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Az elsőgenerációs géntechnológiai úton módosított növényekkel kapcsolatos hírek napi szintűek, a véle-
mények száma meghaladja a tényirodalomét. Lelkesedhetünk a vita tárgyát képező korai eredményért 
mint a természettudományos technológia egyik vívmányáért, de el is vethetjük azt, mint a takarmányo-
kat és táplálékainkat érintő, eddig szükségtelennek látszó növényvédelmi megoldást. Van azonban egy 

tény, amit senki sem tagad: a gyakorlati szempontból kulcsfontosságú ellenálló és tűrőképesség. 

1.
rész

„Minden anyag mérgező, és sem-
mi sincs méreghatás nélkül; csak 
a dózis teszi lehetővé azt, hogy 

valami ne legyen mérgező” – írta a tizen-
hatodik század elején Paracelsus. Így 
érthetővé válik, hogy a farmakológia 
és a toxikológia miként vélekedik a 
gyógyszerekről és mérgekről. Különö-
sen ezek használatánál tapasztaljuk, 
hogy rendszeres alkalmazás után már 
nem fejtik ki korábbi hatásukat, illetve 
azt tulajdonképpen elveszítik.

Egyre nagyobb dózis
A farmakológiából az egyik legré-
gebben ismert példa a morfiné, 
amelyből 2–4 hetes használat után 
egyre nagyobb dózis szükséges ah-
hoz, hogy a kívánt fájdalomcsillapí-
tó hatást elérjük. A hatást kiváltó dó-
zis változása igen tekintélyes lehet. 
Míg a kezelés kezdetén 60 milli-
grammnyi morfin/nap már légzés-
megállást okozhat, a morfintolerán-
sok esetében ez lassan 2000 milli-
grammnyi morfin/nap dózis fölé is 
emelkedhet. A tolerancia, azaz tűrő-
képesség tehát akár 30-szorosára fo-
kozódhat. Az okok között leggyak-
rabban a méregtelenítésben részt ve-
vő májenzimek hatékonyabb műkö-
dését találták.
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A növényvédelem területéről jól is-
mert, hogy az olyan rovarölő ható-
anyagok, amelyeket soknemzedékű és 
táplálékként többféle forrást (itt több 
növényfajt) elfogadó rovarok ellen 
használnak föl, ismételt alkalmazásuk-
kor veszítenek hatékonyságukból. Hír-
hedt esetek a rovarölő DDT vagy egyes 
piretroidok, amelyek akár egyetlen év-
tized alatt elvesztették hatékonyságu-
kat, mivel a kártevőkből igen gyorsan 
tűrőképes népesség szelektálódott ki. 
Az üvegházi molytetű (Trialeurodes va-
ropariorum) ellen a hetvenes évek elején 
alkalmazott szerves foszforsav típusú 
rovarirtó idegméreg, a dichlorvos pedig 
már néhány év alatt alkal-
matlanná vált e faj féken-
tartására. A kártevő rovar 
tojásai és e részleges átala-
kulással fejlődő faj esetében 
a két nem táplálkozó nim-
faállapot egyedei ugyanis 
mentesültek a méreghatás 
alól, azaz a halált még nem 
okozó (szubletális) hatás 
esélye megnőtt. A szubletális hatás ide-
ális szelekciót biztosít a méreganyaggal 
szemben kevésbé érzékeny népességré-
szek kialakulásához, azaz a túlélést biz-
tosító géneket hordozó egyedek feldú-
sulásához.

Gyógyszerészeti területen talán a leg-
régebben emlegetett példa a penicillin-
re rezisztens kórokozók megjelenése. 
Alexander Fleming 1928-ban fedezte 
fel a penicillint, s ezt követően már a 
negyvenes években leírtak olyan esete-
ket, amikor a remélt hatás elmaradt. 
Ma már tudjuk, hogy általában a re-
zisztencia, vagyis az ellenálló képesség 
öröklődő természetű. Az antibioti-
kummal szembeni rezisztencia oka 
sokféle lehet. Például módosul az anti-
biotikum lebontása; a kiválasztás foko-
zódásával csökken az antibiotikum fel-
halmozódása; megváltozik az antibio-
tikumot megkötő fehérje; a széles spekt-

rumú béta-laktamáz 
gének megjelenésé-
vel az antibiotikum 
enzimatikus úton vá-
lik hatástalanná.

