
TranszgTranszgéénikus nikus 
áállatokllatok

��TranszgTranszgéénikus  minden olyan nikus  minden olyan 
áállat, melynek genomja llat, melynek genomja 
emberi kemberi köözremzremüükkööddééssel ssel 
bejuttatott DNSbejuttatott DNS--t tartalmaz.t tartalmaz.



I. A KONKRI. A KONKRÉÉT GT GÉÉNSEBNSEBÉÉSZETI SZETI 
TECHNIKATECHNIKA

�� A beavatkozA beavatkozáást embrionst embrionáális lis 
áállapotban, de mllapotban, de méég a sejtosztg a sejtosztóóddáás s 
elelőőtt .tt .

�� A zigA zigóóttáához hoz úúgy jutnak hozzgy jutnak hozzáá, hogy , hogy 
az anyaaz anyaáállat petevezetllat petevezetéékkéébbőől l 
kimosskimossáák a megtermk a megterméékenykenyíített tett 
petesejtet, (sejteket).petesejtet, (sejteket).

�� Maga a genetikai Maga a genetikai áállomllomáány ny 
mmóódosdosííttáása igen egyszersa igen egyszerűű feladat: feladat: 
úún. mikromanipuln. mikromanipuláátor kell hozztor kell hozzáá..



mikromanipulmikromanipuláátortor



�� A megtermA megterméékenykenyíített petesejtet az tett petesejtet az 
egyik kapillegyik kapilláárissal megtrissal megtáámasztjmasztjáák. k. 

�� Majd valamelyik elMajd valamelyik előőmagba magba 
bejuttatjbejuttatjáákk-- hhííg DNS oldat g DNS oldat 
formformáájjáábanban-- a genetikai anyagot.                                           a genetikai anyagot.                                           
Ebben az Ebben az áállapotban a zigllapotban a zigóóta kta kéét t 
elelőőmagvat tartalmaz. magvat tartalmaz. ÁÁltalltaláában a ban a 
nagyobb apai eredetnagyobb apai eredetűű magba magba 
injektinjektááljljáák az idegen DNS anyagot.k az idegen DNS anyagot.



2.2.áábra. A hbra. A háázinyzinyúúl zigl zigóóttáája a mikroinjektja a mikroinjektáálláás kezdets kezdetéén,n,
az apai elaz apai előőmag megszmag megszúúrráásakor sakor 

HHáázinyzinyúúl zigl zigóóttáája a mikroinjektja a mikroinjektáálláás s 
kezdetkezdetéénn



MMáár az idegen gr az idegen géént tartalmaznt tartalmazóó DNS DNS 
oldattoldattóól duzzad az apai ell duzzad az apai előőmagmag



�� A beinjektA beinjektáálláást kst köövetvetőően a ken a kéét mag t mag 
elindul egymelindul egymáás fels feléé éés ns nééhháány ny óóra ra 
mmúúlva egyeslva egyesüülnek, a folyamatos lnek, a folyamatos 
osztosztóóddáások eredmsok eredméényeknyekéént pedig nt pedig 
barbaráázdzdáállóódik az embridik az embrióó..

�� Ezzel egyidejEzzel egyidejűűleg valamelyik leg valamelyik 
kromoszkromoszóómmáába beba beééppüül az idegen DNS l az idegen DNS 
..



A beA beééppíített genetikai anyagnak tett genetikai anyagnak 
ttööbb rbb réésze van:sze van:

�� A DNS szakasz amely az A DNS szakasz amely az ááltalunk ltalunk 
kivkiváálasztott tulajdonslasztott tulajdonsáág (fehg (fehéérje) rje) 
kkóódjdjáát hordozza.t hordozza.

�� Azok a rAzok a réészek amelyek szavatoljszek amelyek szavatoljáák, k, 
hogy a ghogy a géén mn műűkköödni fog.dni fog.



�� A idegen DNS  bejuttatA idegen DNS  bejuttatáássáát kt köövetvetőően en 
a legjobb a legjobb áállapotllapotúú embriembrióókat kat áálterhes lterhes 
anyanyáák petevezetk petevezetéékkéébe be üültetik be. A ltetik be. A 
ppóótmamtmamáákat hormoninjekcikat hormoninjekcióókkal kkal 
kkéészszíítik fel az embritik fel az embrióók befogadk befogadáássáára.ra.

