, majd 
átmásolja (homológia-irányított javítási mechanizmus, HDR) magát. Előfordulhat még, hogy 
az átmásolás helyett pontmutáció jön létre (kapcsolódás a nem homológ végen, NHEJ), vagy 

a vágás elmarad [Esvelt et al. 2014] 

17. ábra: A csíravonalba bevitt gene drive által nemzedékenként érintett egyedek aránya 
[Esvelt et al. 2014]  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/02/10/zika-virus-es-mikrokefalia-a-gm-csiposzunyogok-segithetnek/
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Az örökítőrendszer hasonló genetikai alapel-
veken nyugszik a földi szervezetek esetében. 
Az alapgondolat, hogy olyan örökítőanyagot 
viszünk be a sejtbe (16. ábra), ami a csíravo-
nalban öröklődik, s az többnyire képes átmá-
solni magát (HDR), majd az örökítőképességet 
így sokszorozva (az érintettek többsége homo-
zigóta hordozóvá válik – 17. ábra) az utódok 
életképtelenségét célozhatja. Ez együtt sokko-
ló hatású a populációgenetikusok számára is. 
Az Oxitec nevű brit cég mutatta be (18. ábra) 
a rovarok ellen való védekezésnek ezt az alter-
natíváját [Phuc et al. 2007], amely rokon 
ugyan a sterilhímes technológiával, de valójá-
ban nem kötődik az ivarokhoz, bár itt is híme-
ket bocsátanak ki. A párzások után az utódok-
ban a génkonstrukció tTAV-génje toxikus fe-
hérjét termel, amely kötődik a tetO7-
kötőhelyhez és további tTAV-fehérje termelé-
sére serkenti a konstrukciót. A tTAV-fehérje a 
legkülönbözőbb génekhez kötődve blokkolja 

azokat, így megakadályozza az élethez szüksé-
ges fehérjék megjelenését és még lárvakorban 
pusztulást okoz. A tTAV-fehérjéhez azonban 
tetraciklin kötődhet, ami leállítja a folyamatot, 
vagyis a tetO7-kötőhely üresen marad és a 
tTAV-gén működése leáll. A lárvák a tenyé-
szetben normálisan fejlődnek, de a szúnyog-
törzs fajfenntartása tehát tetraciklin-függővé 
vált, így csak azzal van esélye. Kibocsátáskor a 
letális génkombináció az öröklődés szabályai-
nak megfelelően jelenik meg a népességben 
és ott felgyarapodva kipusztítja azt. Ezzel egy-
idejűleg az utódpusztító génkonstrukció ön-
magát is felszámolja, vagyis az izoláltan élő 
szomszédos népességet érintetlenül hagyja, 
ha az aktív terjedőképesség nem túl nagy. Csí-
pőszúnyogoknál ez a helyzet, bár a passzív 
terjedés itt kifejezetten ismert, amikor egy 
felszálló légáramlat a népesség tekintélyes 
részét felemeli, majd nagy távolságra szállítva 
kiszórja. 

18. ábra: Az Oxitex módszerével létrehozott GM-Aedes aegypti génkontrukciója 

Fordított nemesítés (RB) 
A fordított nemesítés (reverse breeding) során 
a jól teljesítő heterozigóta elit hibridből állít-
juk elő – géntechnológiai közvetítéssel és szö-
vettani munkával – a szülői homozigóta vona-
lakat [Dirks et al. 2009]. Mindez meglehető-
sen komplex feladat, amely a nemesítői mód-
szereket kombinálja (19. ábra). Nevezhetjük a 
génmarkerezéssel (marker assisted selection) 

végzett nemesítés alesetének is. A nemesítés 
közbenső fázisában tehát géntechnológiai 
beavatkozásra kerül sor, amikor a kiválasztott 
egyed sejttenyészetében géntechnológiai 
úton jelöljük a kromoszómákat. A létrejött 
haploid sejteket doubled haploid osztódásra 
bírjuk (pl. colchicine-kezelés). A zigóták közül a 
jelölt szülői vonalakat eltávolítjuk, míg a két 
módosítatlan szülői vonalat regeneráljuk. A  

https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7007-5-11
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19. ábra: Fordított nemesítés (RB) vázlata   

létrejött stabil (rekonstruált) elit vonal már 
nem tartalmaz géntechnológiai módosításo-
kat, vagyis nem ismerhető fel ilyennek. Jelen-
leg kis genomú, diploid növényfajok nemesí-

tésére alkalmas ez a módszer. A termék az 
Egyesült Államokban nem-GMO státuszú. A 
módszerrel előállított fajták nem ismertek, 
ami azonban nemesítői bejelentésen múlna. 

Egyéb géntechnológiai megoldások 
Ezekben az esetekben nem külön géntechno-
lógiai módszerekről van szó, hanem speciális 
alkalmazásokról. 
 

Oltás GM-alanyra 
A GM-alanyra módosítatlan növényt oltanak. 
A módszert főként talajból származó betegsé-
gek és kártevők ellen látják használható esz-
köznek. A GM-gyökér (telepítése engedélyhez 
kötött) és módosítatlan oltvány közötti anyag-
szállítás megvalósul, de örökítőanyag nem 
kerül át az oltványba, így az oltványon termő 
rész Észak-Amerikában nem-GMO minősítést 
kap. Citrusféléken alkalmazott módszer. Euró-
pa a nyilvántartás irányát választotta. 
 

Agroinfiltráció 
A teljes nevén Agrobacterium-infiltráció során 
a növénybe (levélkorong, növényi sejt) transz-
génnel módosított Agrobacterium-szuszpen-
ziót juttatnak, így érve el ott a transzgén kife-
jeződését. A módszert nagyon gyorsnak tart-
ják, de használatát főként a vakcina- és anti-
testtermelő növények területén dolgozó kuta-
tók szorgalmazzák. Ehhez a területhez hozzá-
tehetjük, hogy már a növényi géntechnológia 
hőskorában olvashattunk a módszerről, de 
termékeinek kritikai adatbázisban való megje-
lenése várat magára. A gyógyszerészet régóta 
a saját – egyébként sikeres – útját járja, s nem 
nagyon tart arra igényt, hogy termékeibe a 
széleskörű nyilvánosság belelásson. Pedig, ha 
valaki a rákkeltéssel gyanúsított hatóanyagok  

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/51.3_nbt_factsheets_0.pdf
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listáját (IARC) kézbe veszi, minden bizonnyal 
meg fog döbbenni azon, hogy mennyi gyógy-
szerhatóanyag található közöttük (pl. azathi-
oprine, cyclosporine, chlorambucil, melphalan, 
tamoxifen, chloramphenicol, phenobarbital, 
cisplatin, adriamycin, phenolphthalein, griseo-
fulvin, metronidazole, sulfasalazine, nafeno-
pin, dacarbazine, bleomycin stb.), amikre a 
szülei múltjából még emlékezhet. 
Növényvédelemben a rovarvektorok (pl. nö-
vénytetvek) által terjesztett növénypatogén 
vírusok a gyümölcsfélékben a géntechnológia 
érdeklődését is magukra vonzották. Az agroin-
filtráció módszere ezeknek a vírusoknak a nö-
vényi sejtbe való bejuttatására is képes úgy, 
hogy nincs szükség a helyzetet komplikáló 
rovarvektorra. 
 

Szintetikus genomika 
A szintetikus genomika mindazon genomikai 
módszereket foglalja össze, amelyek termé-
szetben nem létező összetevők és rendszerek 
létrehozására irányulnak. Ez esetben már a 
bevitt gének/DNS-darabok előállítása is labo-
ratóriumi úton történik. 
Egyszerű formái egy gén megismerése után 
tervezhetők meg, majd előállítható az a válto-
zat, ami eddig nem létezett. Elvileg úgy is te-
kinthetünk erre, mint valamiféle szintetikus 
allélgyártásra. A cry-gének között ma több 
olyan található, amelyet ilyen módon állí-
tottak elő, majd vittek be a haszonnövény ge-
nomjába. Mai példája ennek a B. thuringiensis 
var. kumamotoensis szerotípusra visszavezet-
hető cry1A.105 (MON-89034-3 kukorica, MON
-87751-7 szója). 
Valójában a géntechnológiának ez az ága sok-
kal messzebb tekint: új, a Földön nem létező 
örökítőanyag és alternatív örökítés irányában 
végez kutatásokat (vö. szintetikus biológia). 
Egyik találata a természetben elő nem forduló 
bázispárok felfedezése (d5SICS-dNaM) 
[Malyshev et al. 2012]. A másik iránya szerint 
az elvileg létező 172 aminosav közül csak 20-
at találunk meg az ismert fehérjékben, vagyis 
új és eddig ismeretlen fehérjetípusok felfede-

zése is elképzelhető az ezen a területen kuta-
tók számára. 
 

Géncsendesítés 
A géncsendesítés (gene silencing) a génkifeje-
ződés módosítását és gátlását jelenti. Három 
fő útja lehetséges: a transzkripció alatti, utáni 
és az osztódáskori. Az egyes konkrét megoldá-
sok között néha jelentős hasonlóságok fedez-
hetők fel, ugyanakkor a mechanizmusok leírá-
sa kapcsán azt olvashatjuk, hogy több részle-
tük nem ismert kellő mélységben. 
 

A transzkripció alatti lehetőségek 
Hatféle epigenetikai lehetőséget is számontar-
tanak [Pilu 2011]: 
(i) Genomiális beíródás (genomic imprinting) – 
A gének apai, illetve anyai eredettől függően 
eltérő szabályozás alatt állnak. Ennek oka, 
hogy a homológ kromoszómák DNS szálai el-
térően metiláltak. Az apai DNS általában ke-
vésbé metilált, ezért aktívabb, míg az anyai 
erősebben, ezért passzívabb. Szülői vonal vá-
lasztáskor ez mindig szempont. 
(ii) Paramutáció – Heterozigóta élőlényekben 
előforduló gén két alléljának olyan egymásra 
hatását jelöljük így, amelynek során az egyik 
allél jelenléte befolyásolja a másik allél kifeje-
ződését és öröklődő változást idéz elő az exp-
ressziójában is. 
(iii) Transzpozoncsendesítés (hisztonmódo-
sítás) – A transzpozonok több megnevezhető 
helyű (több locus is tartozhat hozzájuk) örökí-
tő komplexek. Mozgásuk nagyfokú változással 
jár az örökítőanyag kifejeződésében. Növé-
nyekben többnyire csendesített állapotban 
vannak, jelen amiben a siRNS (20-25 bázisnyi) 
nukleotidok a DNS-metiláción keresztül játsza-
nak szerepet [Ito 2012]. Stressz (pl. hibridizá-
ció, környezeti sokk) azonban transzpozon-
aktiválódáshoz vezethet. A transzpozon ere-
detű piRNS (26-31 bázisú) nukleotidcsoport is 
géncsendesítési szerepet tölt be. 
(iv) Transzgéncsendesítés – Bár ma mindig 
géntechnológiára gondolunk, a természetben 
az idegen vírusgének gazdasejtbe való jutása-
kor ez természetes körülmények között is  

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/51.3_nbt_factsheets_0.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/51.3_nbt_factsheets_0.pdf
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20. ábra: A poszttranszkripcionális géncsendesítés vázlata (RCBI nyomán)  

megvalósul. Ekkor a növényi gazdasejtben 
igen sokféle válasz alakulhat ki, ahogyan az 
eddig sorolható példák is mutatták. 
(v) Pozíciós hatás – A gén helye a genomban 
fontos szerepet játszik a kifejeződésben. Is-
mert, hogy egyazon gén más pozícióban elté-
rő szemszínben jelentkezik muslicáknál 
[Weiler és Wakimoto 1995], vagy a transzge-
nikus növényeknél a transzgén környezetének 
kifejeződése az állandóan bekapcsolt állapotú 
transzgén-promóter miatt jelentősebb lehet. 
(vi) RNS-függő DNS-metiláció (RdDM) – Ez az 
epigenetikus hatás egyidejűleg több funkció-
ban is előfordul [Xie és Yu 2015]. Közreműkö-
dik a transzpozon- és transzgén-csendesí-
tésben, továbbá a genomiális imprinting-ben 
is. A növényeket megbetegítő vírusok között 
igen sok kettős szálú RNS-vírus található. A 
növények védekező (antivirális) mechanizmu-
sa abból áll, hogy ezeket kisebb darabokra  
(20-25 bázispárnyi siRNS) vágják (dicer), majd 
ezek a darabok a RISC (RNA-induced Silencing 

Complex) nevű fehérjekomplexbe épülnek 
össze. A komplex a beépült siRNS alapján min-
den olyan örökítő szakaszt metilál, amely 
szekvenciája megegyezik a beépült szakasszal. 
 
Poszttranszkripciós lehetőségek (PTGS) 
Háromfélét ismerünk és innen származnak az 
eddig ismert fajtacsoportok (20. ábra): 
(a) RNS-interferencia (siRNS, miRNS) – A RISC 
fehérjekomplexbe beépült minta (siRNS) alap-
ján a sejtbe jutó hasonló szerkezetű mRNS-
hez kötődik és törést okoz. A miRNS (22 nuk-
leotid) ehhez képest annyiban más, hogy ezek 
a szakaszok nem engednek bizonyos sorren-
det az mRNS számára, vagyis ahhoz kapcso-
lódva törést idéznek elő. 
(b) Antiszensz-RNS – Oligonukleotid-mole-
kulák tartoznak ide, amelyek kötődve a komp-
lementer mRNS-hez (ez lehet virális eredetű 
is) deaktiválják azt. Nevezik ezeket micRNS-
eknek is. Innen kikerülő korai találatok voltak 
a Flavr Savr paradicsom (CGN-89564-2), az  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/applsilencing/
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Amflora burgonya (BPS-25271-9), valamint a 
gyűrűfoltosság-vírus ellen rezisztens Rainbow 
és SunUp papajafajták (CUH-CP551-8). 
(c) RNS-degradáció (NMD) – Ez a rendszer fel-
ismeri és lebontja a korai stop kodonokat tar-
talmazó mRNS-eket, ezáltal megelőzi a hiá-
nyos, dominánsan mutáns fehérjék képződé-
sét. Idetartozó a ribozimfüggő deaktiválás is. 
 