Az antibiotikumok 
átalakítását végző új 
– a rezisztenciát biz-
tosító – enzimek 
génjei plazmidokon, 

ezeken a kör alakú, néhány gént hor-
dozó DNS-szakaszokon helyezkednek 
el. A plazmidok a baktériumfajok kö-
zött is átadódhatnak konjugáció* során, 
ugyanis a donor baktériumból a kicse-
rélt citoplazmával plazmid is átkerül a 

Tolerancia, 
reziszTencia és 
biodiverziTás

A dohányszender lárvája

kisLExikon
konjugáció: a baktériumokra 
jellemző, citoplazmacserével járó 
sejtösszeolvadás
muropeptid: a sejtfal képzésében 
szerepet játszó peptid
receptor: jelfogó; ingerfelvevő; 
célhely
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fogadó baktériumba. Ez az antibioti-
kummal szembeni rezisztencia terjedé-
sének leggyakoribb útja. A másik lehe-
tőség a transzformáció, amikor egy el-
pusztuló baktérium DNS-darabját 
(génjeit) a fogadó baktérium a környe-
zetéből felveszi, majd azt plazmidba 
vagy kromoszómába építi be. 
A harmadik lehetőség a transz-
dukció, amikor egy bakteriofág 
az egyik baktériumból visz át 
DNS-darabot egy másik bak-
tériumba. Mindezeket a lehe-
tőségeket nevezzük horizontá-
lis géntranszfernek, amikor az 
egyik faj örökítő anyaga egy 
másik fajba kerül át.

Penicillin hatására gátolt az 
érzékeny baktériumok sejtfa-
lának normális növekedése. 
Rezisztens baktériumokban 
viszont a penicillin nem képes 
kötődni a sejtfalban előforduló 
lineáris muropeptidekhez*, 
mivel azok elágazó szerkeze-
tűre változnak. A változás 
kapcsán a leginkább emlege-
tett gének: pbp, MurN, MurM.

A nikotin példáján
A rovarirtó szerek közül, 
mint a legkorábbi példát, a 
nikotint említhetjük, amelyet 
eleinte a dohány kivonata-
ként használtak rovarirtásra. 
Köztudott azonban, hogy a 
dohánynak is vannak kártevői, azaz 
léteznek olyan rovarfajok, amelyek 
éppen ezen a növényen táplálkoznak. 
Például a rovarélettan egyik mo-
dellállata, a dohányszender (Manduca 

sexta) lárvájának a gazdanövényei a 
toxikus alkaloidokat termelő burgo-
nyafélék (Solanaceae), közöttük a do-
hány. Hasonló rovar hazánkban a 
zöld őszibarack-levéltetű (Myzus per-
sicae) is; ez utóbbi faj nikotinos ace-
tilkolin-receptora* az átlagosnál sok-

kal kevésbé érzékeny változatra mó-
dosult, így a dohányban előforduló ni-
kotinkoncentráció az ezen a növényen 
élő levéltetű-népesség részére nem je-
lent táplálkozási akadályt. Napjainkig 

mintegy 400 mezőgazdasági kártevő 
rezisztens népességeit írták le, ami a je-
lenség általános és széleskörű elterjedt-
ségét támasztja alá.

Méregtelenítés
A tűrő- és az ellenálló képesség fajonként 

eltérő. Egy vegyület mérge-
zőségének – letális, azaz ha-
lált okozó dózisának – fa-
jokra jellemző sajátosságai 
vannak. A tűrőképesség – 
láthattuk – valamiféle át-
meneti állapot az érzékeny-
ség és az ellenálló képesség 
között. Ebben a fázisban az 
egyedi érzékenység csökke-
nése nagyrészt méregtelení-
tő enzimrendszerek haté-
kony működésén alapul, 
amely után a népességszintű 
szelekció fontos összetevő, 
benne az elkövetkező nem-
zedékekben a tűrőképesek 
aránya növekedik. A rezisz-
tencia ehhez képest a népes-
ségre jellemző öröklődő vál-
tozás, amely során az illető 
anyaggal kapcsolatos érzé-
kenység (sokszor a hatáshely 
érzékenységének öröklődő 
megváltozásával) számotte-
vően csökken.

