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Bacillus thuringiensis – Bt-toxín – mikrob. insekticíd



Úvod

• Boj farmárov s hmyzom prebieha už od začiatku 
vývoja agrokultúry – väčšina chemicky, organické a 
anorganické zlúčeniny (organochloríny, 
organofosfáty, karbamáty, pyretroidy, formamidíny
– mnohé z nich používané dodnes – 9,1 miliárd 
dolárov ročne.

• Hmyz – odolný voči chemikáliam (Musca
domestica).

• Insekticídy – nešpecifické – ničia aj neškodcov, 
hrozí premnoženie škodcov ešte viac

• Nehovoriac o ŽP



Bacillus thuringiensis - história

• Je používaný na ochranu rastlín od 1920 vo forme 
postreku

• r. 1996 vložený gén z BT do sóje, kukurice a bavlny
• r. 2002 viac ako 14 mil ha transgénnych rastlín
• Bacillus sotto objavený Shigetane Ishiwata, izolovaný z 

chorých červov v 1901
• BT izolovaný 1911 Ernst Berliner – pomenoval ho podľa 

oblasti Thüringen
• V roku 1976 bol izolovaný BT s toxínom voči 

Lepidoptera, ktorý nebol veľmi účinný, no viedlo to k 
izolácii vhodného kmeňa s dobrou aktivitou voči Diptera
Joelom Margalitom a kmeň dostal názov 
B. thuringiensis var. israelensis





Bacillus thuringiensis - história

• Izolácia tohto kmeňa viedla k jeho širokému 
uplatneniu v boji proti škodcom – komárom

• B. thiringiensis var. tenebrionis – patogénny pre 
Coleoptera – infikuje pásavku zemiakovú, ktorá 
je extrémne odolná voči chemickým postrekom



Bacillus thuringiensis - popis

• Gram-pozitívna pôdna baktéria, saprofyt, ale 
dokáže využiť aj parazitický metabolizmus

• Izolovaný bol z červov v Japonsku a z pôdy okolo

• 1. zaradenie – podľa bičíkových antigénov do 
sérotypov a variet

• 2. zaradenie – 6 patotypov podľa pôsobenia na 
hmyz



Bacillus thuringiensis – 6 patotypov

1. Lepidoptera-špecifický (var. berliner)

2. Diptera-špecifický (var. israelensis)

3. Coleoptera-špecifický (var. tenebrionis)

4. Aktívny voči Lepidoptera a Diptera (var. 
aizawai)

5. Aktívny voči Lepidoptera a Coleoptera (var. 
thuringiensis)

6. Neznáma toxicita voči hmyzu (var. dakota)



Bacillus thuringiensis - toxicita
• Toxický v štádiu sporulácie – zistené v 1915 pri 

larvách červov, po 40 rokoch od pozorovania sa 
hľadala substancia, ktorá je za toxicitu zodpovedná, 
nebolo ťažké ju nájsť

• Substancia – vnútrobunkové kryštalické inklúzie 
počas sporulácie – viditeľné aj mikroskopom

• Tvorba kryštálu vo vegetatívnej časti už po 8 hod. 
sporulácie

• Chemická analýza ukázala, že inklúzie sú zložené z 
proteínov, ktoré majú špecifickú aktivitu

• Aktívne rastúce bunky neobsahujú inklúzie – nie sú 
toxické pre hmyz





Bacillus thuringiensis – mechanizmus 

účinku
• Používa sa ako komerčný prípravok DipelTM

• Sušený prášok je tvorený vysporulovaným
B. thuringiensis var. kurstaki aplikovaný na 
vegetáciu rozprašovaním

• Hmyz alebo larvy skonzumujú listy aj so spórami 
a proteínovými kryštalickými inklúziami

• Kryštalické inklúzie obsahujú 5 rôznych 
insekticídnych proteínov

• Jedným z nich je aj inaktívny protoxín známy 
ako δ-endotoxín



Bacillus thuringiensis – mechanizmus 

účinku
• Po požití kryštálu sa v alkalickom trakte hmyzu rozpustí, 

proteázy rozštiepia protoxín a vzniká aktívna forma 
toxínu

• Aktívny toxín prechádza cez peritropickú membránu a 
špecificky sa viaže na receptory plazmatickej membrány 
epitelových buniek GIT hmyzu, kde vznikajú póry s 
priemerom cez ktoré prechádzajú ióny a protóny do 
črevných buniek – spolu s veľkým množstvom vody –
dochádza k napučiavaniu a lýze buniek

• Strata iónovej regulácie spôsobuje paralýzu svalov traktu 
ústnej dutiny – výsledkom je zastavenie trávenia

• Po deštrukcii a paralýze spóry klíčia a nastáva 
bakteriémia – po nej u hmyzu nastáva smrť už po 3 
dňoch 





BT δ-endotoxín - špecifita

• Niektoré z BT produkujú jeden typ δ-endotoxínu, 
iné viacero s rozdielnou špecifitou