Meióziskori lehetőségek 
Kétféle csoportjuk ismert: 
(A) Transzvekció – Ecetmuslicán kimutatott 
hatás, de mára széleskörűen ismertté vált. Két 
allél egymásra hatásával jellemezhető, ame-
lyek homológ kromoszómákon foglalnak he-
lyet. A hatás locus-függő. 
(B) Meióziskori géncsendesítés – A sejtmagfú-
zió (kariogámia) alatt pár nélkül maradó gének 
és környezetük csendesítése következik be. A 
hatás kiváltásában a masi-RNS-molekuláknak 
(a MEL1-fehérjéhez kapcsolódó kis némító 
RNS típusú) tulajdonítanak szerepet. 
Ma a géncsendesítési területről kerül ki a leg-
több nem transzgenikus, növénytermesztési 
szempontból fontos GSO-fajtacsoport, ame-
lyek besorolása (vö. GEO, GMO) az EU-ban 
még kellő megfontolásra sem került. Egy gén 
(DNS) csendesítése elérhető annak kivágásá-
val vagy mutációs elrontásával (knock out ha-
tás) – amelyek végleges megoldások –, illetve 
a célgén különféle RNS-ekkel való befolyásolá-
sa révén, ami végső soron az mRNS-ről való 
fehérjeképződést (transzláció) gátolja [van de 
Wiel et al. 2017]. Ezt ideiglenesnek is mond-
hatjuk, hiszen a gén örökítőanyaga nem sérül, 
csak a genetikai üzenete nem funkcionálhat. A 
géncsendesítés különféle módszerekkel is el-
érhető, így Agrobacterium-vektorral és ge-
nomszerkesztéssel is. Ahogyan látjuk, sokféle 
útja van a géncsendesítésnek és származhat 
belőle GEO (genetically engineered or-
ganisms), GMO (genetically modified or-
ganisms) és sensu stricto GSO (gene-silenced 
organisms) besorolású szervezet is. Ez utóbbi-
akkal kapcsolatban újabb átértékelés indult. 
 
 

Antiszensz-RNS-technológia 
Példái a Flavr Savr és az Endless Summer polc-
álló GS-paradicsomok. A Calgene (Flavr Savr) 
fejlesztésében a poligalakturonáz enzim (a 
pektint bontja) termelését antiszensz génnel 
gátolták. Segítségével lassan puhuló paradi-
csomot állítottak elő azzal a céllal, hogy hosz-
szan eltartható legyen. A hűtőszekrények ko-
rában ez nem volt életképes cél. A fajta 1994-
ben az Egyesült Államokban (Kanadában és 
Mexikóban is) forgalomba került, majd gazda-
ságilag megbukott. 1997 után nem termesz-
tették. Utoljára hosszú és hűtés nélküli szállí-
tás során (Mexikóban termesztették) próbál-
ták használatba venni, de sikertelenül: a szál-
lítmány tönkrement. A céget a Monsanto fel-
vásárolta. 
Az Endless Summer (DNA Plant Technology – 
1345-4/Agritope – 35-1-N/Monsanto – CGN-
89322-3) nevű paradicsom 1995-ben jelent 
meg az Egyesült Államokban. Ez a paradicsom 
hasonló technológiával készült, de ebben az 
érésben kulcsszerepet játszó etiléntermelést 
(a növények öregedési hormonja) gátolták. 
Olyannyira, hogy a termést etilénben kellett 
utóérlelni, ami elég abszurd fejlemény. Abban 
az időben ezzel az ötlettel a Zeneca (a Syngen-
ta elődje) és a kínaiak is próbálkoztak. 
Rainbow/SunUp – köpenyfehérje-eredetű ví-
rusrezisztens GS-papaja. Ez a fajtacsoport a 
papaja gyűrűsfoltosság-vírus (PRSV) köpenyfe-
hérjéjét tartalmazza. Vagyis a fertőző csupasz 
RNS-vírusokat a növény által termelt köpeny-
fehérjék becsomagolják, így azok nem tudják 
a növényeket megbetegíteni [Azad et al. 
2014]. A Hawaii-szigeteken termelt papaja 
meghatározó aránya ma ilyen fajta. 1996-ban 
kapott termesztésre engedélyt az Egyesült 
Államokban, míg Kanada 2003-ban, Japán 
2011-ben engedélyezte. Az EU területére 
nincs benyújtott dokumentációja. 
Amflora/Amadea/Fortuna – amilopektint ter-
melő ipari GS-burgonyák. Az Amflora (BPS-
25271-9) nevű GM-burgonyával a BASF gyors, 
bár átmeneti sikert ért el az EU-ban is. Hazánk 
2010-ben, más országokkal együtt beperelte  

http://real.mtak.hu/2484/
http://biologiaievolucio.blogspot.hu/2014/03/a-genetikai-ismeretek-fontossaga.html
http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Pages/PapayaHawaiianRainbow.aspx
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Magyarorszagnak-volt-igaza-torvenysert-az-Amflora-GM-burgonya-unios-engedelye-es-maga-az-engedelyezesi-eljaras-is/
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ezt az Európai Unió törvényeit elkerülő euró-
pai eljárást és a fajtacsoport engedélyét 2013-
ban megsemmisítette az Európai Unió Bírósá-
ga. Ekkorra a BASF kivonult az EU piacáról, 
mivel a megrendelés (100 hektár) egyébként 
is igen alacsony szintű volt. 2010-ben a fajta-
tulajdonos a svédországi GM-fajtacsere 
(Amadea) következtében egy 16 hektáros ül-
tetvényen nagyon kínos ügybe keveredett, 
hiszen a szennyező fajtacsoport még európai 
vetési engedéllyel nem rendelkezett. A BASF 
az Amflora mellett, az Amadea és Fortuna faj-
tákat is hasonló célra fejlesztette. Az Amflora 
esetében Agrobacterium-vektorral, antiszensz
-RNS-technológiát alkalmazva hallgatták el a 
szemcséhez kötött keményítő-szintetáz 
(GBSS) enzimet a gbss-RNS egyik fragmentu-
mával. Ennek eredménye az volt, hogy az ami-
lóztermelés nagyon lecsökkent, míg az ami-
lopektin-termelés szinte kizárólagossá vált. Az 
elsősorban papírgyártásra szánt ipari burgo-
nya esetében a melléktermékként visszama-
radt burgonyaszelet állati takarmányként való 
hasznosítása sokféle európai vitát váltott ki. 
 

RNS-interferencia 
Arctic Apple – nem barnuló GS-almák – Agro-
bacterium-vektor. A növényi termések (pl. 
almafélék, burgonya, csiperkegomba stb.) 
barnulását okozó polifenoloxidáz enzimeket 
több növényen is célba vette a géntechnoló-
gia. Afféle piacosítási (kozmetikai) munkának 
látszik ez. Hagyományos (Agrobacterium-
vektor) géntechnológiai eszközökkel állították 
elő (neomycin-/kanamycin-markergént tartal-
maznak) a lassan barnuló Arctic Apple termék-
csoportot. Az alma 19 ppo-génjéből négyet 
elcsendesítve a polifenoloxidáz-aktivitás az 
eredeti szint közel 10%-ára csökkent. Eddigi 
változatai az Arctic (OKA-NB2-9; pgas ppo, 
nptII), az Arctic Golden Delicious Apple (OKA-
NB1-8; pgas ppo, nptII) és az Arctic Fuji Apple 
(OKA-NB3-1; pgas ppo, nptII). A fejlesztés 
2015-ben kapott USDA- és FDA-engedélyt és 
megkezdték az Arctic Granny Smith Apple ter-
mesztését, majd forgalmazását az Egyesült 
Államokban és Kanadában. A dokumentációit 

illetően 2011-ben kezdődő fejlesztés az enge-
dély után egy év alatt (2016-ban) az USDA de-
regulációs státuszát érte el. Ezt követték vál-
tozataik (2015: Golden; 2016: Fuji) engedé-
lyei, amelyek szintén kikerültek a szabályozás 
alól. Ezt a terméket, mint más GM-növény 
fajtacsoportokat sem kell Észak-Amerikában 
jelölni. A dokumentációikat az Okanagan Spe-
cialty Fruits Inc. Európában nem nyújtotta be. 
A sértetlen almában a polifenolok és a polife-
nol-oxidáz enzim egymástól elválasztva van-
nak jelen. Sérülés hatására az enzim találkozik 
a fenolos vegyületekkel és azt kinonokká oxi-
dálja. Az így képződő vegyületek hatékony 
baktériumölő anyagok, amikkel – egyesek sze-
rint – a növény védekezik az ellen, hogy a sé-
rülést felülfertőzés kövesse. Mindez az alma 
pektintartalmával (amelyet a bélflóra haszno-
sít és védő hatású nyálkát készít belőle) együtt 
éri el azt, hogy hasmenések, bélhurutok keze-
lésére (csecsemőknél kiemelhetően) a resze-
lés után megbarnuló alma jó hatásfokkal al-
kalmazható. A kérdés a megválaszolandók 
közé tartozik: alkalmas-e a GM-gyümölcs erre 
a célra? A módosítás további hagyományos 
fajtákra is kiterjed majd, hiszen a Gála és Ho-
neycrisp fajták átalakítását is tervezi a cég. 
Az alma esetében az elért hatás számunkra 
csekélynek tűnik. Készíthető belőle gyümölcs-
saláta úgy, hogy az alma nem barnul meg ben-
ne pillanatok alatt, bár ezt a vaskés és réz-
edény kerülése, citromlé-dresszing és előhű-
tés vagy éppen kíméletes hőkezelés is meg-
oldja. Miért volt szükség erre a módosításra a 
szabadalmi jogok birtoklásán túlmenően? A 
további kérdés, hogy mennyire terjedhet el ez 
a géncsendített variáns az idegenbeporzás 
kapcsán, hiszen az alma rovarbeporzású. Az 
almanemesítés azonban már régóta a vegeta-
tív szaporítás útját járja, vagyis ritkán támasz-
kodik ivaros keresztezésre. Az évi almater-
mésben viszont a pollen a mag minőségét be-
folyásolja, míg az elfogyasztott áltermés ettől 
talán független. 
HarvXtra – alacsony G-lignintartalmú GS-
lucerna – Agrobacterium-vektor. Az Egyesült  

http://greenfo.hu/hirek/2010/09/25/a-basf-elismerte-gm-hibajat_1285409514
http://www.foodnavigator.com/Science/BASF-stops-seeking-EU-approval-of-GM-potatoes
https://youtu.be/g2-BqBZmVd0
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/gmf-agm/appro/arcapp-arcpom-eng.php
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/permits-notifications-petitions/petitions/petition-status
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/permits-notifications-petitions/petitions/petition-status
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/permits-notifications-petitions/petitions/petition-status
https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/16_00401p_det_pprsa.pdf


bioKontroll, 9. évfolyam, 2. szám 

 -21- 

Államokban 2013-ban engedélyezték az ala-
csonyabb G-lignintartalmú (15-20%-kal keve-
sebb) géncsendesített (RNSi) lucernát, 2014-
ben a vetését is. Ma Kanadában (2014) ter-
meszthető még, viszont több ország is felhasz-
nálhatja takarmányozásra (2014: Ausztrália, 
Új-Zéland; 2015: Mexikó, Japán; 2016: Dél-
Korea). A HarvXtra (MON-179-5) lucernában a 
G-lignintermelésért felelős gént (ccomt) csen-
desítették el. Szintén Agrobacterium-vektort 
használtak és nptII markergént. 2014-ben az 
USDA deregulációs státuszába került. Az EU-
ba a Monsanto még nem nyújtotta be a doku-
mentációját. 
A lucernanemesítés érintett lehet, hiszen ro-
varmegporzású növényről van szó, amit szá-
mos hártyásszárnyú faj látogat. A hagyomá-
nyos magfogáskor eléggé meglepően 200 és 
1600 méteres izolációs távolságot is javasol-
nak, viszont a mézelő méh repülési körzete 
három kilométer sugarú körnek felel meg. Az 
egymás mellé települő módosított és módosí-
tatlan lucernafajták tulajdonosai tehát megle-
petésnek lehetnek kitéve. Például az ökoter-
mesztők lucernáiban is megjelenhet az alacso-
nyabb G-lignintartalmú változat, vagyis az eu-
rópai megítélés aligha lesz vita nélküli. Kisebb 
a kockázata a GM-fajtatulajdonosnak, ameny-
nyiben GM-vetőmagot tőle kell venni új tele-
pítés esetén. Itt tehát a magfogásra kijelölt 
táblák biztonságos elhelyezése lehet proble-
matikus méhészek által sűrűn lakott helyeken. 
Innate – nem barnuló, sütéskor csökkent ak-
rilamid-képződést eredményező, burgonya-
vész-ellenálló GS-burgonyák – TALEN. A nem 
barnuló burgonya genetikai eseménye úgy-
szintén a polifenoloxidáz enzimek (ppo) csen-
desítésén alapul. Az Innate nevű burgonya-
fajtacsoport többszörös eseményeiben talál-
juk   a   Solanum   verrucosum  származó  
ppo5 -gént. Ezek a J.R. Simplot Co. tulajdoná-
ban lévő Innate Cultivate (SPS-E12-8; 2014-
ben az Egyesült Államokban, 2016-ban Kana-
dában engedélyezték), Innate Generate (SPS-
F10-7; mint az előző), Innate Accelerate (SPS-
J3-4; mint az előző), Innate Invigorate (SPS-

