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XI. Ökotoxikológiai Konferencia   

2021. november 26. 

RNS-interferencián alapuló 

növényvédő szerek. 

Mik a környezeti kockázatok? 

Székács András 
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Környezettudományi Intézet, 

Agrár-környezettudományi Kutatóközpont, 
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RNS-interferencia 

Andrew Fire és Craig Mello 

A sejtbe jutó kettős szálú RNS-t (dsRNS) fragmensei alapján az RNS-

indukált némítókomplex (RISC) minden hasonló szekvenciájú mRNS-t lebont. 

de: endogén funkciók is 

dsRNS    fragmensek    kapcsolódó ágens (RISC)    eltávolítás 

( immunogén    fragmensek    kapcsolódó ágens (antitest)    eltávolítás ) 

Fiziológiai és orvostudományi 

Nobel-díj, 2006 
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dsRNS 

dsRNS: exogén és endogén eredet 

Sadeq et al (2021) Endogenous double-stranded RNA. Non-coding RNA 7, 15. doi: 10.3390/ncrna7010015 
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dsRNS – detektálás 

dsRNS + reagens: triplexképződés 

és fluoreszcens jelzés 

Sato et al (2016) Triplex-forming Peptide nucleic acid probe having thiazole orange as a base surrogate for fluorescence sensing 

of double-stranded RNA. J. Am. Chem. Soc.  138 (30): 9397–9400. doi:10.1021/jacs.6b05554 
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RNS-interferencia 

Transzpozonok 

Az RNSi védi a genomot 

a transzpozonoktól 

(ugráló génektől) 

mikro-RNS 

A DNS-ben kódolt mikro-RNS-

gének hurkokba tekeredő kettős 

szálú RNS-sé íródnak át. A 

mikro-RNS-ek gátolják az 

mRNS-ek működését. 

Összekapcsolódott kromatin 

RNSi-szerű mechanizmus 

Vírus-RNS 

A sejt vírusfertőzése során 

kettős szálú RNS jut a sejtbe. Az 

RNSi elpusztítja a vírus-RNS-t, 

és ezzel megakadályozza a 

vírusfehérjék átíródását. 

A fehérjeszintézis gáltása 

mRNS-hasítás 

és -bontás 

1. Vírusok elleni védekezés 

2. Sejtélettani folyamatok 

szabályozása 



Page  6 

RNS-interferencia – hatásmechanizmus 

Koenig et al (2013) New aspects of gene-silencing for the treatment of cardiovascular diseases. Pharmaceuticals 6: 881-914. doi: 

10.3390/ph6070881 

citoplazma 

siRNS dsRNS 

Dicer 

RISC 

RISC komplex 

RISC aktiválás 

célfelismerés 

cél-mRNS 

hasítása cél-mRNS 

antiszensz szál 

szensz szál  
 

hasítás 

dózisfüggő: 

nincs erősítés 

szekvenciafüggő 

siRNS duplex 
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RNS-interferencia 

A sejten belüli funkció felléphet 

célszervezetben és nem célzott 

szervezetekben egyaránt. 

Artiga et al (2019) Current status and future perspectives of gold nanoparticle vectors for siRNA delivery. J. Mater. Chem. 7: 876. 

doi: 10.1039/c8tb02484g 

Dicer 
hasítás 

RISC 

komplex 

mRNS-

hasítás 

mRNS 

Bejutás a sejtbe: 

   - SID1-szerű transzmembrán 

csatornák (passzív) 

   - endocitózis (receptor – vezikuláris) 

 szisztémikus terjedés 
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RNS-interferencia 

Elbashir et al (2001) Duplexes of 21-nucleotide RNAs mediate RNA interference in cultured mammalian cells. Nature, 411: 494-

498. doi: 10.1038/35078107  

Morrissey et al (2005) Potent and persistent in vivo anti-HBV activity of chemically modified siRNAs. Nat. Biotechnol., 23: 1002-

1007. doi: 10.1038/nbt1122  

Leachman et al (2008) Therapeutic siRNAs for dominant genetic skin diseases including pachyonychia congenita. J. Dermatol. 

Sci., 51: 151-157. doi: 10.1016/j.jdermsci.2008.04.003 

Artiga et al (2019) Current status and future perspectives of gold nanoparticle vectors for siRNA delivery. J. Mater. Chem. 7: 876. 

doi: 10.1039/c8tb02484g 

Orvostudományi alkalmazások 

Az orális bevitel a kedvezményezett, a mai napig nincsen ilyen alkalmazás: 

emlőssejtekben, segédanyagok nélkül az orális dsRNS biológiai 

hozzáférhetősége ≤ 1% 

Az injekciós bevitelt követően az RNSi-gyógyszerek ~5 percen belül 

túlnyomó mértékben metabolizálódnak     – miért???   