• V prípravku Dipel (BT var. kurstaki HD-1) –
producent dvoch kryštalických inklúzií – veľká 
bipyramidálna a malá kuboidálna štruktúra

• Veľká bipyramidálna – aktivita voči Lepidoptera
• Malá kuboidálna – aktivita voči Lepidoptera a 

Diptera
• Gény pre tieto protoxíny nesie plazmid – nie je 

samoprenosný
• Prenášaný je umelo do iných BT



Klasifikácia BT kryštalických proteínov

Podľa insekticídnej špecifity:

- Lepidoptera špecifické Cry proteíny

- Diptera špecifické

- Lepidoptera a Diptera špecifické

- Coleoptera špecifické

- Lepidoptera a Coeloptera špecifické



Klasifikácia BT kryštalických proteínov

Podľa homológie proteínovej sekvencie:
1. Cry proteíny – sú parasporálne

inklúzie (kryštalické proteíny), ktoré 
majú toxický efekt na cieľový 
organizmus

2. Cyt proteíny – sú parasporálne
inklúzie (kryštalické proteíny), ktoré 
vykazujú hemolytickú, prípadne 
cytolytickú aktivitu, alebo iné 
proteíny, ktoré majú podobnú 
sekvenciu ako známe Cyt proteíny.

Táto klasifikácia je založená na 
fylogenetickom základe sekvencie toxínu  



BT β-exotoxín

• Produkovaný je počas vegetatívnej fázy BT

• Nízkomolekulárna látka

• Termostabilná

• Základom je nukleotidová štruktúra – inhibuje
aktivitu DNA závislú od RNA polymerázy v 
bakteriálnych aj živočíšnych bunkách

• Má potenciál pri likvidácii pásavky zemiakovej, 
avšak kvôli toxicite pre ľudí je zakázaný 



BT transgénne rastliny

• Prenos génov z BT do rastlín troma spôsobmi:

1. Protoplastová elektroporácia

2. Bombardovanie rastlinných buniek časticami s 
obsahom DNA – Gene-gun

3. Transformácia pomocou modifikovaného Ti 
plazmidu pôvodom z Agrobacterium
tumefaciens







BT bavlna – línia 531 cry1AC

• Produkt firmy Monsanto – voči Lepidoptera
• Vývoj línie 531 bol iniciovaný transformáciou pletív 

bavlny binárnym plazmidom - modifikovaný a 
odzbrojený z A. tumefaciens Ti plazmid – vektor PV-
GHBK04

• Do plazmidu bola vložená Ori322/rop sekvencia z E. coli
plazmidu pBR322

• Ori322 sekvencia – zodpovedná za autonómnu 
replikáciu plazmidu

• Rop sekvencia kóduje malý proteín, ktorý je zapojený do 
regulácie spustenia replikácie plazmidu a počet 
plazmidov, obsahuje tiež región oriT potrebný pre 
konjugáciu a transfer z E. coli do A. tumefaciens.





BT bavlna – línia 531 cry1AC

• OriV – sekvencia zodpovedná za autonómnu 
replikáciu plazmidu v A. tumefaciens

• P-35S – sekvencia promótora z vírusu karfiolovej 
mozaiky (CaMV)

• NptII – kóduje neomycínovú rezistenciu, pochádza z 
E. coli transpozónu Tn5 a používa sa ako selekcia 
rekombinantných rastlinných buniek

• NOS3’ – je 3’ neprekladaná sekvencia nopalínovej
syntetázy z A. tumefaciens, ktorá ukončuje 
transkripciu a indukuje polyadenyláciu mRNA.





BT bavlna – línia 531 cry1AC

• Aad – sekvencia z S. aureus kódujúca 3”(9)-O-
aminoglykozid adenylyl transferázu zodpovednú 
za rezistenciu voči spektinomycínu a 
streptomycínu, gén je pod kontrolou 
bakteriálneho promótora a je možné pomocou 
neho identifikovať  modifikovaný A. tumefaciens
na základe rezistencie voči spomínaným ATB. 





• P-e35S – sekvencia promótora – duplikovaná 
pre lepšiu expresiu, pochádza z CaMV

• Cry1Ac – samotný gén pre expresiu protoxínu, 
modifikovaný pridanín amino-terminátora pre 
expresiu v rastlinnej bunke

• 7S 3’ – sekvencia neprekladaná, ukončuje 
transkripciu cry1Ac génu a indukuje 
polyadenyláciu mRNA, získaná z α-podjednotky
sekvencie pre β-konglycinín génu sóje

BT bavlna – línia 531 cry1AC





BT bavlna – línia 531 cry1AC

• Right border – DNA sekvencia obsahujúca 24 
bp, je to iniciačný bod pre transfer T-DNA z      
A. tumefaciens do rastlinného genómu

• Použitá bola odroda bavlny Coker 512 a transgén
bol vložený pomocou transformácie, transgénne
rastliny boli selektované pomocou kanamycínu