V11-6; 2016-ban az Egyesült Államokban en-
gedélyezték), Innate Glaciate (SPS-W8-4; 2015
-ben az Egyesült Államokban engedélyezték), 
Innate Acclimate (SPS-X17-5; 2016-ban az 
Egyesült Államokban engedélyezték), Innate 
Hibernate (SPS-Y9-7; 2016-ban az Egyesült 
Államokban engedélyezték). 2016-ban valam-
ennyi felsorolt deregulációs státuszba került. 
A felsorolt fajtacsoportokban több további 
gént is érint a géncsendesítés [Clasen et al. 
2016], így a Cultivate, Generate, Accelerate, 
Invigorate asn1- (csökken aszparaginsav-
termelés), pPhL- (csökken a cukrok felszaba-
dulása a keményítőből) és pR1- (mint az elő-
ző) géneket. A Glaciate, Acclimate és Hiberna-
te az előzőeken túlmenően a Solanum venturii
-ból származó Rpi-vnt1- (burgonyavész elleni 
rezisztenciát biztosít) gént. Ahogy látjuk, itt a 
burgonya közeli rokonságából is származnak 
ún. famigének. A Solanum verrucosum és a 
Solanum venturii közép-amerikai eredetű dip-
loid burgonyafélék, amelyek közül ez utóbbi 
rezisztens a burgonyavészre. E fajok termése 
kisebb és későibb, mint az Európában ter-
mesztett tetraploid burgonyáé (Solanum tube-
rosum). 
A nem barnuló burgonya minden bizonnyal 
kiváltja majd a burgonya feldolgozásában 
érintett cégek vezetőinek érdeklődését, hi-
szen a feldolgozáskori vesztesség itt valóban 
jelentős lehet. Ezen túlmenően a további gén-
csendesítések a keményítőből felszabaduló 
cukortartalom és az aszparaginsav-képződés 
egyidejű csökkentésén keresztül a sütéskori 
minőséget javítják, hiszen azok a burgonya 
sütésekor akrilamid-képződést eredményez-
nek, amit még a volt fejlesztőjük sem tekint 
súlyos méretékűnek [Rommens 2018]. 
A magas keményítőtartalmú növényi részek-
ben (gabonafélék magvai, burgonyagumó 
stb.) a keményítőben tárolt egyszerű cukrok 
fontos szerepet játszanak csírázáskor. Az asz-
paraginsav viszont jelentős a nitrogénszállítás 
megoldásárban A burgonya gumójának tárolá-
sa során a keményítő diszacharidokká (szacha-
róz), majd a VInv- (vacuolar invertase) gén 

https://www.nature.com/articles/nbt0115-12.epdf?shared_access_token=GVuPgE2PHsLWP1VzMQKxitRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0O6i-BdrxqhElK87ZkmBg6NiNyf167m7FkPcE8Uapix1Bs7yafFEhUwqKrOvzYCQghTgc369r1CJj1OS3PsWZgbKVC8OiYU24AoZ3BexiVqhXDl_EyMCEgH20O_OUcVKss%3D
https://www.nature.com/articles/nbt0115-12.epdf?shared_access_token=GVuPgE2PHsLWP1VzMQKxitRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0O6i-BdrxqhElK87ZkmBg6NiNyf167m7FkPcE8Uapix1Bs7yafFEhUwqKrOvzYCQghTgc369r1CJj1OS3PsWZgbKVC8OiYU24AoZ3BexiVqhXDl_EyMCEgH20O_OUcVKss%3D
https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/12_32101p_det.pdf
https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/10/23/gencsendesites-es-amit-elindithat-caius-rommens-esete-az-innate-burgonyakkal/
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21. ábra: Akrilamid-képződés a burgonya sütésekor, és a gond géntechnológiai megoldása 

által kódolt enzim hatására glükózzá és fruk-
tózzá bomlik. A megédesedő burgonya táplál-
kozási értéke erősen csökken (főzéskor édes 
lesz, sütéskor korán megég), ezért alacsony 
hőmérsékleten való tárolással védekeznek 
ellene. A hideg lassítja a csírázási folyamatot. 
Hőhatásra (pl. sült burgonya- és pirítóskészí-
tés, kávépörkölés, cigarettázás stb.), 120oC 
fölött a cukrok találkoznak a szabad aminosa-
vakkal (burgonyánál főként az aszparaginsav-
ról van szó), mely köztiterméken keresztül 
akrilamid-származékok képződéséhez vezet 
(21. ábra). Az emésztéskor ezek, és a szerve-
zetben képződő glicinamiddal együtt kötőd-
nek a DNS-hez és fehérjékhez. Mindez külön-
féle betegségekhez vezethet. Az IARC e hatá-
suk miatt rákkeltéssel (2A) gyanúsítja az ak-

rilamidot. Ez a típusú géncsendesítés tehát 
egészségvédelmi célt tűzött ki, vagyis különös 
kontrasztját képezi a jelenlegi Alaptörvényünk 
sommás fogalmazásának. 
CRISPR-Cas waxy corn (2. kép) – amilopektin-
tartalmú GS-kukorica – CRISPR/Cas9. A kukori-
caszem 70%-a keményítő, amit amilóz (27%) 
és amilopektin (73%) alkot. A viaszos kukorica 
csak amilopektint termel. Mindezt a Wx1-gén 
inaktiválásával lehet elérni. Az amilóz nélküli 
kukoricát az élelmiszeriparnak és a papírgyár-
tásnak (lásd Amflora GM-burgonya) szánták. 
A DuPont/Pioneer által előállított viaszos ku-
koricahibrid 2016-ban jelent meg a forgalom-
ban, amikor az USDA kivette a GMO-
szabályozási körből. Az előállításához hatféle 
plazmidot használtak fel, amelyeket génpus-

https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol60/mono60-16.pdf
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kával vittek be. Az 54 génből/génrészből hat 
(ebből négy meg sem nevezett) volt – a fajta-
tulajdonos által nyilvánosságra hozott levél 
szerint – titkosan kezelt. A maradékból 15 
származott kukoricából (további 4 ismeretlen 
eredetű), vagyis a meghatározó többség faj-
idegen volt (13 virális, 17 bakteriális, míg 5 
nem rokon – burgonya, rizs, lúdfű – növényi 
eredetű). A fajtatulajdonos szerint a hat plaz-
mid által létrehozott CRISPR/Cas9 konstrukció 
elhallgattatta a Wx1-gént és a plazmidok által 
létrehozott génkonstrukció egyetlen része 
sem épült be az új fajtába. A céginformációk-
nak az USDA hitelt adott és a fajtacsoportot 
nem sorolta be a GMO-k közé. Egy gén hiánya 
tehát szerintük nem GMO-t eredményez. 
Nem barnuló GS-csiperke – CRISPR/Cas9. A 
CRISPR/Cas9 technológiát használó egyetemi 
fejlesztés a nem barnuló csiperke (Agaricus 
bisporus) esete, amelyet 2016-ban kivettek az 
Egyesült Államokban a GMO-szabályozási kör-
ből [Waltz et al. 2016a], így az ISAAA adatbázi-
sában sem található. Jelenleg nincs külön faj-
tacsoport neve. Kérdés, hogy lesz-e egyálta-
lán, mert a jelenlegi viszonyok között, bizo-
nyos kontinenseken (pl. Európa) megbélyeg-
zésnek minősülne. A hat ppo-gén egyikét 
csendesítve 30%-kal csökkent a polifenoloxi-
dáz-aktivitás. A lényeg ugyanaz, mint azt az 
almánál már láthattunk, csak korszerűbb tech-
nológiával. A gomba öregedési folyamatait a 
sötétedő szín nem jelzi, ezért a vásárló számá-
ra emelt kockázatot jelent. Gyakorlati sikere 
számunkra meglehetősen kétséges, hiszen 
azok a salátafélék, amelyekbe nyers gombát is 
tesznek nem jelentősek az európai fogyasztás-
ban. Legfeljebb az élelmiszerfeldolgozók és 
salátakeverék-gyártók figyelmét keltheti fel a 
hosszabb polctűrés. 
 

Megfontolandók a génszerkesztéssel kapcso-
latban 
Dolly bárány zigótatestvéreinek statisztikája 
szerint 277 próbálkozásból 29 zigóta indult 
fejlődésnek, 13 implantáció után megtapadt, 
amiből 5 meg is született. Három hamarosan 
és egy másik kicsit később elpusztult. Itt még 

nem genomszerkesztésről volt szó, hanem 
sejtmagátültetéses klónozásról. Ami miatt 
mégsem haszontalan az adatokat idézni, az a 
tény, hogy a mai géntechnológiai módszerek 
mindegyike jellemezhető azzal, hogy a mód-
szer mennyire pontos és hatékony. Dolly ese-
tében 0,36% volt a felnevelhetőség sikeressé-
ge [Then 2008]. Nagyon csekélynek gondo-
lom. Hat utódja született később Dollynak, de 
élettartama (6,5 éves volt, amikor elaltatták) 
fele volt a normálisnak. Négyéves korában 
ízületi gyulladást, majd súlyos tüdőbetegséget 
(retrovírus okozta tüdőrák) kapott, ami im-
munrendszerének fejlettségét kérdőjelezte 
meg, de ezt nem hozták a klónozással kapcso-
latba. Az életteljesítménye tehát átlag alatti-
nak minősíthető, viszont ebben a zárt tartás is 
közrejátszhatott. Minden bizonnyal más kísér-
letsorozatok (itt emlőmirigysejtekből szárma-
zott a sejtmag) statisztikája ettől némileg el-
térhet. Tan és munkatársai összefoglaló cik-
kükben leírják az állati géntechnológia fejlődé-
sét Dollytól (klónozás) a génszerkesztésig [Tan 
et al. 2016]. A szakirodalom adatait ötéves 
periódusban vizsgálták, melyben több mint 
300 génszerkesztett haszonállatot (sertés, 
szarvasmarha, juh, kecske) említenek. Az ada-
tok alapján a módosítási hatékonyságot igen 
alacsonynak írták le, 1,2% sertéseknél és 0,6% 
a többi állatnál. Szívesen olvasnánk bővebben 
statisztikákat a genomszerkesztés egyes mó-
dozataival kapcsolatban, hiszen sok dologról 
árulkodnak ezek az adatok. 
Shengdar Q. Tsai hematológus a céltévesztő 
hatásokat úgy szemléltette egy előadásában 
(22. ábra), hogy a genomszerkesztés ellenőr-
zésére van pár rutinmódszerünk, amit átalakí-
táskor használunk. Ezek olyanok, mint a közté-
ri lámpák. A fénycsóváikban elveszített dolgo-
kat (értsd indukált mutációkat) meg fogjuk 
találni, viszont ott, ahol sötét van, ahová a 
módszereink nem látnak be, esélyünk sincs 
erre. Ez a véleménye a CRISPR/Cas9 módszer-
ről, amelynek javításán munkatársaival dolgo-
zott és SpCas9-HF1 nevű módszerével 
[Kleinstiver et al. 2016] kedvezőbb eljárást  is 

https://www.pioneer.com/CMRoot/Pioneer/About_Global/Non_Searchable/news_media/15-352-01_air_inquiry_cbidel.pdf
https://www.pioneer.com/CMRoot/Pioneer/About_Global/Non_Searchable/15-352-01_air_response_signed.pdf
http://www.bdarvas.hu/publicisztika/genetikai_biztonsag/idn67
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26847670/
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talált [Tsai és Joung 2016]. Véleménye nagyon 

is a lényegre tapintott – kiterjeszthető a gén-

technológia teljes területére – és mivel a saját 

esetére talált megoldást, a felbolygatott pro-

GMO kedélyek gyorsan lecsillapodtak.  

Korántsem Tsai az egyetlen, aki a rejtve mara-
dó mutációk miatt aggódik, mert a humán-
gyógyászati felhasználásnál az onkogén-
potenciál növekedését feltételezik. 2011-ben 

Gabriel és munkatársai, valamint Pattanayak 
és munkatársai a ZFN-3; 2013-ban Fu és mun-
katársai, valamint 2017-ben Schaefert és 
munkatársai a CRISPR/Cas9 módszerek pon-
tatlanságait sorolják. A hibátlannak tűnő el-
vekből a gyakorlat sokszor tréfát űz; a valószí-
nűtlennek tartott események mégis megtör-
ténnek. Úgy tűnik, a genomi utak mentén a 
köztéri lámpák még szórványosan pislognak. 

