
Élet És tudomány  ■ 2012/10 ■ 297

3.
rész

A növényi géntechnológia 
egyik elsőként felhasznált 
eszköze a rovarokat megbe-

tegítő Bacillus thuringiensis nevű bak-
térium, amelynek számtalan törzse 
ismert. A növényi géntechnológu-
sok az ezekben előforduló cry-géne-
ket fogták szolgálatukba, mivel to-
xintermelő képességüket a növények 
örökítő anyagába beépítve is kifej-
tik. Az ilyen növényeket nevezzük 
röviden Bt-növénynek.

Noha gyakran tévesen rovarrezisz-
tens jelzővel is illetik a Bt-növénye-
ket, azok a termelt Cry-toxintípus 
alapján mindig csak valamely rovar-
rend konkrét tagjaival szemben vé-
dettek. Ehhez lepkefélék hernyói el-
len először a Cry1-toxint termelő 
cry1Ab-gént használták fel kukori-
cában (MON 810, SYN-Bt11), a 
cry1Ac-gént gyapotban (MON 531 
+ nptII) és szójában (MON 87701), a 
cry1F-gént pedig kukoricában 
(DAS-1507). Mivel egy idő után 
megjelentek a lepkehernyóknak a 
Cry1-toxinra rezisztens népességei, 
időszerűvé vált a Cry2-toxinokat ter-
melő Bacillus thuringiensis-varián-
sok kombinált alkalmazása az előb-
biekkel.

A kártevők oldaláról közelítve, a 
tűzmolyok családjába (Crambidae) 
tartozó európai kukoricamoly (Ostri-
nia nubilalis) a világon általánosan 
előfordul, de a csöveket károsító töb-
bi hernyókártevő már a bagolylep-
kék (Noctuidae) családjából kerül ki. 
Közülük a kukorica-bagolylepke 

(Helicoverpa zea) észak-amerikai, a 
Spodoptera frugiperda dél-amerikai, a 
gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa 
armigera) kelet-európai, míg a 
Sesamia nonagrioides nyugat-európai 
kártétele jelentős. Korábban úgy vél-
ték, hogy a természetes eredetű ve-
gyületekre kisebb eséllyel és lassab-

ban alakul ki rezisztencia, mint a 
szintetikus vegyületekre, ezt azon-
ban éppen a penicillin esete cáfolta. 
A rovarirtó hatóanyagokkal kapcso-
latos rezisztenciairodalom vezető fa-
ja mindenesetre az említett gyapot-
tok-bagolylepke, amely hazánkban 
kukoricacsöveken is károsít.

A Bacillus thuringiensis változatai 
közül a Cry1- és Cry2-toxint terme-
lők a lepkehernyókat, a Cry3-toxin 
növényi gazdái a bogárkukacokat, 
míg a Cry4-toxint produkálók a szú-
nyoglárvákat pusztítják. Ugyanez a 
baktérium képes azonban súlyosan 
immunbeteg emberek testváladéka-

A géntechnológiai úton módosított növények egy részét arra a célra fejlesztették ki, hogy elpusztít-
sák a kultúrnövények kártevőit. Hamarosan megjelentek azonban az ilyen növényekre tűrőképessé-
get mutató kártevőnépességek is. A bulvársajtó ezeket nevezi hangzatosan „szuperkártevőnek”, 
holott éppen az ellenkezője lenne megdöbbentő, miszerint az élővilág nem képes alkalmazkodni a 
változáshoz. Az evolúció során ugyanis nagyfokú válaszképesség alakult ki a biológiai sokféleségnek 
köszönhetően, s ez az oka annak, hogy az ökológusok – az emberiség jövője tekintetében – kulcsfon-

tosságú szerepet tulajdonítanak a biodiverzitásnak.