�� A vilA viláágra jgra jöött uttt utóódokat genetikai dokat genetikai 
vizsgvizsgáálatoknak vetik allatoknak vetik aláá éés ennek  s ennek  
sorsoráán kivn kiváálogatjlogatjáák azokat az k azokat az 
egyedeket, amelyek az idegen gegyedeket, amelyek az idegen géént nt 
(transzg(transzgéént) hordozznt) hordozzáák.k.



�� A alapA alapííttóóegyedek kegyedek köözzüül hagyoml hagyomáányos nyos 
keresztezkeresztezéések sek éés genetikai s genetikai 
vizsgvizsgáálatok seglatok segíítstsééggéével kivvel kiváálasztjlasztjáák k 
azokat, amelyek mind az apai mind azokat, amelyek mind az apai mind 
az anyai kromoszaz anyai kromoszóómmáájukban jukban 
hordozzhordozzáák a transzgk a transzgéént. nt. ÍÍgy hozhatgy hozhatóó
lléétre az alaptre az alapííttóó egyedekbegyedekbőől egy l egy 
transzgtranszgéénikus tnikus töörzs.rzs.



II.TRANSZGII.TRANSZGÉÉNIKUSNIKUS
GAZDASGAZDASÁÁGI GI ÁÁLLATOKLLATOK

A hagyomA hagyomáányos szelekcinyos szelekcióós s 
eljeljáárráásokkal gyakran nem lehet sokkal gyakran nem lehet 
elvelváálasztani egy klasztani egy kíívváánatos natos 
tulajdonstulajdonsáágot egy vagy tgot egy vagy tööbb nem bb nem 
kkíívváánatos jellegtnatos jellegtőől. A kedvezl. A kedvezőő
tulajdonstulajdonsáágokgokéért felelrt felelőős gs géének egyik nek egyik 
fajbfajbóól a ml a máásikba vitelsikba viteléére  a re  a 
molekulmolekulááris genetika ris genetika éés a s a 
rekombinrekombinááns DNS mikroinjektns DNS mikroinjektáálláás s 
mmóódszere egydszere együüttesen alkalmazva ttesen alkalmazva 
lehetlehetőőssééget ad. get ad. 



Gyakori kutatGyakori kutatáási, ksi, kíísséérleti rleti 
terterüületek:letek:

1. gazdas1. gazdasáági gi áállatok nllatok nöövekedvekedéési si 
ereréénynyéének fokoznek fokozáása :egereknsa :egereknéél l 
pozitpozitíív eredmv eredméények; emlnyek; emlőőssööknknéél l 
problprobléémmáákk

2. gyapj2. gyapjúú minminőőssééggéének javnek javííttáása sa 
:durv:durváább bb éés kisebb szs kisebb száálerlerőőssssééggűű
gyapjgyapjúú

3. betegs3. betegséégek elleni rezisztencia gek elleni rezisztencia 
kialakkialakííttáása :egerekben sikersa :egerekben sikerüült lt 
vvíírusrezisztencirusrezisztenciáát kialakt kialakíítani, majd tani, majd 
ezt a gezt a géént juhokba nt juhokba ááttüültetniltetni



ÚÚjszjszüüllöött serttt sertéések immunitsek immunitáássáának nak 
nnöövelveléése az anyase az anyaáállat gllat géénkezelnkezeléésséével vel 
(transz(transzéén technikn technikáával kialakval kialakíított tott 
gastoenteritis rezisztens egerek gastoenteritis rezisztens egerek 
ggéénjnjéének nek ááttüültetltetéésséével.)vel.)

4. tej4. tejöösszetsszetéétel megvtel megvááltoztatltoztatáása: az sa: az 
egyes fehegyes fehéérjrjéék egymk egymááshoz shoz 
viszonyviszonyíított artott aráánynyáának mnak móódosdosííttáása. sa. 