22. ábra: Az elveszített kulcsok és a közvilágítás esete (S.Q. Tsai ábrája) 

Az Intellia Therapeutics Inc. és az Editas Medi-
cine Inc. cégek, a CRISPR/Cas9 technológia 
vezető vállalatai sem hagyták szó nélkül az 
említett írást. Nessan Bermingham (az Atlas 
Venture által segített Intellia Therapeutics 
Inc., a Caribou Biosciences és Novartis partne-
re) egyszerűen felszólította a cikket megjelen-
tető Nature Methods szerkesztő bizottságát, 
hogy vonják vissza a cikket, ami meg is tör-
tént. Egyenes beszéd: ami a cégeknek nem 
tetszik, az ne is létezzen. A szerzőknek csak 
kisebbsége egyezett bele a visszavonásba; a 
visszavonás indoka nem az volt, hogy hibás a 
cikk, hanem az, hogy a leírt jelenség nem álta-
lánosítható. Én szívesebben vennék kritikát 
tűrő genomvizsgálatokat, amelyek az észre-
vett hibákat kiküszöbölve győznek meg. Per-

sze a tőzsdén lévő cégek termékeinek sikeres-
sége nagyban függ a befektetőket ért hatá-
soktól. A bizalom megingása – amit hasonló 
vizsgálati eredmények előidézhetnek – a rész-
vények árának csökkenését vonja maga után. 
A klasszikus és nukleáz-bázisú biotechnológiai 
módszerek gyakorlati összehasonlítása (1. 
táblázat) számos következtetésre ad alkal-
mat, amelyek közül a színessel jelzettek emel-
hetők ki. Ma még – termékeket illetően – a 
klasszikus növényi géntechnológia uralja a 
piacot, de a kutatás lassan elfordul ezektől a 
módszerektől és a nukleáz-bázisú genomszer-
kesztés új változatait használja. Jó irány, de 
szerintem még csak a kezdeteinél járunk, így 
nem gondolhatom azt, hogy az EU-nak az 
Egyesült Államok parttalan lelkesedésével  

https://www.researchgate.net/publication/51552709_An_unbiased_genome-wide_analysis_of_zinc-finger_nuclease_specificity
http://www.nature.com/nmeth/journal/v8/n9/full/nmeth.1670.html
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/12064472/3773023.pdf?sequence=1
https://www.nature.com/nmeth/journal/v14/n6/full/nmeth.4293.html
https://www.forbes.com/sites/brucebooth/2016/05/31/riding-the-gene-editing-wave-reflections-on-crisprs-impressive-trajectory/#c0859ac6f9f1
https://www.technologyreview.com/s/608073/gene-editing-companies-hit-back-at-paper-that-criticized-crispr/
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azonosulva liberalizálni kellene ezeknek a faj-
táknak az engedélyezését. Az új genomszer-
kesztési módszerek együttes kezelése nem 
teljesíti az esetről esetre való megítélhetőség 
kritériumát! Az európai elővigyázatosság elve 
ez esetben is jó megoldás. Nem szükséges a 
rohanás. 
Ma már lényegi a különbség Észak-Amerika és 
az Európai Unió szabályozással kapcsolatos 
elképzelései között. Az észak-amerikai enge-
délyezés egyre inkább a liberalizálás irányába 
fordul, míg az EU nem tágít az elővigyázatos-
ság elvétől, ami hosszú távon a két kontinens 
között az élelmiszer-forgalmat lehetetlenné 

teheti. A nem jelölésköteles, de géntechnoló-
giai úton átalakított növényi termékeket mi-
ként ismerhetik fel a kereskedelemben dolgo-
zók? Természetesen sehogy. A vitákban el-
hangzó kis és nagy deléciók/inzerciók közötti 
határ vajon hol húzódik? Hiányzik a besorolási 
elvek közül a felhasznált plazmidok értékelése 
és sorsának tudományos követése. Az észak-
amerikai engedélyezést ez érzékelhetően nem 
érdekli, viszont az EU aligha dönthet hasonló 
módon, vagy egész eddigi szabályozási törek-
vésén kell változtatnia. Ezt jelenleg a szerzők, 
mint fogyasztók sem támogatnák. 

1. táblázat: Gyakoribb géntechnológiai módszerek összehasonlítása a növényi géntechnoló-
gia példái alapján  
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Rövid közlemény 

Mikroalgák lehetséges ökotoxikológiai hatásai 

Kerekes Flóra 

Szent István Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő  

A mikroalgák mikroszkopikus algák, amelyek 
jellemzően édesvízi és tengeri rendszerekben 
találhatók [Santhosh et al. 2016]. Biológiai 
sokféleségük hatalmas, becslések szerint 
körülbelül 200-800 ezer faj létezik, amelyből 
mintegy 50 ezer faj ismert pontosan. Mind-
egyik faj egy adott környezethez igazodik: 
szélsőséges éghajlati viszonyokhoz, sómennyi-
ség szintjéhez, pH-hoz vagy fénymennyiség-
hez [Singh és Saxena 2005, Usher et al. 2014]. 
Tápanyagdús környezetben rendkívül gyorsan 
növekednek. A mikroalgák lehetnek autot-
rófok és heterotrófok. Az autotrófok csak a 
szervetlen komponenseket, például CO2-t, 
sókat és napfényt igényelnek a sejtfejlődés-
hez, míg a heterotróf mikroalgák ezen felül 
szervesanyagok és tápanyagok jelenlétét is 
igénylik energiaforrásként [Tan et al. 2018]. A 
fotoszintézisre képes mikroalgák fontosak a 
földi élet számára, mivel a légköri oxigén 
körülbelül felét termelik és egyidejűleg fel-
használják az üvegházhatásért felelős gázt, a 
széndioxidot fototrófikus növekedésük során. 
Napjainkban a kereskedelem számos terü-
letén is alkalmaznak mikroalgákat, a külön-
böző algatörzsek eltérő sajátosságai le-
hetőséget adnak a széleskörű felhasználásra. 
Alkalmazzák az élelmiszerek és az állati takar-
mányok tápértékének növelésére, illetve 
kémiai összetételének megváltoztatására, va-
lamint kulcsszerepet játszanak az akvakul-
túrában és a kozmetikumok összetevői között 
is megtalálhatóak. Ezenfelül a mikroalgák a 
harmadik generációs biodízel előállításának 
egyik fontos nyersanyagát képezik; azonban a 
prokarióta és eukarióta mikroalgák széleskörű 
növekedése és tenyésztése jelentős környeze-
ti problémákat okozhat [Katircioglu et al. 

2004, Singh és Saxena 2005, Priyadarshani és 
Rath 2012, Ventura et al. 2017]. 
 

Mikroalgatenyésztés környezeti hatásai 
Az üzemanyagokkal megegyezően, a bioüzem-
anyagok előállítása és felhasználása is káros 
hatásokkal járhat. A mikroalga-termesztés 
folyamatának számos környezeti vonatkozása 
van, így nagy kiterjedésű telepítés során je-
lentős kockázatok jelentkezhetnek [National 
Research Council 2012]. A termesztéshez 
tápanyagok, elsősorban nitrogén, foszfor és 
kálium hozzáadása szükséges. Egyes fajok, 
például a diatómák (Bacillariophyceae) szilíci-
umot is igényelnek. A fosszilis tüzelőanyagok 
mikroalga-biomasszával történő pótlásához 
nagy mennyiségű műtrágya használatára len-
ne szükség. Ha az Európai Unió az összes 
létező közlekedésre használt üzemanyagot 
alga bioüzemanyaggal helyettesítené, az 25 
millió tonna nitrogént és 4 millió tonna fosz-
fort igényelne évente. Ennek biztosítása két-
szerese lenne a jelenlegi műtrágyagyártási 
kapacitásnak [Slade és Bauen 2013]. 
A tápanyagfeldúsulás (eutrofizáció) az öko-
szisztéma szerkezetében és működésében 
bekövetkező káros változásokhoz vezethet. Az 
eutrofizáció akkor következik be, amikor a víz 
nagy mennyiségben szervetlen tápanyagokat, 
különösen nitrogént és foszfort tartalmaz, így 
stimulálja az algák növekedését és túlzott 
mértékű algabiomasszát eredményez. Az al-
gák pusztulása és bomlása nagymértékben 
lecsökkenti a víz oxigénmennyiségét és hipo-
xiás állapotot okoz [National Research Council 
2012]. Az eutrofizáció lehetséges biotikus 
hatásai közé tartoznak az algák sűrűségének, 
valamint a szélesebb ökológiai közösség szer-
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kezetének és biomasszájának változása. A 
tápanyagszint kulcsfontosságú szerepet játszik 
az elsődleges termelőközösség, valamint a 
magasabb trófikus szintek termelőképes-
ségének és szerkezetének meghatározásában, 
a torkolatokban és a partmenti tengervizek-
ben egyaránt. Az emelkedett nitrogén-
koncentráció-terhelés csökkentheti a tengeri 
moszatok mennyiségét a sekély tengerekben. 
Magas nitráttartalmú környezetben a tengeri 
moszatokat epifitikus algák, makroalgák vagy 
fitoplankton-virágzások helyettesíthetik. Bizo-
nyos esetekben az eutrofizáció által kiváltott 
változások nehezen vagy egyáltalán nem visz-
szafordíthatóak [Efroymson et al. 2007, 
Scheffer et al. 2001, Slade és Bauen 2013]. 
A mikroalgatenyésztés következtében külön-
böző xenobiotikumok is bejuthatnak a vízi 
ökoszisztémába, melyek emberekre vagy más 
szervezetekre is mérgezőek lehetnek az expo-
zíciótól függően. A nyílt rendszerekben gyak-
ran alkalmaznak herbicideket a makrofiták 
növekedésének és az algák szelektív kontroll-
jának érdekében. Abban az esetben, ha 
szennyvízzel vagy olajjal szennyezett vízforrást 
használnak az algatermesztéshez, nehézfémek 
(pl. higany) is jelen lehetnek. Számos algafaj - 
beleértve a cianobaktériumokat (Cyano-
bacteria), a diatómákat (Bacillariophyceae) és 
a klorofitákat (Chlorophyta) - akkumulálhatja 
a nehézfémeket. A szennyvíz tartalmazhat 
ipari és városi szennyvizet, amely különböző 
kezelési szinteken megy keresztül. A mérgező 
anyagok összetétele és mennyisége a szenny-
víz típusától függ. A fosszilis tüzelőanyaggal 
együtt termelt olaj- és gáztartályokban előfor-
duló víz nagy mennyiségű szerves vegyületet, 
olajat, zsírt, bórt és ammóniát is tartalmazhat 
[Drewes et al. 2009; National Research Coun-
cil 2012]. A nyílt algatavak vízforrásként szol-
gálhatnak a vadon élő állatoknak, azonban 
bizonyos fajok számára toxikusak lehetnek. A 
só vagy a klorid vérben történő túlzott felhal-
mozódása, madarak esetében túl nagy meny-
nyiségű ahhoz, hogy a sómirigyek kiürítsék 
[National Research Council 2012]. A mikro-

algák önmaguk is képesek a toxintermelésre. 
A toxintermelés faj és törzs specifikus, vala-
mint függhet a környezeti viszonyoktól is, 
ezáltal a toxinok jelenlétét vagy hiányát nehéz 
megjósolni [National Research Council 2012, 
Slade és Bauen 2013]. 
 

Mikroalgák által termelt toxinok és hatásme-
chanizmusaik 
A tengeri mikroalgák és a cianobaktériumok 
kémiai vegyületekben gazdag szervezetek. 
Tartalmazhatnak szénhidrogéneket, fe-
hérjéket, többszörösen telítetlen zsírsavakat, 
vitaminokat, karotinoidokat és más anyagokat 
[Qian et al. 2015]. A káros algavirágzáshoz 
potenciálisan hozzájáruló mikroalgafajok lis-
tája mintegy 80 toxikus és 200 káros fajt tar-
talmaz az eddig leírt tengeri planktonikus mik-
roalgák közül. Ez a lista az utóbbi években 
meglehetősen megnőtt a káros események, a 
területen folyó tudományos kutatások fejlesz-
tése és a partmenti övezetekkel való fokozott 
emberi kölcsönhatás miatt; azonban több ezer 
fitoplankton fajt még nem jellemeztek 
[Andersen 1992, Sournia 1995] Az elmúlt évti-
zedekben a tengeri és az édesvízi mikro-
algákból származó biológiai toxinok által oko-
zott mérgezések fokozott előfordulása az élel-
miszerbiztonság szempontjából új kockázatot 
jelent Az algákból származó biológiai toxinok 
(pl. a szaxitoxin, az okadánsav, a brevetoxin és 
a domoinsav) az emberi és az állati egészségre 
nézve fenyegető tényezők, különösen alga-
virágzáskor. Sok ilyen toxin felelős súlyos be-
tegségekért vagy halálért, ami leginkább a 
toxikus algák által szennyezett „tenger 
gyümölcseinek” fogyasztásával kapcsolatos 
[Delia et al. 2015]. 
A szaxitoxinok a leggyakabban előforduló toxi-
nok. Körülbelül 30 vízben oldódó, hidrofil, tet-
rahidro-purin neurotoxinból álló csoport, 
amelyeket az Alexandrium spp., a Gymnodini-
um catenatum és a Pyrodinium bahamense 
fajok termelnek [Halstead 2002, Mitrovic et 
al. 2004]. A szaxitoxin család különböző kémi-
ai vegyületeket tartalmaz, amelyek alcsopor- 
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tokra oszthatók: szaxitoxin, neoszaxitoxin, 
tetrodotoxin és gonyautoxin. A leggyakoribb 
molekulák a szaxitoxin és a neoszaxitoxin me-
tabolitjai. Általában a paralitikus kagylómér-
gezésért felelősek, amely során blokkolják a 
neurotranszmissziót [Gerssen et al. 2010]. A 
medián halálos dózis, amelynél a lakosság 
50%-a elhalálozik (LD50) a felnőtt férfiak 
esetében: 1-2 mg/ttkg orálisan [Codd 2000, 
Halstead 2002]. A szaxitoxin megtalálható az 
alsó üledékekben, az algák heterocisztáiban 
és felhalmozódhat a tengeri puhatestűek (pl. 
Mytilus galloprovincialis, M. californianus és 
Patinopecten ysoosensis) hepatopankreászai-
ban, mellékveséiben és izomzatában, de édes-
vízi puhatestűekben is [EFSA 2009]. 
Az okadánsav-toxinok a lipidben oldódó kagy-
lótoxinok családja, amely magában foglalja az 
okadánsavat és annak kongenerjeit, valamint 
a dinofizistoxinokat. Globálisan elterjedt ten-
geri toxin, a diarét előidéző toxinok fő képvi-
selője. Az okadánsav-toxinokat a Dinophysis 
és Prorocentrum nemzetségek tagjai termelik 
és különböző földrajzi területeken jelentős 
mennyiségben megtalálhatóak. A dinoflagel-
látákban törtenő kifejeződésüket erősen befo-
lyásolják a környezeti tényezők. Tanulmányok 
kimutatták, hogy ezeknek a biotoxinoknak a 
szintje fordítottan arányos a dinoflagelláták 
alacsony nitrogén- vagy foszfátkoncentráció 
mellett tapasztalható növekedéséhez vagy a 
szélsőséges hőmérsékletekhez. A leucin- vagy 
glicerofoszfát azonban serkenti mind a növe-
kedést, mind a sejt toxinszintjét, azonban az 
ammónia jelenléte nem kedvez a toxinter-
melésnek [Gerssen et al. 2010, Lee et al. 
2016]. Az általuk termelt toxinok mészhéjú 
állatokban halmozódnak fel. A diarét okozó 
kagylótoxin a szerin és a treonin, a PP1 és 
PP2A foszfatáz inhibitorai, amelyek az anyag-
cserével, az ioneloszlással és a neurotransz-
misszióval kapcsolatos celluláris folyamatok 
kulcsfontosságú szereplői. Hatékonyan gátolja 
a 2A, 1B és 2B fehérjefoszfatázokat, amelyek 
elősegíthetik daganatok kialakulását az embe-
ri emésztőrendszerben. A bélhámok fe-