GM-növények: kártevők ellenálló és tűrőképesséGe

A kukoricA mint 
trAnszgenikus vegyigyár

kislexikon
Bacillus cereus: a Bacillus thuringiensis 
DNS-rokon faja, amellyel konjugációs kap-
csolatba képes lépni és így cry-géneket 
átvenni; a B. cereus-törzsek között emberen 
bélhurutot okozó patogének fordulnak elő

Az európai kukoricamoly hernyója és kártétele a kukorica-csuhélevélben
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posztembrionális kifejlődési időtar-
tamuk ugyanakkor hasonló volt a 
kontrolltápon tartott bábokéhoz. A 
20. nemzedékben már nem tapasz-
taltunk különbséget a bábtömeg és 
a kifejlődési idő tekintetében sem. 
A 30. nemzedékben megvizsgál-
tuk, hogy mi történik a Cry1Ab-
toxint tűrő törzsünkkel, ha az ötfé-
le protoxint tartalmazó Dipel bioló-
giai rovarirtó szerrel találkozik. 
Nos, az aszalványmoly-lárvák re-
zisztens törzse mintegy negyedany-
nyira volt csak érzékeny a Dipel-
kezelésre. Ez keresztrezisztenciát je-
lez (lásd cikksorozatunk 1. részét az 
ÉT/2012/7. számban – a szerk.). Kí-
sérletképpen tíz nemzedékre fel-
függesztettük a Cry1Ab-toxint tar-
talmazó levélőrlemény adását, azon-
ban a rezisztencia fennmaradt: esze-
rint a tenyészetünkben kialakuló 
rezisztencia öröklődő természetű.

Bár laboratóriumokban már elő-
zetesen is jutottak 160–520-szor 
kevésbé érzékeny népességekhez, 
egy 2006-ban megjelent tanul-
mányban két olyan rezisztens euró-
pai kukoricamolytörzsről számol-
nak be, amelyeknek az érzékenysé-
ge a Cry1Ab-toxinnal kapcsolatban 
az 1300–2000-szeresére csökkent! 
A rezisztencia öröklődött több gén 
megváltozott aktivitása következ-
tében. A rezisztenciát kiváltó fő gén 
előfordulását az észak-amerikai vad 
kukoricamoly-népességekben cse-

iban is megélni, s ott gyulladásos tü-
neteket előidézni, sőt testvérfajával, 
a Bacillus cereus-szal együtt egy fran-
ciaországi bélhurutjárványból is ki-
mutatták.

Rendkívüli változatosságával ez a 
baktérium jó példa egy sikeres stra-
tégiára; gyorsan osztódik, ha kedve-
ző életkörülmények közé kerül (mint 
amilyen például egy lepkehernyó 
emésztőrendszere a Bacillus thuringi-
ensis pathovar. kurstaki esetében). Ha 
a körülmények kedvezőtlenek (a ro-
var pusztulófélben van), spórát ké-
pez és közben toxinkristályt termel. 
A fehérjetermészetű kristály proto-
xinmolekulákból áll. A rovarok táp-
csatornájában az emésztőenzimek 
hatására kiszabadul a protoxin, majd 
azt proteázok feldarabolják, vagyis 
aktiválják. Az emésztés hatására az 
érzékeny rovarfajokban aktivált 
Cry-toxinok keletkeznek. Ezek 
egyenként három alegységből álló 
fehérjék, amelyek közül az egyik, a 
szénhidrátokat megkötő lektin csat-
lakozik az érzékeny rovarok Cry-re-
ceptoraihoz. Mindennek hatására le-
áll a bélperisztaltika, majd a bélfalon 
mikrosebzések keletkeznek, ame-
lyen keresztül a bél szimbionta mik-
roorganizmusai a testüregbe kerül-
nek. Időközben a baktérium spórájá-
ból kifejlődő vegetatív test is bejut a 
kártevő testüregébe, és addig osztó-
dik, amíg a rovar szöveteit teljesen 
fel nem éli, majd a végén gondosko-
dik az utódlásról is: spórákat és az 
azok útját segítő toxinkristályt ké-
pez. Egy ilyen baktérium cry-génjei 
egyidejűleg 4–12 toxintípust hoz-
hatnak létre, így érthető, hogy miért 
alakul ki lassan vele szemben a kár-
tevők rezisztenciája.

