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Fág-‐ellenes	  stratégiák:	  prokarióta	  “immunrendszer”?	  

(Mali	  et	  al.	  2013	  Nat	  Methods)	  

CRISPR = clustered regularly interspaced palindromic repeats



A	  CRISPR-‐sztori	  másik	  fele:	  DNS	  hibajavító	  mechanizmusok	  

(Mani	  &	  Chinnaiyan	  2010	  Nat	  Rev	  Gen)	  



Esszenciális	  gének	  normál	  vs.	  rákos	  sejtekben	  

(Hart	  et	  al.	  2015	  Cell)	  

(Wang	  et	  al.	  2015	  Science)	  

-‐  a	  fehérje	  kódoló	  gének	  kb.	  10%-‐a	  esszenciális	  
(~2000	  gén)	  az	  emberi	  sejtvonalak	  in	  vitro	  
fennmaradásához	  

	  

-‐  különböző	  rákos	  sejtvonalak	  vizsgálata	  megmutathatja,	  
hol	  van	  az	  egyes	  betegségek	  Achilles-‐ina,	  hol	  lehet	  
olyan	  célzoF	  terápiát	  alkalmazni,	  ami	  specifikusan	  a	  
daganatos	  sejteket	  támadja	  

	  	  	  



Genomeditálás-‐alapú	  terápiák	  	  

(Lombardo&Naldini,	  2014,	  Nat	  Medicine)	  



Genomeditálás-‐alapú	  terápiák	  	  

(hFps://www.statnews.com/2015/11/05/doctors-‐report-‐first-‐use-‐gene-‐ediBng-‐technology-‐paBent/)	  



DNS	  hibajavítás	  homológ	  rekombinációval	  (HR)	  

(Schwank	  et	  al.	  2013	  Cell	  Stem	  Cell)	  

(Wu	  et	  al.	  2013	  Cell	  Stem	  Cell)	  



DNS	  hibajavítás	  exon-‐skippinggel	  

(Long	  et	  al.,	  Nelson	  et	  al.,	  Tabebordbar	  et	  al.	  2016	  Science)	  



A	  dizájner	  bébik	  hajnala?	  

(Liang	  et	  al.	  2015	  Protein&Cell)	  



A	  dizájner	  bébik	  hajnala?	  

(Kang	  et	  al.	  2016	  J	  Assist	  Reprod	  Genetl)	  



Genomszerkesztés	  emberi	  embriókban	  

Kathy	  Niakan,	  Francis	  Crick	  InsBtute	  (UK)	   Fredrik	  Lanner,	  Karolinska	  InsBtute	  (Svédo)	  



“Háztáji” növényeink évezredes génmódosítás révén 
jöttek létre!	  

(Meyer	  &	  Purugganan	  2013	  Nat	  Rev	  Gen)	  



A GMO növények meddig „GMO”-k...?	  



A GMO növények meddig „GMO”-k...?	  

(Wang	  et	  al.	  2014	  Nat	  Biotech)	  

MLO	  homoeoallélok	  mutagenezise	  hexaploid	  
búzában	  (rezisztencia	  érhető	  el	  így)	  

-‐  a	  lisztharmajertőzés	  feltételezi	  a	  
működőképes	  MLO	  fehérje	  jelenlétét	  

-‐  búzában	  (hexaploid)	  három	  pár	  MLO	  
homoeoallél	  is	  van,	  ez	  nehezíB	  a	  védekezést	  



A GMO növények meddig „GMO”-k...?	  



Természetes vs. mesterséges funkcióvesztés: mi a 
különbég...?	  

(Crispo	  et	  al	  2015	  PLOS	  One)	   (Zou	  et	  al.	  2015	  J	  Mol	  Cell	  Biol)	   (Wang	  et	  al.	  2015	  SciRep)	  

“Texel	  birka”	   “Bully”	  agár	   “Belgian	  blue”	  
“Természetes”	  MSTN	  mutánsok	  

“Mesterséges”	  MSTN	  mutánsok	  



Hipoallergén élelmiszerek	  

-‐  OVM	  és	  OVA	  fehérjékre	  allergiás	  a	  szervezet	  
-‐  nagyon	  sok	  oltóanyag	  tojásokban	  készül!	  