- specifikus génkiütés (siRNS) emlőssejtvonalban 

- alkalmazási lehetőségek vírusfertőzés, öröklődő betegségek és rák ellen 

   vivőanyagok (pl. arany-nanorészecskék) 
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RNS-interferencia 

Sherman et al (2015) RNAi technologies in agricultural biotechnology: The Toxicology Forum 40th Annual Summer Meeting. Reg. 

Toxicol. Pharmacol., 73: 671-680. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.09.001 

Mezőgazdasági alkalmazások 

GMO 

„plant-incorporated protectant” (PIP) 

gazdaindukált géncsendesítés (HIGS) 
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RNS-interferencia 

Khajuria et al. (2018) Development and characterization of the first dsRNA-resistant insect population from western corn 

rootworm, Diabrotica virgifera virgifera LeConte. PLoS ONE 13(5): e0197059. doi: 10.1371/journal.pone.0197059 

Mezőgazdasági alkalmazások 

MON 87411 

     „SmartStax Pro”   eng. US EPA 2017 

                                           EFSA 
 

- cry3Bb1 gén  IR 

- DvSnf7 dsRNA RNSi 

- cp4 epsps gén  HT 

 

Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera) Snf7 (DvSnf7) fehérjéje 

az ESCRT-III (Endosomal Sorting Complex Required for Transport) 

komplexhez tartozó E-osztályú vakuoláris válogatófehérje, amely 

nélkülözhetetlen a transzmembrán transzport-fehérjeszelekcióhoz 

 

rezisztencia megjelenése, kivizsgálása: luminális felvétele csökkent, nem 

dsRNS-specifikus 
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RNS-interferencia 

Sherman et al (2015) Transgenic proteins in agricultural biotechnology: The toxicology forum 40th annual summer meeting. Reg. 

Toxicol. Pharmacol., 73: 811-818. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.10.014 

Mezőgazdasági alkalmazások 
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RNS-interferencia 

Sherman et al (2015) RNAi technologies in agricultural biotechnology: The Toxicology Forum 40th Annual Summer Meeting. Reg. 

Toxicol. Pharmacol., 73: 671-680. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.09.001 

Mezőgazdasági alkalmazások 

nem GMO 

„nem transzformatív RNSi technológia” 

spray-indukált géncsendesítés (SIGS) 

- közvetlen kártevőirtók 

- rezisztenciafaktor-elnyomók 

- egyedfejlődési diszruptorok 

- növekedésserkentők 
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RNS-interferencia 

Sherman et al (2015) RNAi technologies in agricultural biotechnology: The Toxicology Forum 40th Annual Summer Meeting. Reg. 

Toxicol. Pharmacol., 73: 671-680. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.09.001 

Mezőgazdasági alkalmazások 

nem GMO 

vírusindukált géncsendesítés (VIGS)  

                   gazdaindukált géncsendesítés (HIGS) 
 

D. virgifera  

- V-ATPase A, vakuoláris protonpumpa 

- ssj1 (snakeskin) és ssj2 (mesh) epiteliális „septate junction” proteinek 

- troponin I izomfehérje 

- Ras opposite/Sec1, SNARE kötőfehérje 

- RNS-polimeráz-II RpII140 alegység 

- dre4/spt16 FACT komplex protein 

- a köpenyfehérje-komplex (COPII) sec23 alegysége 
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RNS-interferencia 

Mezőgazdasági alkalmazások 

The Toxicology Forum 40th Annual Summer Meeting (2014. júl. 7-10, 

Aspen, CO, USA) 

OECD Conference on RNAi based Pesticides (2019. ápr. 10-12, Paris, 

France) 

EFSA workshop „Risk assessment considerations for RNAi-based GM 

plants“ (2014. jún. 4-5, Brussels, Belgium) 
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RNS-interferencia 

Mezőgazdasági alkalmazások 

The Toxicology Forum 40th Annual Summer Meeting (2014. júl. 7-10, 

Aspen, CO, USA) 

OECD Conference on RNAi based Pesticides (2019. ápr. 10-12, Paris, 

France) 

EFSA workshop „Risk assessment considerations for RNAi-based GM 

plants“ (2014. jún. 4-5, Brussels, Belgium) 
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RNS-interferencia 

Mezőgazdasági alkalmazások 

The Toxicology Forum 40th Annual Summer Meeting (2014. júl. 7-10, 

Aspen, CO, USA) 

OECD Conference on RNAi based Pesticides (2019. ápr. 10-12, Paris, 

France) 

EFSA workshop „Risk assessment considerations for RNAi-based GM 

plants“ (2014. jún. 4-5, Brussels, Belgium) 
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RNS-interferencia – RNS-emésztés 

A szintetikus RNS-molekulák orálisan csekély mértékben szívódnak 

fel/fejtik ki hatásukat 

A csupasz RNS oligonukleotidok eredendően instabilisak 

A gyomor–bél-traktus zord környezetét nem élik túl 

Nincsen molekuláris transzporter a bélben a szisztémás keringésbe 

jutáshoz 

Sherman et al (2015) RNAi technologies in agricultural biotechnology: The Toxicology Forum 40th Annual Summer Meeting. Reg. 