Toxinkeverék
Az a felismerés, hogy a lárvák meg-
betegedését a Cry-toxinok okozzák, 
elvezetett oda, hogy a kutatók létre-
hoztak csak Cry-toxinkristályokat 
tartalmazó permetezőszereket, ezt 
követően pedig a Cry-toxint terme-
lő Bt-növényeket. Ehhez elkülöní-
tették a különböző cry-géneket, majd 
azokat növényi sejtekbe vitték be, 
azaz transzgenikus növényeket ne-
mesítettek. A MON 810 esetében a 
cry1Ab-gén került be a kukorica örö-
kítő anyagába. Lényegi különbség, 
hogy míg a baktérium mindig több-

féle méreganyagot termel, s azt pro-
toxin formájában tartalmazza, ad-
dig a Bt-növény csak 1-2-féle kurtí-
tott toxinfehérjét termel. A vizsgá-
latok szerint a Cry4-toxin esetében a 
rezisztencia kialakulásnak esélye 
300-szor nagyobb az egytagú, mint 
a négytagú Cry-toxin esetében.

A genetikailag módosított MON 
810-es Bt-kukoricafajtából szárma-
zó levélőrleménnyel még 2001-ben 
aszalványmoly-lárvákon elvégeztünk 
egy kísérletet, amelyben már az első 
három nemzedékben megfigyelhe-
tő volt a túlélő lárvák számának 
erőteljes növekedése. A 10. generá-
cióban már jelentős volt a túlélés, 
bár csak feleakkora tömegű bábok 
jöttek létre. Az embrionális és 

kislexikon
bakteriális spóra: a kedvezőtlen időszak 
átvészelésére képes túlélő képlet, amely-
ből ismételten kedvező viszonyok között 
vegetatív test képződik. 
Dipel: Bacillus thuringiensis-eredetű Cry1- 
és Cry2-toxinokat tartalmazó biológiai rovar-
irtó szer
nptII: szelekciós markerként használt 
kanamycin-rezisztenciát hordozó gén, 
melynek alkalmazhatósága körül vita folyik
protoxin: nagyobb fehérjemolekula, 
amelyből a fehérjéket bontó proteázokkal 
történő emésztés után szabadul ki az aktív, 
hatáskifejtésre alkalmas toxin

A gyapottok-bagolylepke hernyókártétele és ürüléke a kukoricacső csúcsán
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tó Cry3-toxinnak azonban nincs ha-
tása a kukoricabogár-fajok imágói-
ra, tehát azok korai kártételét a 
címeren, majd a bibéken ez a módo-
sított kukoricafajta sem oldja meg.

A kukoricabogarak lárvái a gyöke-
ret károsítják, ahol az eddig ismert 
változatokban a cry3-gén kifejező-
dése szerény, s már az első évben sem 
teljes a hatás, vannak túlélők. Ez 
utóbbi következtében a szelekció 
erőteljes, és a Cry3-rezisztencia ki-
alakulásának kockázata a bevezetés-
től kezdve igen nagy. Így a 2003-
ban kezdődő termesztés utáni hete-
dik évben, 2009-ben az Amerikai 
Egyesült államokban, Iowa körzeté-
ben szabadföldi körülmények között 
kialakult, Cry3Bb1-toxinnal (MON 
863 és MON 88017) szembeni re-
zisztenciáról számoltak be egy kuko-
ricabogárfaj (Diabrotica virgifera virgi-

fera) népességét vizsgálva. A gyöke-
rekben kimutatható alacsony toxin-
tartalom miatt a lárvák túlélése 
jelentős, ami segíti a Cry3-rezisztens 
kukoricabogár-állományok megje-
lenését. Mindez a szóbanforgó fajták 
gyors lejárati idejét vetíti elő.