5. transzg5. transzgéénikus nikus áállatok llatok 
bioreaktorkbioreaktorkéént valnt valóó alkalmazalkalmazáása:sa:



transzgtranszgéénikus nikus áállatok llatok 
bioreaktorkbioreaktorkéént valnt valóó

alkalmazalkalmazáása:sa:
�� FFőőleg rekombinleg rekombinááns fehns fehéérjrjéék elk előőáállllííttáása sa 

(el(előőáállllííttatttatáása) a gsa) a géénkezelt nkezelt áállatokkal.llatokkal.
�� ElsElsőősorban testfolyadsorban testfolyadéékokban (vkokban (véér, tej, r, tej, 

vizelet) megjelenvizelet) megjelenőő fehfehéérjrjéék elk előőáállllííttatttatáása.sa.
KKöönnyebb tisztnnyebb tisztíítani tani éés kinyerni.s kinyerni.
�������� idegen fehidegen fehéérjrjéék termeltetk termeltetéése a vse a véérben rben 
kkááros hatros hatáással lehet a termelssal lehet a termelőő áállatrallatra
�������� emlemlőőszszöövet mvet móódosdosííttáássáának tnak tööbb elbb előőnye nye 
van:van:



٠٠a tej terma tej terméészetes mszetes móódon don 
kivkiváálasztlasztóódikdik

٠٠kevkevéésbsbéé bonyolult bonyolult öösszetsszetéételtel

٠٠nagy mennyisnagy mennyiséégben kgben köönnyen     nnyen     
kinyerhetkinyerhetőő

٠٠a tejfeha tejfehéérjrjéék szinte mindegyikk szinte mindegyikéét jt jóól        l        
ismerikismerik



PPéélda transzglda transzgéénikus nikus 
termeltettermeltetéésresre

�� Sok embernSok embernéél vl vééralvadralvadáási si 
rendellenessrendellenessééget okoz a IX. get okoz a IX. 
vvééralvadralvadáási faktor hibsi faktor hibáájaja

�� A kutatA kutatóók az emberi IX. faktor gk az emberi IX. faktor géénjnjéét t 
hozzhozzáákapcsoltkapcsoltáák juhok egyik k juhok egyik 
tejfehtejfehéérjrjééjjéét t ((ββ--laktoglobulint) laktoglobulint) 
kkóódoldolóó ggéén szekvencin szekvenciáájjáához.hoz.



�� Majd a fuzionMajd a fuzionáált glt géént nt 
megtermmegterméékenykenyíített tett 
birkapetesejtekbe injektbirkapetesejtekbe injektááltltáák k éés s 
azokat anyajuhokba azokat anyajuhokba üültettltettéék.k.

�� A kutatA kutatóók elkk elkéépzelpzeléése szerint a IX. se szerint a IX. 
faktor gfaktor géénje a  tejmirigyekben kernje a  tejmirigyekben kerüül l 
expressziexpresszióóra amit mra amit máár onnan  r onnan  
kköönnyen ki lehet nyerni.nnyen ki lehet nyerni.

�� A termeltetni kA termeltetni kíívváánt emberi IX. nt emberi IX. 
faktor valfaktor valóóban megjelent a birkban megjelent a birkáák k 
tejtejéében de csekben de csekéély mennyisly mennyiséégben.gben.



MMáár csak a transzgr csak a transzgéénikus nikus áállatokkal llatokkal 
foglalkozfoglalkozóó kköözlemzleméények alacsony nyek alacsony 
szszááma is vilma is viláágosan mutatja gosan mutatja 
elelőőáállllííttáásuk rendksuk rendkíívvüül magas l magas 
kkööltsltséégeit geit éés azokat a technikai s azokat a technikai 
nehnehéézszséégeket is, melyek mgeket is, melyek méég g 
valvalóószszíínnűű hosszhosszúú ideig ideig 
megoldatlanok maradnak.megoldatlanok maradnak.

MMáásrsréészrszrőől  etikai probll  etikai probléémmáákkal is kkal is 
szembe kell nszembe kell nééznie ennek a znie ennek a 
tudomtudomáányternyterüületnek ugyanis az letnek ugyanis az 
emberek temberek tööbbsbbséége idegenkedve ge idegenkedve 
fogadja ezen fogadja ezen úújjííttáásokat.sokat.



KKéészszíítette: Ptette: Páásztor Marianna, sztor Marianna, GruizGruiz Katalin Katalin 
GGééntechnolntechnolóógigiáák c. elk c. előőadadáássááhozhoz