Toxicol. Pharmacol., 73: 671-680. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.09.001 

Betakarítás, szállítás, tárolás alatti lebomlás 

Az élelmiszerfeldolgozás során erős RNS-lebomlás 

Mechanikai, kémiai és enzimatikus emésztési folyamatokban RNS-expozíció 
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RNS-interferencia – RNS-emésztés 

„Királyságokon-átívelő” miRNS-szabályozás: növényi miRNS-ek bejutnak a 

vérkeringésbe és a szövetekbe 

Emlősökben befolyásolják a koleszterin-homeosztázist (MIR168a – LDL) 

Zhang et al (2012) Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian LDLRAP1: evidence of cross-kingdom regulation 

by microRNA. Cell Res. 22: 107-126. doi: 10.1038/cr.2011.158 

Kang et al (2017) Survey of 800+ data sets from human tissue and body fluid reveals xenomiRs are likely artifacts. RNA 23 (4): 

433-445. doi: 10.1261/rna.059725.116 

Extracelluláris dsRNS átadódhat a következő nemzedékbe (oocitákban), és 

ott (is) géncsendesítést indukálhat  extracelluláris RNS átvihet 

génszabályozási infomációkat az utódnemzedékbe 

Marré et al (2016) Extracellular RNA is transported from one generation to the next in Caenorhabditis elegans. Proc. Nat. Acad. 

Sci. U.S.A. 113 (44): 12496-12501. doi: 10.1073/pnas.1608959113 
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RNS-interferencia – Formázás 

Artiga et al (2019) Current status and future perspectives of gold nanoparticle vectors for siRNA delivery. J. Mater. Chem. 7: 876. 

doi: 10.1039/c8tb02484g  

Székács et al. (2021) Editorial: RNAi Based Pesticides. Fron. Plant Sci., 12: 714116. doi: 10.3389/fpls.2021.714116 

- Nanokompozitok 

- Réteges kettős hidroxid-nanolapok („BioClay nanosheet”) 

- Formázott poli-(2-(dimetil-amino)-etil-akrilát) gyöngyök 

 a stabilitás a négyszeresére nőhet 
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RNS-interferencia – Környezeti kockázatelemzés 

Székács et al. 2021) Editorial: RNAi Based Pesticides. Fron. Plant Sci., 12: 714116. doi: 10.3389/fpls.2021.714116 
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RNS-interferencia – Fórum: tanulságok 

Székács et al. (2021) Editorial: RNAi Based Pesticides. Fron. Plant Sci., 12: 714116. doi: 10.3389/fpls.2021.714116 

- A ribonukleotid is „csak egy vegyület”. 

- Szekvenciaspecifitás, de megjósolhatatlan mellékhatások. 

(Nem mechanizmusalapú.) 

- Jobb, mint a miRNS volt, de ez is bizonytalan. 

- Ellenállóképesség kialakulása. Visszavonható? 

- Drasztikus formázásos stabilitásnövelés szükséges. 

- A formázóanyagok saját toxicitása. 

- „A technológia nem bírja el a növényvédőszer-hatóanyagokra vonatkozó 

szigorú szabályozást.” 

- Nem GMO. 

- Még nincs technológia (egyelőre védett információ), de már 
szabályozást sürget. 

- „Biopeszticid” 
- Nyílt technológia. 
 
 Az Elővigyázatosság elve 
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RNS-interferencia – Az Elővigyázatosság elve 

Az elővigyázatosság elemei  (Riói Egyezmény 15. elv) 

- a környezet védelme, 

- a súlyos vagy visszafordíthatatlan károsodás, 

- a tudományos bizonyosság kérdése, 

- a szükséges lépések és azok minősége, 

- a bizonyítási teher alakulása. 

„Ahol súlyos vagy visszafordíthatatlan 

kár fenyeget, a teljes tudományos 

bizonyosság hiánya nem 

használható föl indoklásként a 

környezetrontást megakadályozó 

költséghatékony intézkedések 

elhalasztására”…,        mert 

lehetséges, hogy amikorra minden 

kétely eloszlik, már késő lesz. 



Page  23 

Végszó 

Köszönöm a figyelmet! 