Rezisztencia-késleltetés
A Bt-növényeken szelektálódó kár-
tevők miatt a rezisztencia kialakulá-
sának késleltetése a kezdetektől fog-
va az egyik legfontosabb kutatási 
feladat. Tehát nem az a kérdés, hogy 
kártevők rezisztens népességei meg-
jelennek-e, hanem, hogy miként 

kélynek gondolták, s szerintük ez 
az oka annak, hogy a rezisztencia a 
gyakorlatban jóval lassabban alakul 
ki a vártnál. 

Ettől eltérően a Cry1Ab-toxint 
termelő törzsek 1996-ban közter-
mesztésben való megjelenése után 
hat évvel Minnesotában már sza-
badföldről is izoláltak rezisztens 
kukoricamoly-állományt, amely a 
későbbi szelekció után mintegy 
800-szor volt kevésbé érzékeny 
Cry1Ab-toxinra. Mára három kü-
lönböző bagolylepkefaj rezisztens 
népességeit is leírták.

A Cry-toxinnal szembeni rezisz-
tencia kialakulásának több oka is 
van. Az egyik legfőbb az, hogy a 
rovarok emésztőenzimeinek (trip-
szin, kimotripszin) az aktivitása 
vagy az összetétele megváltozik, il-
letve hogy hatékonyabb lesz a szer-
vezetük méregtelenítő képessége, 
továbbá a bélben lévő Cry-recepto-
rok száma vagy érzékenysége eltérő 
lesz, s végül a sebregeneráció ered-
ményesebbé válik. Több, a Cry1Ab-
toxinnal szemben ellenálló kukori-
camolytörzsnél azt találták, hogy a 
rovarlárvák középbelének memb-
ránfelépítésében résztvevő fehérje, 
a cadherin szerkezete eltér a normá-
listól, az elváltozást egy mutáns cdh-
gén okozza.

Az eddigi vizsgálatok alapján te-
hát a géntechnológiai úton módosí-
tott Cry1-kukoricafajták csökkenő 
hatásosságára lehet számítani. Kö-
rülbelül tíz nemzedékre becsülhető 
a rezisztens molynépességek kiala-
kulása, amennyiben a technológiát 
széleskörűen alkalmazzák. A rezisz-
tencia kialakulása több gén együt-
tes működésétől függ és recesszív 
módon öröklődik. Az sem mellé-
kes, hogy a Cry1Ab-rezisztencia 
hatása kiterjed az egyik leggyak-
rabban alkalmazott rovarirtó szer-
re, a Dipelre is.

A Cry1-rezisztencia elsősorban a 
csövön károsító népességrészekben 
alakulhat ki, ahol a MON 810 
esetében a Cry1Ab-toxin kifejező-
dése alacsonyabb. A menedékzónák-
ban, ahol egy kukoricacsövön belül a 
Cry1-toxint termelő és a nem terme-
lő szemek előfordulása változatos 
arányú lehet, jelentős az esély a meg-
betegítő, de halált még nem okozó 
hatás kialakulására.

A kukoricabogár esete  
a Cry3-toxinnal

Az Egyesült Államokban, majd az 
onnan való betelepülése után már 
Európában is a kukoricabogár-fajok 
(Diabrotica spp.) a kukorica legjelen-
tősebb kártevőjévé váltak (lásd az 
ÉT/1995/8. számát – a szerk.). A sze-
lektív növényvédelmi technológiák 
legnagyobb gyakorlati hátránya, 
hogy részproblémákat oldanak meg. 
Egy növényfajon ugyanis mindig el-
térő rovarfajokból álló közösség ká-
rosít. A növényvédelem gyakorlatá-
ban tehát a szelektív technológiák 
akkor kerülhetnek alkalmazásra, ha 
valamennyi fontos kártevő ellen ren-
delkezünk szelektív megoldással. El-
lenkező esetben totális hatóanyagot 
is alkalmazni kell, s akkor a szelektív 
technológia felhasználása már értel-
metlenné válik. Az európai kukori-