Ahhoz, hogy egy vegyü-
let kifejtse hatását, el kell 
jutnia a célhelyhez. A folya-

matot sokféle tényező akadályozhatja, 
amelyeknek megfelelően különféle re-
zisztenciákról beszélhetünk. A magatar-
tási rezisztencia a táplálék elfogadása 
vagy elutasítása szintjén jelenik meg. 

A horizontális géntranszfer formái baktériumok között: transzformáció 
– a bal oldali pusztuló sejt környezetbe jutó DNS-darabjaiból a másik sejt 
felvesz néhányat, és azokat a kromoszómájába beépíti (A); transzdukció 
– a bal oldali beteg sejtből a bakteriofág egy DNS-darabot szállít át a 
másik sejtbe, s ott vagy a kromoszómába, vagy a plazmidba építi be (B); 
konjugáció – a citoplazmacserével együtt plazmidok (s azokon gének) is 

kicserélődnek (C)

Fekete 
répa-levéltetvek 

hada Üvegházi molytetű
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Az elfogadáshoz vizuális, olfaktorikus 
(gerinceseken szaglószervi) és közvet-
len érintkezéssel társuló (gerinceseken 
ízlelőszervi) ingereken keresztül vezet 
az út. A taszító, riasztó (repellens) és el-
utasítást kiváltó (deterrens) hatású anya-
gok a táplálkozást megakadályozhat-
ják, s ilyenkor a növény elutasítására ke-
rül sor. Míg a repellens hatású vegyüle-
tek a gáz halmazállapotú anyagokat 

érzékelve már „szag-
lás” után hatnak, így 
elmarad a próbatáplál-
kozás, a deterrens hatá-
sú anyagoknál próba-
táplálkozás és közvet-
len tapasztalat után tör-
ténik a visszautasítás. 
Vizuális élmény utáni 
visszautasításra is van példa, amennyi-
ben a rikító színű és mintázatú rovarok 
(darázsszínezetűek), a puhatestűek, a 
halak, a hüllők és a kétéltűek (nyílmé-
reg-békák) elkerülése, általános elutasí-
tása a jellemző.

A fiziológiai típusú rezisztenciára az 
anyagfelvétel változatossága (baktériu-
mok sejtfala), annak becsomagolása 
(szállító fehérjék a rovaroknál), időszaki 
raktározása (méregzacskók) és kiválasz-
tása (időnként saját védelemre fordítva 
a felvett mérgező anyagot) a jellemző. 
Ilyenkor az eredeti vegyület nem mó-
dosul, csak hatékony módon elkülönül.

A biokémiai rezisztencia – az előzőkkel 
ellentétben – a vegyület lényeges ké-
miai átalakításán alapul. Ilyenkor le-
bontó enzimrendszerek (citokróm P-
450, glutation-S-transzferáz, karboxil-
észteráz, epoxi-hidroláz, hexóz-transz-
feráz stb.) végzik el egy vagy több 
lépésben az átalakítást, miközben álta-
lában egyre vízoldhatóbb származékok 
képződnek, vagyis gyorsul a kiválasz-
tódás. Ez a biokémiai rutin azonban 
néha öngyilkos aktiválódáshoz vezet-
het, és az eredeti vegyületnél toxiku-
sabb közti termék jön létre.

A nagy enzimrendszerek működése 
összetett. Képesek arra, hogy bizonyos 
vegyületek jelenlétében sokszorosára nö-
veljék méregtelenítő teljesítőképességü-
ket (enzim-indukció), és hogy az aktuá-
lisan jelen lévő vegyület kezelésére haté-
konyabb izoenzimeket* hozzanak létre, 
amelyekben a szubsztrátcsatorna* és -kö-
tőhely megváltozása öröklődően tűrőké-
pesebb népességek kialakulásához is el-

vezethet.
A szervezetbe kerülő 

vegyületnek a bemuta-
tott akadályokon túl-
jutva kell elérnie a cél-
helyét, a receptorát. A 
fehérjetermészetű re-
ceptor azonban mutá-
ció után úgyszintén 
módosulhat, és érzé-
kenysége a töredékére 
csökkenhet. Ennek kö-
vetkezménye az lesz, 
hogy adott biológiai 
hatás csak többszörös 
mennyiségű mérgező 
anyaggal válható ki.

