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súčasný stav ideálny stav 

časová dotácia týždenná blokovo 

počet študentov na 
cvičiaceho 6-8 3-4 

dostupná literatúra Skriptá, podklady od 
cvičiaceho 

E-learning, 
pravidelne 

aktualizované 

laboratórne 
vybavenie primerané potrebám primerané potrebám 

kurzy nadväzujúce 
na seba 1 téma = 1 cvičenie 1 téma = semester 

Génové manipulácie rastlín 
(1. ročník magisterského štúdia  

program Genetika a molekulárna cytológia)  

Porovnanie súčasných a ideálnych kurzov 





E-learning prostredie 



Ciele kurzu 

•  Cieľom	  predmetu	  je	  oboznámiť	  študentov	  s	  možnosťami,	  podmienkami	  a	  
mechanizmami	  génových	  manipulácií	  v	  rastlinnej	  biológii.	  

•  Rekombinantné	  DNA	  techniky	  a	  ich	  využiHe	  pri	  analýze	  génov,	  vektory	  a	  
klonovacie	  systémy.	  

•  Získanie	  poznatkov	  o	  klonovaní	  a	  expresii	  génov	  v	  rôznych	  hosHteľských	  
systémoch,	  ich	  využiHe	  v	  biotechnologickom	  a	  biologickom	  výskume.	  	  

•  Riadená	  expresia	  génov.	  
•  Charakterizácia	  a	  využiHe	  transgénnych	  kultúr.	  
•  Osvojenie	  poznatkov	  o	  zložitejších	  a	  najnovších	  geneHckých	  metódach	  a	  

postupoch	  a	  ich	  využiHe	  pri	  riešení	  konkrétnych	  biologických	  problémov.	  



Dizajn experimentu (1cvičenie) 

Kultivácia 

•  Príprava médií + očkovanie 
•  N. tabacum 
•  E. coli 

Návrh 
primerov 

•  NCBI 

Príprava 
inzertu 

•  Izolácia DNA z N. tabacum 
•  PCR s navrhnutými primermi 

Príprava 
vektora 

•  Izolácia PCR produktu z gélu 
•  Ligácia do vektora 

Transfor-
mácia E. 

coli 

•  Príprava kompetentných buniek 
•  Transformácia 
•  Selekcia na médiu  

Overenie 
produktu 

•  PCR pre detekciu kolónií (colony PCR) 
•  Izolácia proteínu 
•  SDS-PAGE 

Report 
•   prezentácia posteru 

1 cvičenie / 3 hod. 

1 cvičenie / 3 hod. 

2 cvičenia / 3+3 hod. 

1 cvičenie / 3 hod. 

2 cvičenia / 3+2 hod. 

3 cvičenia / 4+3+3 hod. 

1 cvičenie / podľa počtu študentov 



Modelové organizmy 

osmoHn	  (732	  bp,	  26	  kDa)	  

Nico%ana	  tabacum	   Escherichia	  coli	  

•  Klonovanie	  a	  expresia	  génov	  v	  
rastlinných	  bunkách.	  	  

•  Príprava	  biologicky	  akVvnych	  látok.	  
•  Metódy	  geneHckej	  transformácie	  v	  

rastlinnej	  biológii	  –	  nepriame	  a	  priame	  
transformačné	  techniky.	  

opm.phar.umich.edu	  



Dizajn primerov 

•  Návrh	  primerov	  
•  Práca	  v	  prostredí	  NCBI	  



Izolácia celkovej DNA z N. tabacum 

•  Zásady	  práce	  v	  molekulárno-‐biologickom	  laboratóriu	  
•  Práca	  s	  automaHckými	  pipetami	  
•  Izolácia	  DNA	  s	  využiVm	  komerčného	  kitu	  
•  Spektrofotometrické	  stanovenie	  obsahu	  a	  čistoty	  izolovanej	  DNA	  	  



Polymerázová reťazová reakcia 

primery: OSM5_Nde	  (CACACATATGGGATCCGCGACTATCGAGGTCCG)	  
	  OSM3_Bam	  (ATTGGATCCCTTAGCCACTTCATCACTTCCAGG)	  

Amplifikačné techniky pre molekuly DNA a RNA 

•  Príprava	  zásobných	  
roztokov	  

•  Výpočet	  zloženia	  
PCR	  master	  mix	  

•  Práca	  s	  
termocyklérom	  



Elektroforéza a následná purifikácia  
produktu z gélu 

•  Zostavenie	  aparatúry	  pre	  
elektroforézu	  

•  Príprava	  agarózového	  gélu	  
•  Vizualizácia	  a	  purifikácia	  

produktu	  z	  gélu	  

hfp://bH.org.in	  



Príprava vektorov pET20b a ligácia produktu do 
vektora 

•  Expresia	  génov	  v	  E.	  coli	  	  
•  Transkripčné	  a	  

translačné	  signály	  
•  Faktory	  ovplyvňujúce	  

expresiu	  génov	  
•  Maximalizácia	  expresie	  

•  Vnášané	  gény	  
•  Štruktúra	  plazmidu	  
•  Podmienky	  a	  

mechanizmus	  prenosu	  
geneHckej	  informácie	  

 

hfp://www.biovisualtech.com/bvplasmid/pET-‐20b%28+%29.htm	  



Genetická transformácia buniek E. coli  

+ 

•  Príprava	  kompetentných	  buniek	  E.	  coli	  
•  Transformácia	  E.	  coli	  
•  Selekcia	  transgénnych	  E.	  coli	  	  
•  Colony	  PCR	  a	  elektroforéza	  

Foto:	  Stefan	  Walkowski	  



Overenie produktu génu 
SDS-polyakrylamidová gélová elektroforéza 

hfp://krauthammerlab.med.yale.edu	  

•  Purifikácia	  rekombinantných	  
proteínov	  

•  SDS-‐PAGE	  



Výstup - poster na ľubovoľnú tému 

Úvod
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________

Ciele
___________________________________________________________________________________________
______________

Materiál a metódy
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________

Výsledky a diskusia
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________

Záver
___________________________________________________________________________________________
_____

Použitá literatúra
___________________________________________________________________________________________
______________________________

Obrázky, grafy, ...

Autori
Univerzita	  Pavla	  Jozefa	  Šafárika	  v	  Košiciach	  
Prírodovedecká	  fakulta,	  Ústav	  biologických	  a	  ekologických	  vied

Katedra	  genetiky,	  Mánesova	  23,	  041	  54	  Košice
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•  Názov	  
•  Autori	  
•  Pracovisko	  

•  Úvod	  
•  Ciele	  
•  Materiál	  a	  metódy	  
•  Výsledky	  
•  Diskusia	  
•  Záver	  
•  Použitá	  literatúra	  
•  Obrázky	  
•  Grafy	  
•  ...	  



Ďakujeme za pozornosť 
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