camoly elleni – Cry1-toxinra alapo-
zott – szelektív védelem tehát mit 
sem ér, ha hasonló megoldás nem 
születik kukoricabogarak ellen. Bo-
gárlárvák ellen a Bacillus thuringiensis 
Cry3-toxinokat termelő változatai 
(tenebrionis, kumamotoensis) alkalma-
sak, így a növényi géntechnológia 
érdeklődése az ezekért felelős gének 
felé fordult. E fajtacsoportok közül 
cry3A-gént tartalmazó a SYN-IR604 
kukorica; cry3Bb-gént tartalmazók a 
MON 863 (nptII) és a MON 88017 
kukoricák; cry34Ab1 + cry35Aa1-gé-
neket tartalmazó viszont a DAS-
59122 kukorica. A lárvákat elpusztí-

Diabrotica virgifera virgifera egyedei
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késleltethető ez a bizonyosan bekö-
vetkező esemény.

Az egyik megközelítés abból indult 
ki, hogy a többféle Cry-toxint tartal-
mazó készítményekkel szemben las-
sabban alakul ki rezisztencia. Napja-
inkban ezért a több cry-gént tartal-
mazó GM-kukoricafajták terjednek. 
Így a MON 15985 gyapot cry1Ac-, 
cry2ab- és nptII- géneket hordoz, hogy 
az említett kártevőkkel szemben hosz-

szabb ideig hatékony legyen. A transz-
genikus SYN-IR162 kukoricafajta 
viszont vip3Aa19e-gént tartalmaz, 
amely a Cry1Ab-toxinra rezisztens 
kártevőtörzsek ellen alkalmazható 
eredményesen. A vip-gének a Bacillus 
thuringiensis-ben ugyanúgy előfor-
dulnak, mint a cry-gének, és az álta-
luk termelt fehérjetoxinok hatása is 
nagyon hasonlatos, ugyanakkor ke-
resztrezisztencia közöttük nem is-
mert. A Cry-receptorok elkülönítése 
során megvizsgálták, hogy azokhoz 
mely Cry-toxinok kötődnek, ilyen 
módon a keresztrezisztenciára vonat-
kozó ismereteink jócskán bővültek.

A Cry-toxinnal szembeni rezisz-
tencia kialakulásának késleltetése oly 
módon is lehetséges, hogy a kutatók 
kihasználják a Cry-rezisztencia re-
cesszív módon öröklődő természe-
tét, miszerint ha párzik egy Cry-to-
xinra érzékeny egyed egy rezisztens 
egyeddel, úgy a hibridutódok elég 
érzékenyek lesznek ahhoz, hogy a 
Cry-toxintartalmú kukorica elpusz-
títsa azokat. Ezért javasolják azt, 
hogy a Cry1- és Cry3-toxinokat tar-

talmazó fajtacsoportok esetében kö-
rülbelül a terület 10–20 százalékát 
kitevő menedékzónát létesítsenek. 
Ez teremtene arra esélyt, hogy a nem 
módosított táblákban kifejlődő érzé-
keny egyedek a túlélő Cry-rezisztens 
egyedekkel párosodjanak, és utóda-
ik ismét érzékenyekké váljanak.

Ennek az optimista elméletnek azon-
ban számtalan gyönge pontja van. A 
legfőbb az, hogy a terület jelentős ré-

szén egyúttal magát a 
kártevőt tenyésztjük, ami 
a gyakorlati termesztés 
szempontjából abszurd 
dolog. Továbbá a mene-
dékzóna egymással érint-
kező soraiban a Cry-toxint 
illetően vegyes szemeket 
tartalmazó kukoricacsö-
vek jönnek létre, amelye-
ken táplálkozva a kárte-
vő túlélésének valószínű-
sége rendkívül megnő. 

