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Koncz Csaba • Az agrobaktérium transzferált DNS-ének…
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A Molekuláris növénybiológia és zöld biotechno
lógia napjainkban címmel a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián rendezett konferencián a 
magyar növényi molekuláris biológia és gya-
korlati eredményei, a növénynemesítés és a 
biotechnológia hazai és nemzetközi eredmé-
nyeiről számoltak be az ezen a téren elismerést 
szerzett kutatók.

A molekuláris biológia forradalma tette 
lehetővé az egyes tulajdonságokat kódoló 
ge netikai örökítőanyag azonosítását, elsődle-
ges szerkezetének meghatározását, izolálását, 
s azok egyik élőlényből kivágását, majd egy 
másikba való beépítését. Ezen eredmények 
indították útjára a génsebészetet, a ma már 
sokak által génművességnek nevezett tudomá-
nyos kutatómunkákat. Az első sikeres génát-
vitel kidolgozását Nobel-díj honorálta, s a 
génsebészet technikai arzenáljának kidolgo-
zásában az egyes felfedezések is szinte kivétel 
nélkül megérdemelten vezettek a Nobel-díjig. 
Ez az időszak, a hatvanas-hetvenes évek volt 
a génsebészet aranykora.  Az elmúlt mintegy 
fél évszázad biológiai felfedezései alapján 

méltán nevezik a huszadik századot a biológia 
évszázadának. Mindeközben a genetika ha-
zánkban bűnös burzsoá tannak minősült. A 
szovjet Trofim Gyenyiszovics Liszenko tudo-
mánytalan nézetei átszővén a magyar tudo-
mányos életet szinte lehetetlenné tették a 
genetika világszínvonalú művelését. A Straub 
F. Bruno által alapított szegedi Biológiai 
Kutatóközpont fordulatot hozott, s már le-
hetővé tette a genetika méltó szintű kutatását. 
A hetvenes évek elejétől a szegedi intézet, 
majd később a 1990-ben alapított gödöllői 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóköz-
pont széles körű kutatási aktivitását és ered-
ményeit nemzetközi elismerés övezi. A növé-
nyi molekuláris biológia egyes hazai felfedezé-
seit mutatják be az előadások tartalmát ösz-
szegző írások, s nem utolsósorban a számos, 
a gyakorlatba is bevezethető mezőgazdasági 
biotechnológiai eredményeket, melyek az 
elmúlt évtizedekben születtek. Míg a hazai 
eredmények is figyelemre méltóak, gyakorla-
ti bevezetésükre épp a magyar mezőgazdaság 
nem tarthat igényt.
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A múlt század kezdetétől ismert, hogy a két-
szikű növények több mint kilencven családjá-
nak ezernyi faján észlelhető daganatos golyva 
megbetegedésekért az agrobaktériu mok csa-
ládjába tartozó talajbaktériumok felelősek. 
Hasonlóan az állati és humán ráksejtekhez, 
az agrobaktériummal indukált baktérium-
mentesített tumorszövetek immortalizáltak, 
azaz meghatározatlan ideig képesek osztódni 
hormonmentes táptalajon. A növényi tumor-
biológia korszakalkotó felfedezése Jeff Schell 
(1935–2003) és Marc van Montagu belga ku-
tatók nevéhez fűződik, akiknek genti csoport-
ja éppen negyven éve mutatta ki, hogy az ag-
robaktérium tumorindukciós képességért egy 
nagy cirkuláris plazmid, a Ti-plazmid felelős 
(Zaenen et al., 1974). Röviddel később a gen-
ti kutatók és Mary-Dell Chilton (Washing-
ton Egyetem, Seattle, USA) megállapították, 
hogy a tumorsejtek kromoszómáiban megta-
lálható a Ti-plazmid egy szakasza, a transzfe-
rált DNS (T-DNS), amelyet az agrobaktérium 
transzformál a növényi sejtekbe (Chilton et 
al., 1978; Depicker et al., 1978). 

A T-DNS növényekben kifejeződő géne-
ket hordoz, amelyekről a gazda transzkripciós 

apparátusa poliadenilált mRNS-eket szinte-
tizál. A T-DNS-sel transzformált tumorsejtek 
sejtosztódást stimuláló növényi hormonokat, 
auxint (indol-ecetsavat), illetve citokinint 
(izopentenil-adenozint) termelnek. Ezek szin-
tézisét T-DNS-konzervált triptofán monooxi-
genáz (iaaM), indolacetamid-hidroláz (iaaH) 
illetve izopentenil-transferáz (ipt) onkogénjei 
szabályozzák. A T-DNS 6b génje egy ADP-
ribozilációs aktivitással rendelkező faktort 
kódol, amely a sejtdifferenciációt irányító 
mik ro-RNS-ek biogenezisét gátolja. A T-DNS 
5-ös génjének terméke pedig az indol-laktát 
auxin analóg szintézisével modulálja az auxin 
hormon szignálátvitel folyamatait. A külön-
böző agrobaktérium törzsek T-DNS-ein ta-
lálható néhány más kevésbé ismert gén is, 
amelyek csak egyes növényfajokban játszanak 
szerepet a tumorok kialakulásában. Emellett, 
a Ti-plazmidok T-DNS-ei hordoznak egy 
vagy több olyan gént, amelyek nem szüksé-
gesek a tumorindukcióhoz. Ezek ketosav és 
aminosav, illetve cukor kondenzációjából 
származó ún. opinvegyületek szintéziséért 
felelősek. Az agrobaktériumok az opinokat 
egyedüli szén- és nitrogénforrásként haszno-