hérjéinek hiperfoszforilációja hasmenést okoz 
[Gerssen et al. 2010]. Nagyon mérgezőek, 
LD50 értéke egér esetében 100 μg/ttkg 
[Landsberg et al. 2005]. 
 A brevetoxinok lipofil, komplex, neurotoxikus 
policiklusos éterek, amelyeket a Karenia bre-
vis dinoflagelláta termel. A brevetoxinok sej-
tek lízisét követően felszabadulhatnak a vi-
izekbe, vagy az állati szövetekben felhalmo-
zódnak, illetve az aeroszol egyszerű beléleg-
zése által inhalálódhatnak a káros algavirágzás 
során. A neurotoxikus kagylómérgezést okozó 
brevetoxinok, kötődnek a nátrium-
csatornához, de a szaxitoxintól eltérő helyen. 
Ezzel a mechanizmussal a brevetoxin megvál-
toztathatja a sejtmembrán tulajdonságait, ami 
membrán depolarizációhoz és a szívműködés 
későbbi zavarához vezet. A brevetoxinok erős 
neurotoxinok és hemolizinek: a simaizmok 
depolarizációját okozhatják a hörgőkben és a 
tracheális szövetekben [Baden 1989]. A vize-
lettel és a széklettel ürülnek. A brevetoxinok 
biomagnifikációja miatt a halak és a tengeri 
emlősök (Tursiops truncatus) nagymértékű 
pusztulását is okozhatják. LD50 értéke egér 
esetében 0,20 mg/ttkg, intraperitoneálisan. 
Humán incidenciák során a fertőzött kagy-
lókban jelenlévő brevetoxin mennyisége 18-
30 μg között volt [Chand 2009]. 
A domoinsav amnéziát okozó neurotoxin, 
amelyet számos tengeri mikroalgafaj termel, 
beleértve a Pseudo-nitzschia australis-t, a 
Pseudo-nitzschia multiseries-t, a Pseudo-
nitzschia delicatissima-t és a Chondria armata
-t. Ez a molekula egy ciklikus aminosav: speci-
fikus, nagy affinitású glutamát-antagonista az 
idegsejtben. A domoinsav neurológiai és visel-
kedési hatásait a glutamát neurotranszmitter 
agonista tulajdonságával magyarázzák, mivel 
nagyobb affinitással kötődnek a kaininsav-
receptorokhoz, mint a kaininsav [Bruno 2000, 
Munday et al. 2012, Gwaltney-Brant 2017]. 
Felhalmozódhat a kagylók, szardíniák és a 
szardellák szervezetében, így a tápláléklánc 
bármely tagjában mérgezéses tünetek jelent-
kezhetnek (pl. oroszlánfóka, vidra, cetfélék 
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 és emberek). LD50 értéke patkányok esetében 
35 és 70 mg/ttkg között van [Silvagni et al. 
2005, Costa et al. 2010]. 
 

Különböző szervezetekre gyakorolt hatásaik 
A tengeri mikroalgákhoz köthető káros 
hatásokat az alábbi három csoportba sorol-
hatjuk: 
1. Emberi szervezetre gyakorolt hatás: egyes 
algatoxinok speciális vektororganizmusokon 
keresztül jut az emberi szervezetbe. A toxinok 
kagylókban, valamint néhány csigafajban, 
rákban és halban is felhalmozódhatnak, to-
vábbá a toxicitás és a degradáció jellemzői 
jelentősen eltérnek az egyes vektorok 
esetében. Jelenleg a toxikus kagyló vagy hal 
fogyasztása következtében évi mintegy 2000 
esetben fordul elő emberi mérgezés (15%-os 
halálozási arány). 
A legtoxikusabb algafajokat a dinoflagelláták 
között jegyzik, de számos diatóma és cia-
nobaktérium is képes neurotoxikus anyagokat 
termelni, amelyek veszélyeztethetik az emberi 
egészséget. 
Leggyakrabban az alábbi két egészségkárosító 
hatás figyelhető meg az emberi szervezeten: a 
légzőszervi problémák a tengeri vízből 
származó aeroszolok belélegzése következ-
tében - amelyek mérgező fajokat tartalmaz-
nak -, vagy az allergiás reakciók okozta bőrir-
ritáció. A kagylók fogyasztását követően je-
lentkező mérgezési szindrómákat a tünetek 
típusától függően az alábbi csoportokba sorol-
hatjuk: paralitikus, hasmenéses, neurotoxikus 
és amnéziát előidéző mérgezések. 
A paralitikus kagylómérgezés életveszélyes, és 
gyorsan jelentkező neurológiai tünetekkel jár. 
Az akut mérgezés magába foglalja a végtagok 
és periorális területek bizsergését, a motoros 
funkciók elvesztését, az inkoherenciát és a 
légúti bénulással bekövetkező halált. 
A hasmenéses kagylómérgezés dinofízis-
toxinok által okozott hasmenés, hányás. A 
neurotoxikus kagylómérgezés felelős mind a 
neurológiai, mind a gasztrointesztinális tüne-
tekkel járó mérgezési szindrómáért. Olyan 
tüneteket okozhat, mint a száraz köhögés, a 

zihálás, a vizenyős szemek, a paresztézia, az 
izomfájdalom, a szédülés, a fejfájás, az émely-
gés, a hasmenés, a hasi fájdalom, a szívritmus-
zavar és a tágult pupillák megjelenése. Az am-
néziát okozó kagylótoxint számos akut tünet 
jellemez: hányás, hányinger, hasmenés, hallu-
cinációk, zavartság, diszorientáció, légzési ne-
hézségek, rövid távú memóriavesztés és 
súlyos esetekben a bevitelt követően 24-48 
órán belül akár halálos kimenetelű is lehet 
[Dolah 2000, Backer et al. 2003, Botana 2008, 
Zaias et al. 2010]. 
2. Vízi szervezetekre gyakorolt hatás: a fent 
említett esetek kivételével, számos káros alga 
közvetlenül is hatással lehet az értékes 
táplálékként szolgáló vadon élő és telepített 
halakra, illetve tengeri gerinctelenekre. Egyes 
esetekben a nem-toxikus virágzó algák 
(Gonyaulax polygramma, Noctiluca scintillans) 
olyan sűrűn koncentrálódnak, hogy oxi-
génhiányt okozhatnak, ami mind a halak, 
mind pedig a gerinctelenek halálát okozza. 
Tömeges pusztulásukat toxintermelő 
dinoflagelláták és olyan ichthyotoxikus fajok, 
mint a Heterosigma akashiwo és a Chattonella 
marina is okozhatják. A káros algafajok több-
sége a toxintermelés által fejtik ki hatásukat. 
Súlyosan károsíthatják a halak kopoltyúit, akár 
mechanikusan, akár hemolitikus anyagok 
előállításával vagy az extracelluláris neurotoxi-
nok termelésén keresztül [Hoagland és Sca-
tasta 2006]. 
3. A tengeri ökoszisztéma károsodása: a nagy-
mértékű algavirágzás jelentős ökológiai prob-
lémákat és káros hatásokat okozhat a régió 
biótáján (pl. tápláléklánc megváltozása), vala-
mint a tengerparti vizek romlásához is vezet-
het (pl. elszíneződés, szag). Az algatoxinok sok 
olyan szervezetet is érintenek, amelyeknek 
nincs kereskedelmi értéke, de a tengeri öko-
szisztéma funkcionális részét képezik.  Az ilyen 
helyzetek kialakulásához több feltétel egy-
üttes előfordulása szükséges: nem korlátozó 
jellegű fény és tápanyagellátás, valamint a 
virágzáshoz vezető helyi fiziográfiai és oce-
ánográfiai körülmények, ezáltal erősítve  a 
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biomassza növekedését. Az anoxia is egy 
olyan mechanizmus, amellyel a káros alga-
virágzások negatív hatással vannak a part-
menti ökoszisztémák különböző összetevőire. 
A szervesanyagok felhalmozódása az üle-
dékekben, valamint a megnövekedett bakte-
riális aktivitás olyan anoxikus állapotokhoz 
vezethet, amelyek megváltoztatják a bentikus 
makrogerinctelenek szerkezetét [Pezzolesi 
2011, Zanchett és Oliveira-Filho 2013]. 
A fentiekből következik, hogy gyakorlati szem-
pontból kiemelkedően fontos felszíni vizeink-
ben az algafajok és azok mennyiségének vizs-
gálata. Bár néhány mikroalgának sok pozitív 
hatást mutató összetevője is van. Több tanul-
mány kimutatta, hogy bizonyos mikroalgafa-
jok tenyésztése milyen ökotoxikológiai hatá-
sokat okozhat, valamint fogyasztása milyen 
mellékhatásokkal járhat (pszichotikus tünetek, 
daganatos megbetegedések, csontvelő-sejtek 
életképességének csökkenése). Ebből kifo-
lyólag fontos, hogy az alga táplálékkiegészítők 
és kivonatok toxicitását megvizsgáljuk, mielőtt 
a termékeket forgalomba helyeznék. 
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Publicisztika 

A miniszter brácsázik1 
Darvas Béla* 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest –  *bdarvas@bdarvas.hu 

Már nem emlékszem, kitől hallottam vagy ol-
vastam, hogy aki időnként nem mond ellent 
önmagának, az időközben nem is gondolkod-
hatott. Lehetnek azonban ennek tartalmi és 
időkorlátai is, amelyekkel miniszternek kalku-
lálni illik. Jelen esetben az eltelt idő rövidsége 
az, ami mellbevágó, hiszen Nagy István nem is 
olyan régen még a GMO-mentes Magyaror-
szágért Egyesület kormányzati arca volt. Faze-

kas mellett emberünk tette a dolgát, Zászlós 
Tiborral mosolyogva itta a GMO-mentes tejet 
(1. kép), bár műszeres analitika ezt nálunk ki 
nem mutatja, és rendületlen hittel hajtotta 
végre a rá mért államtitkári penzumot. Most 
viszont még alig lett közszolga (vö. minister), 
máris arról beszél, hogy a genomszerkesztés 
nem is vezet GMO-hoz (genetically modified 
organism). 

1. kép  A GMO-mentes tej reklámarcai 2015. januárjában: Nagy István és Zászlós Tibor (Fotó: 
Kocsis Zoltán/MTI)  

Viszont a hazai géntörvény (1998. évi XXVII.) 
nem támogatja őt ebben, mert az géntechno-
lógiával módosított szervezetekről beszél, és a 
genomszerkesztés sokféle módszere bizony a 
géntechnológiához tartozik (lásd e számunk 
szakcikke). Hasonló elnevezést találunk a 
2012. évi C. törvényben a büntető törvény-
könyvről (362. §), vagyis a büntetési tarifák 
ehhez a definícióhoz kötöttek. Az Alaptörvé-
nyünk XX. cikke már más megnevezést tartal-

maz – itt valahogy a terminológiai koherencia 
véget ért – és genetikailag módosított élőlé-
nyekről van szó, ami az európai jogban is ho-
nos. 
Mi is a két elnevezés között a tartalmi különb-
ség? Az egyik a terméket jellemzi, vagyis, hogy 
genetikai összetételében módosított. Ez az 
elnevezés található az európai jogi szabályo-
zásban és Alaptörvényünkben. Erre mondja – 
némi kajánsággal – sok genetikus, hogy va-

1Az eredeti publicisztika megjelenései helye: az Élet és Irodalom 62 (29) – 2018. július 20. 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
https://2015-2019.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/gmo-mentes-tej-hus-es-tojas-eloallitasara-keszul-magyarorszagű
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800027.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://www.es.hu/cikk/2018-07-20/darvas-bela/a-miniszter-bracsazik.html
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Nagy István 2018. május 14-én az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának mondta 
Nem lehet kérdés, hogy a magyar mezőgazdaság továbbra is a GMO-mentes úton kell, hogy 
haladjon, mert ez számunkra megkülönböztetést, előnyt, piaci versenyelőnyt jelent. Ugyanak-
kor arra is végtelenül figyelni kell, hogy meddig beszélünk GMO-kérdésről, és melyik az a pilla-
nat, amikor precíziós (sic!) növénynemesítésről beszélünk. Én szeretném önöknek azt az állás-
pontot megvilágítani, ahogy erről én gondolkodom, és aztán persze vitatkozhatunk erről. Ami-
kor transzgenikus eljárásról beszélünk, azaz egy élőlényből származó genomot (sic!) átviszünk 
egy másik élőlénybe, az génmódosítás, az átveszi a szerepünket a Jóistentől, mert az egy új 
élőlény teremtését (sic!) hozza létre. Abban a pillanatban viszont, amikor arról beszélünk, 
hogy mindaz a folyamat, amit végrehajtunk egy adott genomon belül, egy adott élőlényen 
belül, ami egyébként a természetben tíz-húsz-száz-százmillió év alatt végbe mehetne, az nem 
génmódosítás (sic!), az nemesítés, növénynemesítés, hiszen a mutációkat elfogadjuk, nem is 
lenne sikeresebb a magyar növénynemesítés és az egész vetőmagiparunk, hogyha a mutáció-
kat nem használtuk volna ki mindig is a növénynemesítésben. Egy villám, a fagy, a szárazság, a 
szárazságtűrő képességnek a feltérképezése, az mind-mind változást idézett elő azon geno-
mokban (sic!), amelyek aztán megfeleltek az új kihívásoknak. Ma a XXI. század van, a XXI. szá-
zadnak megvannak azok a biotechnológiai eszközei, amelyek ezt a folyamatot, amely a termé-
szetben önmagától, emberi beavatkozás nélkül is végbe mehetne, csak sok-sok-sok-sok (sic!) 
év alatt, azt nemesítésnek, precíziós (sic!) nemesítésnek kell tekintenünk, és ez engedi a tudo-
mánynak a gazdasági potenciáljának a becsatornázását, ez a magyar növénynemesítést újra a 
világ élvonalába tudja hozni, és ez szerintem támogatandó, mert egy olyan erőforrást tud szá-
munkra biztosítani, amellyel a jövő kihívásaira, a klimatikus válságra való gyors reakcióra meg-
felelő választ fogunk tudni adni (sic!). Ezért szeretném tehát ezt véleményként ismertetni a 
bizottsággal, hogy erre így tekintsünk a jövőben. 