Változatok a 
sokféleségre

Mint oly sok minden-
nek az élővilágban, a toleranciának és a 
rezisztenciának is forrása a biodiverzi-
tás, azaz a biológiai sokféleség, amely-
nek különböző szintjeit ismerjük. A 
vad népességekben az eltérő genetikai 
adottságú egyedek száma nagy. Mind-
ez arra jó, hogy adott faj igen sokféle 
stratégiával alkalmazkodhat a változó 
környezetéhez. A környezeti változá-
sokra az eltérő adottságú egyedek tehát 
magukban hordozzák az alkalmazko-
dás lehetőségét.

Amennyiben a biodiverzitást a gének 
szintjén keressük, akkor a génszintű bi-
odiverzitást a génváltozatok (allélok) 
sokasága jellemzi. Népességi szinten az 
allélgyakoriságok eltérései a népessé-
gek gyorsabb vagy lassabb alkalmaz-
kodását teszik lehetővé egy-egy felme-
rülő környezeti változáshoz. Ilyenkor 
egy méreganyag megjelenésekor az ér-
zékenység alléljait hordozó egyedek el-
pusztulnak, s ezzel szinte egyidejűleg a 
táplálékforrást elfoglalják a tűrő- vagy 
ellenálló képesség alléljait hordozó 
egyedek. Már egyetlen nemzedék után 
tehát az illető népesség átalakul a kivá-
lasztódás hatására.

A biodiverzitásnak létezik faji és öko-

szisztéma-szintű válfaja is. A növény-
védelmi céllal kijuttatott drasztikus ha-
tású vegyületek akár ezeket is érinthe-
tik, azaz egy faj helyét egy kevésbé ér-
zékeny faj veheti át. Az esemény később 
az ezekre épülő táplálékláncokon – ter-
mészetes ellenségeken – keresztül öko-
szisztéma szintű változásokat is kiválthat. 
Ilyen például a totális gyomirtók (mint 
amilyen a glyphosate) hatása. Ezek 
esetében az erősen csökkenő és változó 
gyomfaj- és létszám miatt a szóban for-
gó gyomokon táplálkozó növényevők, 
majd az azokra épülő ragadozó, illetve 
parazitoid népességek mérhetően elsze-
gényednek és megváltoznak.

keresztrezisztencia  
és mutáció

Egy vegyületre kialakuló ellenálló ké-
pesség – éppen összetett természete mi-
att – sokszor hoz változást más vegyü-
letekkel szemben is. Ekkor beszélünk 
keresztrezisztenciáról. Az okok többfélék 
lehetnek. Keresztrezisztencia alakulhat 
ki azonos kémiai szerkezetű vagy azo-
nos helyen ható vegyületek (klórozott 
szénhidrogének és piretroidok) között 
is, netán olyanok esetében, ahol ered-
ményesen működik ugyanazon meg-
változott méregtelenítőképesség.

Az ellenálló és tűrőképesség a táplálék-
fogyasztás, -feldolgozás és -kiválasztás 
teljes rendszerében eltérő egyéni és cso-
portválaszokat foglal magában. A tűrő-
képesség fokozódására egyfajta stratégia 
a méregtelenítő enzimrendszerek haté-
konyságának fokozódása. Az ellenálló 
képesség viszont inkább a célhelyet érin-
tő öröklődő természetű. A vad népessé-
gekben a mutáció következtében alakul 
ki az az allélgazdagság, amely megte-
remti a megváltozó környezethez való 
alkalmazkodás feltételeit. Egy negatív 
hatású vegyület átalakítja a népességek 
allélgyakoriságát úgy, hogy támogatja 
az illető hatást legkönnyebben átélő 
egyedek életben maradását, ezáltal azok 
szaporodási esélyeit növeli.

A különösképpen drasztikus környe-
zeti hatások géneróziót idéznek elő, ami 
valójában az allélok számának rendkí-
vüli csökkenése. Mindez súlyosan ront-
ja a további alkalmazkodás esélyeit. A 
fajkihalások egyik fő oka voltaképpen 
az alkalmazkodáshoz szükséges gén-
szintű biodiverzitás drámai csökkenése.

Darvas Béla 
székács anDrás

KÉKI Agrárkörnyezet-biztonsági Főosztály

kisLExikon
izoenzim: azonos átalakítást 
végző, de egyes konkrét esetek-
ben eltérő hatásfokkal működő 
enzimcsaládtag
szubsztrát: az enzim által kezelt 
vegyület

Levéltetű szárnyatlan nőstényei