(Oishi	  et	  al.	  2016	  Sci	  Rep)	  

-‐  a	  legallergénebben	  az	  alfa-‐gliadinok	  
-‐  a	  hexaploid	  búzában	  kb	  150	  gén	  van!	  



Disznó-‐eredetű	  xenotranszplantáció:	  PERVerz	  gondolatok?	  

(Reardon 2015 Nature)

-‐  George	  Church	  (Broad	  InsBtute)	  csoportja	  
képes	  volt	  az	  összes	  sertés	  endogén	  
retrovírus	  (PERV)	  kópiát	  inakBválni	  –	  
számszerint	  62	  db-‐t	  

-‐  további	  20,	  sejjelszíni	  immunreakciót	  
kiváltó	  fehérjét	  kódoló	  gént	  is	  elrontoFak	  



De-‐exUnkció:	  kihalt	  fajok	  “újraélesztése”	  

(National Geographic)



“Gene	  drive”	  –	  ökológiai	  mumus,	  vagy	  csodaszer	  	  

(Scientific American)



“Gene	  drive”	  –	  muslicában	  így	  működik	  

(Gantz&Bier 2015 Science)



“Gene	  drive”	  –	  hatások	  és	  potenciális	  mellékhatások	  

(Caplan	  et	  al.	  2014	  EMBO	  Rep)	  



Szép	  új	  világot	  építünk…	  (már	  megint)?	  

(Berg	  et	  al.	  1974	  PNAS)	  

(15	  Sept	  1974	  NYTimes)	  



Asilomar	  árnyékában	  

-‐  1975	  februárjában	  a	  kaliforniai	  Asilomar-‐ban	  
gyűltek	  össze	  kutatók,	  hogy	  egy	  saját	  
szabályrendszert	  dolgozzanak	  ki	  a	  rekombináns	  
DNS-‐el	  való	  munkára	  

-‐  2015	  január:	  a	  kaliforniai	  Napa-‐ban	  
Asilomar-‐redux,	  ezúFal	  a	  CRISPR	  
apropóján	  

#geneeditsummit	  



A	  GeneEditSummit	  főbb	  ajánlásai:	  

•  az	  alap-‐	  és	  preklinikai	  kutatásban,	  ha	  azok	  nem	  végződnek	  terhességben,	  
tulajdonképpen	  zöld	  fényt	  kapoF	  a	  technológia	  	  (a	  már	  létező	  jogi	  
megkötöFségekkel	  persze);	  

•  a	  tesB	  sejtek	  módosítása	  (vagyis	  nem	  örökíthető	  genomeditálás),	  akár	  klinikai	  
szinten,	  szintén	  tovább	  fog	  folytatódni,	  természetesen	  a	  páciensek	  beleegyezése	  
szükséges	  ehhez;	  

•  az	  ivari	  sejtek	  módosítása	  azonban	  egyelőre	  még	  túlságosan	  sok	  kérdést	  vet	  fel,	  
így	  ellenjavallt	  (vagyis,	  ha	  úgy	  vesszük	  részleges	  moratórium	  azért	  lesz),	  és	  ez	  
addig	  nem	  is	  változik,	  amíg	  egyrészt	  az	  alapkutatások	  nem	  Bsztázzák	  pontosan	  a	  
CRISPR	  eljárás	  hatékonyságát	  és	  pontosságát,	  illetve	  nem	  alakul	  ki	  valamilyen	  
szintű	  társadalmi	  konszenzus	  arról,	  hogy	  erre	  valóban	  szükség	  van.	  

	  	  
	  



Jöjjön-‐e	  a	  szép	  új	  világ?	  

hFp://nauBl.us/issue/34/adaptaBon/super_intelligent-‐humans-‐are-‐coming-‐rp	  