lamennyien genetikailag módosított szerveze-
tek vagyunk, hiszen anyukánk génállományát 
édesapánk módosította. A másik elnevezés 
viszont az ehhez vezető technika alapján külö-
nít el, vagyis géntechnológiai módszereket 
használtunk az előállítás során. 
Miniszterünk szerint a genomszerkesztés az 
Egyesült Államok (Food and Drug Administra-
tion, FDA) mai gyakorlatának megfelelően 
nem génmódosítás, bár erről az Európai Unió 
még nem határozott. A jövő nemzedékek szó-
szólója az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalá-
ban nem is olyan régen (2018. február 19.) 
műhelybeszélgetést szervezett, ahol túlsúlyos 
volt az a vélekedés, hogy a genomszerkesztés 
termékei a GMO-szabályozás alá tartoznak. 
Közel negyvenen ültünk a teremben, közülünk 
ha 10 százalék dolgozott valaha módosított 
növényekkel. Hét rövid előadás és három fel-
kért hozzászólás hangzott el. Az FM 
(Természetmegőrzési Főosztálya) képviselői 

és a többiek mindannyian amellett érveltek, 
hogy a genomszerkesztés is GMO-terméket 
eredményez. Hitelessége alapján három elő-
adást tudok csak kiemelni. 
Székács András hívta fel a figyelmet a függet-
len kutatókat tömörítő European Network of 
Scientists for Social and Environmental Res-
ponsibility (ENSSER) állásfoglalására. Ő maga 
is a szervezet tagja. A főleg mellékhatás-
kutatásokban jeleskedők szerint a genomszer-
kesztéssel készült fajtacsoportok is szigorúan 
GMO-szabályozás alá kell, hogy essenek, mi-
vel a genomszerkesztés is csak géntechnológi-
ai módszerekkel hajtható végre. Ha a géntör-
vényünknek ezt megfeleltetem, akkor a gén-
technológiával módosított kifejezéssel találko-
zom. 
Dudits Dénes az MTA (és egy nem közhasznú 
civilszervezet) képviseletében szólalt meg. Az 
EASAC – amely az európai akadémiák képvise-
letére felesküdött svéd civilszervezet – 15 ta-

https://www.parlament.hu/documents/static/biz41/bizjkv41/MGB/1805141.pdf
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gú bizottságán keresztül javasolta a genom-
szerkesztés kivételét a GMO-körből. A magyar 
tag nélküli bizottságban egy alig ismert svájci 
mezőgazdász volt, aki a javaslatot tehette. Az 
MTA akadémikusai hozzá társultak be. Dudits 
Dénes beszélt arról is, hogy a mezőgazdaság-
ban mi mindenben segíthet a genomszerkesz-
tés. Szerintem is nagyon nehéz lesz majd el-
utasítani az Innate burgonyákat, amelyekben 
sütéskor kevesebb rákkeltő akril-amid képző-
dik, sőt két fajtacsoportjuk a burgonyavészre 
is ellenálló. Az FDA ezeket a fajtacsoportokat 
kivette a GMO-ügyek közül, és deregulációs 
státuszba helyezte, vagyis a gazda termeszti, 
nem jelöli és az állam sem követi a termék 
sorsát. 
Én a Magyar Ökotoxikológiai Társaság (MÖTT) 
képviseletében az összefüggéseket vettem 
szemügyre. Azt, hogy az Egyesült Államokban 
nincs GMO-jelölés sem és az FDA a géncsen-
desített szervezetek (GSO) esetében 2014-től 
sorban liberalizálta az érintett fajtacsoporto-
kat. Az ENSSER és az ökológiai termesztőket 
tömörítő IFOAM nem értett egyet az FDA és 
EASAC javaslatával. A MÖTT azt javasolta, 
hogy az említett csoportokat elkülönítve ke-
zelje az új géntörvény, mert a mostani bioló-
giai/genetikai értelemben bizony elavult. 
Nagy István támogatásra érdemes, korszerű 
növénynemesítésnek gondolja a genomszer-
kesztést (lásd e lapszám szakcikkét, amit a 
Mezőgazdasági Bizottság előtt elmondott szö-
vege alapján – nem tudom szebben írni – egy-
szerűen nem ért: sem az előnyeit, sem a hát-

rányait), de a korábbi GMO-kat – mint mond-
ta – vissza kell utasítani. Nem szólt arról, hol 
húzódik a határ, vagyis laikus vélekedést ol-
vashatok tőle, ami minisztertől kevés. Szerin-
tem ugyanolyan döntéshozói hiba a ma még 
többségi GMO-fajtacsoportok totális elvetése 
(mint Nagy úr korábban tette) és a megértés 
nélküli támogatása (mint most ígéri). Megfo-
galmazásai egyébként megfelelnek a hazai  
pro-GMO körök érdekeinek. Dudits Dénes szá-
jából (aki a miniszter földije) mindez hitelesen 
hangzik, míg Nagy Istvántól korántsem. A pre-
cíziós eljárások a magyar növénynemesítést 
újra a világ élvonalába emelhetik – fogalma-
zott a tárcavezető. Honnan származik vajon ez 
a kincstári bizalom? Hazánk növényi géntech-
nológiája a gyakorlat szerint a térképen sincs, 
hiszen egyetlen fajtajelöltet sem állított elő, 
nemhogy kifejlesztett volna. 
A genomszerkesztés módszerei sokfélék. Van, 
amely olyan szervezetet eredményez, amely 
evolúciós úton nem jöhetne létre (GMO), van, 
ami örökölt tulajdonságokat gyengít vagy 
megszüntet (GSO), és van a kettő között is egy 
kosár (GEO – genetically engineered or-
ganism), amelynek terméke ide vagy oda tar-
tozó. Sokféle foltocska akad a méhész/
polgármester mondandóján, ezt azonban ér-
demtelen lenne itt ragozni, megjegyezve azért 
azt, hogy közel két évtized gyakorlat után 
meghökkentő, hogy a neki tanácsokat adó 
stáb még ezen az ismereti szinten áll. Lehet 
persze, hogy a miniszter csak improvizál, de 
komolyzenében ez meglehetősen disszonáns. 

Humánklónozás?  (Fotó: Getty) 

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2018/poster/Darvas_Szekacs_18c.pdf
https://www.agrarszektor.hu/noveny/darazsfeszekbe-nyul-8211-nagy-istvan-szerint-az-uj-gentechnika-nem-gmo.10842.html
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/09/21/gmo-munkacsoport-virtualis-magyar-gm-kukoricafajta-mv-500-bt/
https://www.express.co.uk/news/science/774824/Human-cloning-University-Cambridge-mouse-embryos
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Krónika 
MÖTT konferenciakiadvány 

(válogatás - 2018) 

Toxicitási tesztekben alkalmazott algabiomassza-becslési módszerek 
összehasonlítása 

 

Gémes Borbála,a Klátyik Szandra,a Lázár Diána,a Lenk Sándor,b Barócsi Attila,b 

Kocsányi László,b Takács Esztera és Székács Andrása 
aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, Atomfizika Tanszék, Budapest 

A növényvédő szerek maradványai bekerül-
hetnek felszíni vizeinkbe a kezelt területekről 
történő bemosódás vagy elfolyás által, így 
hatást gyakorolhatnak a vízi szervezetekre. A 
fotoautotróf algaközösségek jelentős részben 
hozzájárulnak a vízi ökoszisztémák primer pro-
dukciójához, ezért az élőhelyüket vagy foto-
szintetikus aktivitásukat érő zavaró hatások a 
magasabb trofikus szintek változásait idézhe-
tik elő. A gyomirtók azon csoportja, melyek-
nek hatásmechanizmusa a fotoszintézis gátlá-
sán alapszik, fokozott veszélyt jelentenek a 
fotoautotróf algák számára. 
Az édesvízi mikroalgák (pl. Pseudokirchneriella 
subcapitata) indikátorszervezetként szolgál-
nak a környezeti kockázatbecslési folyamatok-
ban. A biomassza és a sejtsűrűség becslése a 
toxikológiai vizsgálatok során elengedhetetlen 
feltétele az algaszaporodás-gátlás meghatáro-
zásának, valamint az EC50 értékek kiszámításá-
nak. A különböző biomassza-becslési módsze-
rek hatékonyságának és alkalmazhatóságának 
összehasonlítása érdekében biomassza-
meghatározást végeztünk el egysejtű zöldal-
gafaj (P. subcapitata) tenyészetéből származó 
hígítatlan algaszuszpenzión, illetve az abból 
készített hígítási soron. Kísérleteink során a 
következő módszerek alkalmazhatóságát és 
hatékonyságát hasonlítottuk össze: sejtszám-
lálás Bürker-kamra alkalmazásával, optikai 

sűrűség mérése, klorofill-a-tartalom meghatá-
rozása, illetve klorofill-a-fluoreszcencián ala-
puló biomasszabecslés. Az optikai sűrűség 
meghatározása spektrofotométerrel történt 
750 nm hullámhosszon. A minták klorofill-a-
tartalmának meghatározását az ISO 
10260:1992 szabvány alapján végeztük el. A 
klorofill-a lézerindukált fluoreszcens jelét (az 
algasejtek által sötétadaptációt követően ki-
bocsátott fluoreszcencia maximális szintje) két 
hordozható műszerrel (FluoroMeter Modul – 
FMM és Chlorophyll Fluorometer – CFM) de-
tektáltuk 690 és 735 nm hullámhosszon.1 A 
kiválasztott módszereket összehasonlítottuk a 
glyphosate IPA-sója, egy glyphosate-tartalmú 
készítmény (Roundup Classic) és annak egy 
összetevője (polietoxilált faggyúamin, POEA) 
algaszaporodásra gyakorolt hatásainak érté-
kelése során is, egy az OECD 201 irányelvek 
alapján, szintén P. subcapitata fajon elvégzett 
vizsgálatot követően. 
A különböző toxicitási tesztekben alkalmazott 
algabiomassza és növekedésgátlás becslésére 
szolgáló módszerek determinációs együttha-
tóit statisztikai úton számítottuk ki az ökotoxi-
kológiai tesztek értékelésére fejlesztett Tox-
Rat szoftver segítségével. A Bürker-kamrás 
számlálás és az optikai sűrűség mérési ered-
ményei közötti korreláció értéke 0,999±0,001 
volt három független ismétlésben, míg a klo-

1Barócsi et al. (2000) Meas. Sci. Technol. 11, 717-729.  

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2018/motkonf2018.pdf
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rofil-a-tartalom és a klorofill-a-fluoreszcencia 
közötti korreláció 0,997±0,003 illetve 
0,997±0,002, habár a fluoreszcens jel intenzi-
tása a CFM esetén körülbelül százszoros volt 
az FMM-hez viszonyítva. A szaporodásgátlási 
tesztekben a hatóanyag alacsony koncentráci-
óinál a biomassza és a klorofill-a-tartalom is 
nőtt (hormézisz), mely sem a készítmény, sem 
a formázóanyag esetében nem volt megfigyel-

hető. Ennek értelmében feltételezésünk sze-
rint a glyphosate alacsony koncentrációban 
tápanyagforrásként szolgálhat az algafajok 
számára. A vizsgált anyagok között a formázó-
anyagként alkalmazott POEA bizonyult a leg-
toxikusabbnak. 
Kulcsszavak: Gémes Borbála, Klátyik Szandra, Lázár Diána, Lenk 
Sándor, Barócsi Attila, Kocsányi László, Takács Eszter, Székács 
András, Pseudokirchneriella subcapitata, algaszaporodás-gátlás, 
klorofill-a 