Az sem elhanyagolható 
tényező, hogy a Cry-to-
xint tartalmazó növénye-
ken a fogyasztó rovarok 
kifejlődésének sebessége 
alaposan lelassul a mene-
dékzónában fejlődő rova-
rokéhoz képest: a rezisz-

tens lárvák fejlődési ideje majdnem a 
kétszeresére nő. Ez azt jelenti, hogy 
hazánkban a kukoricamoly és a gya-
pottok-bagolylepke első nemzedékei-
nél az érzékeny és rezisztens állomá-
nyok egyedei más időben rajzanak. 
Így éppen a módszer alapja – a kereszt-
be párzás – kérdőjeleződik meg. Csu-
pán az áttelelő nemzedékek esetében 
van esély arra, hogy a következő év-
ben a bábból való kibúvás hasonló idő-
ben történjen mindkét csoport egyedei 
között. Ezt a lehetőséget azonban erő-
sen csökkenti kukoricamoly esetében a 
szártépéssel történő tarlókezelés (ma 
általában ez jellemző). A szár, ahol a 
kukoricamoly áttelel, szétszaggatása és 
talajba forgatása miatt a rovarok sike-
res túlélésének esélyei jócskán kisebbek 
lesznek. A menedékzóna nagysága, el-
helyezkedése, a választott fajta érési 
ideje mind olyan tényezők, amelyek-
nek a gyakorlati megvalósítása sokféle 
hiba lehetőségét rejti magában.

Darvas Béla
székács anDrás

KÉKI Agrárkörnyezet-biztonsági Főosztály

Az európai kukoricamoly erős nagyításban

Az infraszaunázás

Az infrakabinok működése egyszerű: 
a beépített infrasugárzók olyan hul-
lámhosszúságú infravörös sugarakat 
állítanak elő, amelyek nem a levegőt, 
hanem a testünket melegítik fel. A 
szabad szemmel láthatatlan infrasugár 
tulajdonképpen azonos a napsugárzás 
jótékony, meleget adó tartományával.

Tudományos vizsgálatok szerint az 
infraszauna mélyreható hője segít a 
külső véredények kitágításában, eny-
hülést és gyógyulást hozva az izom-, 
és lágy szövetek sérüléseinek. A meg-
növekedett vérkeringés elszállítja az 
anyagcsere-folyamatok során kelet-
kezett méreganyagokat, és oxigénben 
gazdag vérrel látja el az izmokat, így 
azok gyorsabban felépülnek. Az inf-
raterápia bizonyítottan hatékony az 
ízületi betegségek, a ficamok, az ideg-
zsába, az izomgörcsök és még sok más 
izom-, és csontrendszeri panasz enyhí-
tésében. 

Orvosi kutatások bizonyítják, hogy 
az infraszauna használata edzi a szí-
vet, mivel a test csökkenteni akarja a 
hőmérsékletét, és ezért növeli a pul-
zusszámot. Ahogy testünk megnöveli 
a veríték termelését, hogy saját magát 
hűtse, a szív egyre keményebben dol-
gozik, hogy minél több vért, minél 
gyorsabban pumpáljon. A felgyorsult 
vérkeringés felszínre hívja a bőr saját 
természetes tápanyagait, elősegíti a 
pattanások, kiütések, égések, vágások 
gyógyulását is. 

Kutatások bizonyítják, hogy 30 perc 
infraszaunázás alatt a szervezet annyi 
kalóriát éget el, mintha ugyanennyit 
evezett vagy futott volna. Egy átlagos 
kondíciójú személy egy infrahaszná-
lat alkalmával kb. fél liter izzadtsá-
got termel, ami 300 Kcal elégetésével 
keletkezik. 

Fontos a megfelelő mennyiségű folya-
dék elfogyasztása előtte és közben is, 
továbbá a vízben oldott ásványi anya-
gok és a C-vitamin pótlása. 

Hogyha valamilyen betegségben 
szenved, mindenképpen konzultáljon 
kezelőorvosával az infraszauna hasz-
nálata előtt!

Marosi kinga

Élet-m�d