Húszhetes glyphosate-expozíció hatása a zebradánió 
ivardeterminációjára 
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Némely halfajról ismert, hogy külső hormoná-
lis terhelés (ösztrogének, androgének és ago-
nistáik/antagonistáik) befolyásolja a hallárvák 
ivarát. Eszerint élővizeink szennyezettsége 
hormonmodulánsokkal (EDC) katasztrofális 
hatású lehet az ivararány alakulására. A hallár-
vákban egységesen hermafrodita (petefészek-
re emlékeztető) ivari képletet találunk, és zeb-
radániónál (Danio rerio) a 43-71 nap közötti 
fejlődési kapunál a külső és belső hormonális 
viszonyok döntik el, hogy hímivar felé fejlőd-
nek-e tovább a példányok. Külső EDC-
kezelésre a petefészekszigeteket (ovotestis) 
tartalmazó here sem ritkaság halaknál. Az ak-
varisztikában – a műanyagalkatrészek gyara-
podásával – ivari magatartásformákat nem 
mutató hímek és nőstények előfordulása gya-
kori. Munkahipotézisünk Maack és Segner 
cikkén alapult, akik 3-10 ng/l etinil-ösztradiol 
alkalmazásakor a 71. napon csak nőstény zeb-
radániókat találtak, ami revezibilis volt, így a 
kezelés elhagyásával a 190. napon ismét 
mindkét ivart észlelték. 
Vizsgálatainkat 2016-2017-ben végeztük, ami-
kor a víz- és levegőrendszerben műanyagot 
nem tartalmazó, speciális akváriumsorozatot 
készítettünk. Az egyes akváriumokban azonos 
hőfokon és megvilágítás mellett, hasonlóan 

táplálva végeztük el a szubletális kezeléseket 
gyomirtószer-hatóanyaggal (glyphosate), an-
nak formázott készítményével (Roundup Clas-
sic) és formázószerével (polietoxilált faggyú-
amin, POEA). Az induló koncentrációt előkí-
sérlet alapján döntöttünk el. A hetente egy-
harmaddal, az eredeti kezeléssel frissített víz-
ben a glyphosate-tartalmat HPLC-UV mód-
szerrel monitoroztuk. 2016-ban az akváriu-
mokban (3 sorozat) 50-85 ng/l glyphosate-ot 
és növekvő koncentrációjú bomlástermékét 
(AMPA) jegyeztük fel. A 140. napon az állato-
kat elaltattuk, mértük egyedi tömegeiket, és 
az ivarukat boncolással állapítottuk meg. A 
2016-os kísérletsorozatban, amelyet összesen 
60-60 kéthetes állattal kezdtünk, a kezelések 
glyphosate (GL, 100 µg/l), POEA (PO, 37 µg/l) 
és etinil-ösztradiol (EE, 5 ng/l) vegyületekkel 
történtek. Mortalitás nem fordult elő, és a 
kísérletzáráskori tömegek sem tértek el egy-
mástól szignifikánsan. A hímek átlagos aránya 
~50% volt a GL- és a kezeletlen kontrollban, 
míg ~40% a PO- és EE-kezelésekben. 
2017-ben emelt koncentrációkkal dolgoztunk, 
amelyben 80-80 kéthetes állattal kezdtük a 
kezeléseket glyphosate (GL, 500 és 2500 µg/l 
– előfordulhatnak a kiemelkedően szennye-
zett élővizekben), 2 POEA (PO, 187 és 935  
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µg/l – készítmény-ekvivalens koncentráció), 
Roundup Classic (RC, 500 és 2500 µg/l), etinil-
ösztradiol (EE, 30 ng/l) és 17α-metil-
tesztoszteron (MT, 100 ng/l) anyagokkal. Az 
EE-kezelésben ~70%-os mortalitás fordult elő, 
de ebben a toxikus dózisban sem akadályozta 
meg a ~50% hímarányt. Inkább a fejlődésben 
való visszamaradás volt jellemző. Az EE- és  
MT-kezelésekben a hímek és nőstények töme-
ge is szignifikánsan csökkent. Az MT-kezelés 
83%-ra emelte a hímarányt. Mindkét GL- és a 
magasabb RC-koncentrációban ~30%-ra csök-

kent a hímek előfordulása. 
Eredményeink nem erősítik meg azt, hogy 
etinil-ösztradiollal a nőstények száma emelhe-
tő (a glyphosate magasabb koncentrációi erre 
utalók), de a hímek (lásd AquAdvantage GM-
lazac) száma tesztoszteronagonistákkal növel-
hető. További méréseink folyamatban vannak. 
Kulcsszavak: Gyurcsó Gergő, Baska Ferenc, Mörtl Mária, 
Simon László, Pasaréti Gyula, Cséffán Tamás, Székács 
András, Darvas Béla, Danio rerio, glyphosate, POEA, 
Roundup Classic, etinil-ösztradiol, metil-tesztoszteron, 
ivararány, hormonmoduláns 

Halsperma vizsgálatára alapozott toxikológiai tesztrendszer kidolgozása 
 

Kollár Tímea, Kása Eszter, Csorbai Balázs, Urbányi Béla, Csenki-Bakos Zsolt és 
Horváth Ákos  

Szent István Egyetem, MKK Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, 
Gödöllő 

A halak a legfontosabb toxikológiai modell-
szervezetek közé tartoznak, mivel vízi élet-
módjukból adódóan a vízi környezeti hatások-
nak a leginkább kitett élőlények. A vízi toxiko-
lógiában az in vitro tesztrendszerek széleskör-
ben elterjedtek az in vivo tesztrendszerekkel 
szembeni gyakorlati és etikai előnyeik miatt. A 
halsperma mérhető paraméterei miatt 
(mozgó sejtek aránya, mozgás sebessége, a 
mozgás útvonalának egyenessége stb.) alkal-
mas modellszervezet lehet az efféle vizsgála-
tokhoz, ráadásul gyorsan, frissen kinyerhető, 
így nem szükséges speciális sejtvonalak és 
szövettenyészetek költséges fenntartása. 
Az eddigi tanulmányok, melyekben halsper-
mát alkalmaztak toxikológiai modellként, nem 
egységesek, sem a felhasznált spermát szol-
gáltató halfaj, sem a kezelést követően mért 
végpontok tekintetében. A zebradánió és a 
ponty az OECD (Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet) által kidolgozott, nem-
zetközileg használt toxikológiai vizsgálati pro-
tokollokban széleskörűen használt halfajok, 
ennek ellenére a halsperma használatát toxi-
kológiai vizsgálatokhoz egyetlen szabvány sem 

említi. A sperma mérhető paraméterei miatt 
pedig igen jó toxikológiai modell lehet, ami 
ráadásul szükségtelenné teszi az élő tesztálla-
tok használatát. 
Munkánk során célul tűztük ki gyors, könnyen 
kivitelezhető és megismételhető in vitro toxi-
kológiai tesztrendszer kidolgozását halsper-
mára. Kísérleteink végpontjai a spermiumok 
progresszív motilitása (PMOT, %), sebessége 
(VCL, µm/s), valamint a mozgás egyenessége 
(LIN, %) voltak. A módszer kidolgozásához is-
mert hatású nehézfémsókat [króm(III)-nitrát-
nonahidrát, cink-nitrát-hexahidrát, nikkel-
nitrát-hexahidrát, kadmium-nitrát-tetrahidrát, 
réz-nitrát-trihidrát, arzén-trioxid, higany(II)-
nitrát-monohidrát] használtunk fel. 
A zebradánió- és pontyegyedektől fejés útján 
nyertünk spermát, melyet pontyféléknél hasz-
nált immobilizáló oldatban (200 mM KCl, 30 
mM Tris, pH 8) tároltunk a motilitási képesség 
megőrzése érdekében. A spermán minden 
nehézfémsó esetében négy koncentrációt, 
valamint egy kezeletlen kontrollcsoportot 
teszteltünk. Az expozíciós idő 4 óra volt, a mo-
tilitási paramétereket (PMOT, VCL és LIN) 30  

2
Székács & Darvas (2018) Front. Environ. Sci. 6, 78.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/approved-products/novel-food-information-aquadvantage-salmon.html
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00078/full
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percenként, számítógépes spermavizsgáló 
rendszerrel (CASA) mértük. 
Zebradánió- és pontysperma esetében is azt 
találtuk, hogy a három vizsgált változó közül a 
PMOT volt a legérzékenyebb mind a hét ne-
hézfémsó vizsgálata során: dózis–hatás-
reakció volt megfigyelhető az expozíciós idő 
függvényében. A VCL esetében ez a hatás nem 
volt ennyire kifejezett: ugyan megfigyelhető 
volt minden nehézfémsó vizsgálata során a 
dózis–hatás-összefüggés, ám ennek kiváltásá-
hoz magasabb koncentrációk voltak szüksége-
sek. A LIN pedig a legkevésbé adekvát para-
méternek bizonyult: dózis–hatás-választ csak 
a higanysó esetében tapasztaltunk mindkét 
halfajban, illetve az arzénsó esetében a ponty-
sperma vizsgálata során, viszont a többi ne-
hézfémsó esetében legfeljebb csak a legmaga-

sabb koncentráció okozott csökkenést. A nik-
kelsó esetében változás nem volt megfigyel-
hető a LIN értékében, a kadmiumsó esetében 
csak a pontysperma vizsgálata során volt mér-
hető hatás. 
A zebradánió és a ponty megfelelő donornak 
bizonyultak a spermatoxikológiai vizsgálatok 
során. A sperma progresszív motilitása gyors 
és kellőképpen érzékeny bioindikátora a vízi 
szennyezéseknek, mely alkalmas lehet elő-
tesztelésre és adott anyag lehetséges toxikus 
hatásának feltérképezésére. A halsperma toxi-
kológiai célú felhasználása tehát állatvédelmi, 
valamint környezetvédelmi szempontból is 
megfontolandó. 
Kulcsszavak: Kollár Tímea, Kása Eszter, Csorbai Balázs, 
Urbányi Béla, Csenki-Bakos Zsolt, Horváth Ákos, Danio 
rerio, Cyprinus carpio, sperma, CASA, nehézfém 

Gyógyszerhatóanyag-koncentrációk felmérése a Balatonban és annak 
vízgyűjtő területén a szezonális hatások figyelembevételével 
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aMTA Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet, Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport, 

Tihany; bMTA Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet, Hidrozoológiai Osztály, Tihany; 
cPécsi Tudományegyetem, Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs 

Az elmúlt évszázadban az orvos- és gyógyszer-
tudomány jelentős fejlődésen ment keresztül, 
aminek nagy szerepe volt az átlagéletkor nö-
vekedésében, az életkörülmények javulásában 
és az emberi népesség szaporodási ütemének 
ugrásszerű fokozódásában. Azonban ezzel 
egyidejűleg a fogyasztott gyógyszerhatóanya-
gok típusai és mennyisége is megváltozott. 
Habár a szennyvízkezelési technikák folyama-
tosan fejlődnek, számos gyógyszerhatóanyag 
még mindig megjelenik a tisztított szennyvíz-
ben, ezáltal a természetes felszíni vizekben is, 
ami komoly ökológiai kockázatot jelent a ben-
ne élő vízi előlényekre. 
A különböző aktív gyógyszerhatóanyagok pár-
huzamos vizsgálata környezeti mintákból (víz, 
üledék, biológiai szövet) meglehetősen bo-
nyolult feladat, ugyanis a komponensek kon-

centrációja általában nagyon alacsony (ng/l), a 
vegyületek száma magas (>100), továbbá a 
kiindulási mátrixtól való elválasztás is nehéz-
ségeket okoz. A detektálást megelőző megfe-
lelő előkészítő műveletek megválasztása és 
kivitelezése kulcsfontosságú. 
Kutatásunk célja annak felmérése volt, hogy a 
nyári turisztikai szezon vajon mekkora hatást 
gyakorol a Balaton vízminőségére a gyógy-
szerhatóanyag-koncentrációk tekintetében. 
Tíz különböző mérési ponton vizsgáltuk 134 
aktív komponens jelenlétét a Balatonban és 
annak vízgyűjtő területén (Zala folyó, Kis-
Balaton) évszakos gyakorisággal. A célvegyüle-
tek biológiai hatásuk alapján többek között 
antiepileptikumok, kardiovaszkuláris szerek, 
antipszichotikumok és hormonmodulánsok 
voltak. 
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A mérésekhez felhasznált vízmintákat a víz-
oszlop felénél vettük majd, előkészítésük az 
analitikai vizsgálatra a következőképpen zaj-
lott. A mintákat (0,7 µm pórusátmérőjű) üveg-
szálas szűrőpapír segítségével leszűrtük, majd 
automata szilárd fázisú extrakciós berendezés 
(SPE) segítségével tisztítottuk és töményí-
tettük (1 l-ről 5 ml-re). Az extrakciót követően 
kapott eluátumokat nitrogéngáz alkalmazásá-
val bepároltuk. A szárazra párolt mintákat ez-
után visszaoldottuk, szükség esetén derivati-
záltuk, majd szuperkritikus fluidkromatográfi-
ával csatolt tömegspektrometriás (SFC-MS/
MS) technika segítségével analizáltuk. Az elő-
készítési műveletek során esetlegesen fellépő 
anyagveszteségek nyomonkövetése érdeké-

ben belső standardokat alkalmaztunk. 
Eredményeink alapján kijelenthető, hogy a 
nyári turisztikai szezon szignifikáns hatással 
bír mind a detektált hatóanyagok számát, 
mind azok koncentrációját tekintve. A 134 
vizsgált gyógyszerhatóanyag közül összesen 
69-et detektáltunk a 10 mintavételi ponton a 
felmérési időszakban. Méréseink szerint a víz-
mintákban leggyakrabban (>95%) és legna-
gyobb átlagkoncentrációval (50-300 ng/l) elő-
forduló komponensek a carbamazepine és a 
lamotrigine hatóanyagok voltak. 
Kulcsszavak: Molnár Éva, Fodor István, Takács Péter, 
Zrínyi Zita, Kuzma Mónika, Mayer Mátyás, Pirger Zsolt, 
Maász Gábor, Balaton, carbamazepine, lamotrigene, 
vízminőség, SPE, SFC-MS/MS 

Fafajok pormegkötésének és légszennyezettségi tolerancia indexének 
meghatározása 
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A városi légszennyezettség hatásainak kutatá-
sa terén hatékony alternatív lehetőséget je-
lent a növényzet biokémiai változásainak vizs-
gálata. Az egyes fajok légszennyezéssel szem-
beni tűrőképességét számszerűsíti a légszeny-
nyezettségi toleranciaindex (APTI), melyet a 
levél aszkorbinsavtartalmából, relatív nedves-
ségtartalmából, kivonatának pH-jából és klo-
rofilltartalmából számolunk. Ezen paraméte-
rek jellemzően módosulhatnak a levegőminő-
ség függvényében, meghatározásukkal meg-
bízható képet kaphatunk a városi levegőminő-
ségről. 
Debrecenben Celtis occidentalis-, Tilia  
cordata-, Tilia platyphyllos- és Tilia × europa-
ea-egyedek APTI-értékét, illetve azzal párhu-
zamosan a levélfelszínre ülepedett por meny-
nyiségét határoztuk meg. Célunk az volt, hogy 

felfedjük az összefüggéseket az APTI és a ki-
ülepedett por mennyisége között. Emellett 
összehasonlítást végeztünk az APTI értékeit 
összevetve korábbi kutatásokkal. 2017 őszén 
Debrecenben 12 mintavételi ponton gyűj-
töttünk levélmintákat, majd laboratóriumi 
körülmények között meghatároztuk az APTI-t, 
illetve a kiülepedett por mennyiségét. A szak-
irodalmi összehasonlításhoz az alábbi orszá-
gokból állt rendelkezésünkre releváns adat: 
Kína,3 India,4 Indonézia,5 Irán6 és Nigéria7. Az 
adatokat a vizsgált terület jellege alapján cso-
portosítottuk ipari, útmenti és városi terület-
használati kategóriába, majd elvégeztük az 
országok és területtípusok statisztikai össze-
hasonlítását. 
A meghatározott pormennyiség az APTI és 
annak paraméterei közül csak a klorofilltarta-

3Liu & Ding (2008) WSEAS Transact. Environ. Devel. 4 (1), 24-32. 
4Gupta et al. (2016) Arab. J. Geosci. 9 (136), 1-15. 
5Sulistijorini et al. (2008) HAYATI J. Biosci. 15 (3), 123-129. 
6Gholami et al. (2016) J. Anim. Plant Sci. 26 (2), 475-480. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbamazepine
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamotrigine
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lommal mutatott szignifikáns pozitív korreláci-
ót, ami az r érték (r = 0,443; p = 0,007) alapján 
közepes erősségűnek mondható. A klorofill-
tartalom emelkedése a levélfelszínre ülepe-
dett pormennyiséggel a fotoszintetikus aktivi-
tás fenntartásának céljából következik be. Az 
APTI nem állt közvetlen összefüggésben a por-
szennyezéssel, mivel valószínűsíthetően a le-
vegő és a talaj egyéb jellegű szennyező anya-
gainak komplex hatása is befolyásolja értékét. 
Kínában és Indiában szignifikánsan magasabb 
APTI volt jellemző a debreceni értékekhez ké-
pest. Magyarország Indonéziával és Nigériával 
együtt középkategóriába sorolható, míg a leg-
alacsonyabb APTI-t Iránban mérték. A nagy 
népességű országokban a növényzet toleran-
ciája védekező mechanizmusok eredménye-
ként emelkedik, mivel a népesség száma ará-
nyos a potenciális antropogén szennyező for-

rások számosságával. Összehasonlítva az ipari, 
útmenti és városi mintaterületeket az APTI 
alapján, szignifikánsan a legmagasabb értéke-
ket az ipari területek hozták, ezt követték 
rendre az útmenti és a városi területek. Ez 
alapján a légszennyezettségre érzékeny fajok 
számára ideálisabbnak bizonyul a városi kör-
nyezet, míg a toleránsabb fajok jobban elvise-
lik az ipari tevékenységek potenciálisan nega-
tív környezeti hatásait. A nagy forgalmú utak 
menti területek átmenetet jelentenek az előb-
bi két típus között a növényzetre kifejtett kör-
nyezeti terhelés szempontjából. Az APTI alap-
ján jól becsülhető a városok levegőjének álta-
lános minősége és az antropogén környezet 
hatása az élővilágra. 
Kulcsszavak: Molnár Vanda Éva, Tóthmérész Béla, Szabó 
Szilárd, Simon Edina, Celtis occidentalis, Tilia cordata, 
Tilia platyphyllos, Tilia × europaea, klorofill, APTI, lég-
szennyezettség 

Húszhetes glyphosate-expozíció harmadára csökkenti a zebradánió 
(Danio rerio) granulocitaszámát 
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Takács Eszter,a Székács Andrása és Darvas Bélad 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bELTE Immunológia Tanszék, Budapest; 
cÁllatorvos-tudományi Egyetem, Egzotikus- és Vadállat-egészségügyi Tanszék, Budapest; dMagyar 

Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

A glyphosate gyomirtó hatóanyag gyakori – az 
Európai Unióban már betiltott – formázó 
anyaga a polietoxilált faggyúamin (POEA), ami 
oly mértékben toxikus, hogy a vele formázott 
glyphosate herbicid (pl. Roundup) toxikusabb, 
mint a hatóanyag. A glyphosate citotoxicitását 
többféle sejtvonalon is vizsgálták,8 és a legér-
zékenyebb az emberi Burkitt’s limfómából 
eredő, látens Eppstein-Barr virusgenomot 
hordozó Raji sejtvonal volt,9 de emellett em-
beri limfocitákon is genotoxicitást mutatott.10 
A glyphosate nemcsak a sejtpusztulást illető-
en, hanem más biokémiai citotoxicitás marke-

reket (mitokondriális funkciók, laktát dehidro-
genáz felszabadulás, sejtproliferáció, memb-
ránintegritás, lizoszomális aktivitás) vizsgálva 
is, citotoxikusnak bizonyult.11 
A glyphosate zebradánióvér sejtes elemeire 
gyakorolt hatását vizsgáltuk. Kísérleteink so-
rán zebradániókat (Danio rerio) kezeltünk 100 
µg/l glyphosate hatóanyagnak (G), 37 µg/l 
POEA formázószernek (P) és 5 ng/l etinil-
ösztradiolnak (EE) kitéve 20 hétig. A 2-hetes 
zebradániókat (hímek és nőstények vegyesen) 
30-literes üvegakváriumokban (60/akvárium) 
helyeztük el, heti egyszeri, 10-literes vízcseré-

8Székács & Darvas (2018) Front. Env. Sci. 6, doi.org/10.3389/fenvs.2018.00078  
9Townsend et al. (2017) Regul. Toxicol. Pharmacol. 85, 79-85. 
10Santovito et al. (2018) Environ. Sci. Pollut. Res. – doi.org/10.1007/s11356-018-3417-9 
11Defarge et al. (2018) Toxicol. Res. 5, 156-163.  
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 vel és kezelőanyag-pótlással. Az első tíz héten 
0,1 g/nap, a második tíz héten 0,3 g/nap Oce-
an Nutrition tápanyagot kaptak. A kísérleti 
állatok vérében az apoptotikus sejtek számát, 
valamint az egyes vérsejtek populációméret-
változásait vizsgáltuk. Az adatokat flouresz-
cens TUNEL kit, illetve DiOC6 festés, valamint 
áramlási citométer (FACSAria III) segítségével 
mértük. Az egyes sejtpopulációkat szétváloga-
tást és festést követően mikroszkópos vizsgá-
lattal azonosítottuk. 
A TUNEL+-sejtek száma a kezeletlen zebradá-
niók vérpreparátumához képest az EE-
csoportban 83%-ra csökkent. A G-csoport át-
lagos TUNEL+-sejtszáma a kontrollénak 147%-
a volt, míg a P-csoport TUNEL+-sejtszáma átla-
gosan a kontroll 143%-a volt. Az apoptózissal 
elpusztuló vérsejtek számának növekedését 
mértük glyphosate és POEA esetében is. 
Az EE hím zebradániók granulocitaszáma 
(32±19%; n=12; p=0,0222) és a G hím zeb-
radániók granulocitaszáma (31±2%; n=12; 

p=0,0190) szignifikánsan a kontrollcsoport 
granulocitaszámának átlagosan harmadára 
csökkent. Az EE hím zebradániók vörösvérsejt-
száma (110±3%) 10%-ot emelkedett a kont-
rollcsoporthoz képest (p=0,0152). A szórások 
meglehetősen nagyok. Mindez neutropéniára 
(a granulocitaszám-csökkenés kiváltotta szind-
rómára), a fertőzéseknek való fokozott kitett-
ségre és vegyi hipoxiára utal. A glyphosate és 
bomlástermékei az európai talajok 45%-ában 
~2 mg/kg koncentrációban vannak jelen a fel-
ső rétegben. Magyarországon a 2010 szept-
emberében gyűjtött 42 felszínivízminta fele 
volt glyphosate-szennyezett 540-980 ng/l kon-
centrációban.12 A zebradániók számára ez már 
hematológiai veszélyt jelent. Ismert tény, 
hogy a vegyi hatásokat tekintve az immun-
rendszerünk reagál legérzékenyebben. 
Kulcsszavak: Simon László, Gyurcsó Gergő, Szikora Ben-
ce, Baska Ferenc, Matkó János, Takács Eszter, Székács 
András, Darvas Béla, Danio rerio, glyphosate, POEA, 
neutropenia 
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Székács et al. (2015) J. Chem. 2015, Article ID 717948, 15 pages 

A műanyagok hormonmoduláns összetevői 
Varga Csaba és Darvas Béla 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

A műanyagok igen sokfélék lehetnek. A poli-
mer-alapanyag szerint nevezik el ezeket, vi-
szont a segédanyagokat, katalizátorokat, szí-
nezékeket és lágyítókat nem tüntetik fel a ter-
méken. A hét leggyakoribb műanyagnál há-
romszög alakú mezőben számokat találunk: 1. 
PET (polietlén-tereftalát); 2. HDPE (nagy sűrű-
ségű polietilén); 3. PVC (polivinil-klorid, benne 
biszfenol-A-val (BpA) és ftalátokkal); 4. LDPE 
(alacsony sűrűségű polietilén); 5. PP 
(polipropilén); 6. PS (polisztirol); 7. egyéb mű-
anyagok, köztük a PC (polikarbonát). A BpA 
műgyantákban is előfordul, így nem csoda, 
hogy az egyik legnagyobb mennyiségben gyár-
tott szintetikus molekula (kapacitás: 4-8 millió 
tonna/év). 
A műanyagokat bevonatok, szintetikus rostok 

és további ipari célú felhasználás jellemzi. Tex-
tilipari felhasználású a nylon (poliamid), akril 
(poliakril-nitril), elasztán (poliuretán) és poli-
észter. Égéscsillapító impregnálóként használ-
ják a perfluor-szénhidrogén-származékokat 
(PFC) (pl. perfluor-oktán-szulfonát, PFOS), 
edények tapadáscsökkentő bevonatához a 
politetrafluor-etilént (PTFE, teflon) és számos 
égéslassító is említhető. A katalizátorok között 
találjuk az antimont, mely kioldódik a PET-
palackokból. A műanyagokat granulátumok-
ból készítik és az ebben alkalmazott, speciális 
tulajdonságokat biztosító – esetenként hor-
monmoduláns hatású – segédanyagokat üzleti 
titokként kezelik. Mindez árnyalja az újrahasz-
nosítás kérdéskörét, mert a korábbi szennye-
ződéseiket magukkal viszik az új termékekbe.  
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Ráadásul a vékony műanyafóliákat az összeta-
padás ellen további anyagokkal kezelik. A mű-
anyagok – apoláris lévén – felszínükön szeny-
nyeződéseket kötnek meg. 
Napjainkban a műanyagok élő vizekbe kerülé-
se, aprózódása (mikroműanyagok) igen sok 
kutató és döntéshozó fantáziáját megmoz-
gatta. Összetettsége miatt keveset hallunk a 
gyártási segédanyagok többször hormonális 
hatással járó (ftalátok, BpA, antimon stb.) kiol-
dódásáról és ökoszisztémában okozott problé-
máiról.13 A tengerekben a poliklórozott bife-
nilek (PCB), a polibrómozott-difenil-éterek 
(PBDE), a klórozott szénhidrogének (pl. DDT), 
a higany- és ólomsók a műanyagok felszínén 
és a biomagnifikáció jelensége miatt a táplá-
lékláncokban akár százezerszeres mértékben 
is feldúsulhatnak.14 
A hormonmoduláns hatású vegyületek megje-
lenése a környezetünkben drámai hatásként 
jelentkezik kétéltűeken és halakon. A geneti-
kailag hímnek születő egyedek hermafrodita 

fejlődését válthatják ki (pl. atrazine gyomir-
tó).15 Az ivarszervi deformációk és a csökkent 
spermaszám miatt utódnemzés-
képtelenséggel járnak. E hatás napjainkban 
emberekről is ismert.16 A policisztáspetefé-
szek-szindróma és az endometriózis az ipari 
forradalom óta gyakori betegséggé váltak, 
csakúgy, mint a nőgyógyászati és a férfi nemi 
szerveket érintő daganatok, illetve számos 
neurológiai betegség, melyek sokszor ivari 
különbséget mutatnak (pl. autizmus, hiperak-
tivitás – ADHD, Parkinson- és Alzheimer-kór). 
Több modernizációs betegséghez is hozzájá-
rulnak, mint a cukorbetegség, a nem alkoho-
los zsírmáj, az allergia és az asztma. A nemi 
hormonrendszert károsító anyagok közvetle-
nül és/vagy egyéb betegségeken keresztül 
közvetve csökkentik a teherbeesés esélyét és 
hozzájárulnak a férfiak oligospermiájához, ami 
a férfimeddőség gyakori oka.17 
Kulcsszavak: Varga Csaba, Darvas Béla, műanyagok, 
mikroműanyagok, BpA, PFC, PFOS, PFCE, PET, PS, HDPE, 
LDPE, PP, antimon, atrazine 

13Darvas et al. (2006) 232-245. In. Darvas és Székács szerk. Mezőgazdasági ökotoxikológia. l’Harmattan. 
14Darvas (2000) Virágot Oikosnak. l’Harmattan, Budapest . 
15Hayes et al. (2010) PNAS 107 (10), 4612-4617. 
16Skakkebaek et al. (2016)Physiol. Rev. 96 (1), 55-97.  
17Vargas (2017) Változó nemiség és kémiai evolúció. Budapest.  

Kapronczai Erika és Végh Júlia – Plastic waste labyrinth (Fotó: Darvas Béla)  

http://mek.oszk.hu/09800/09886/
https://www.youtube.com/watch?v=1V2bT9QxnU8

