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„Buďte rádi, že jste tady, venku 

zuří vědeckotechnická revoluce“ 
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Zásahy do dědičné informace 

 

Nové plodiny 

Nové léky a materiály  

Genové terapie 

  



Savčí DNA 

 Knihovna s tisícem svazků, 
každý o 500 stránkách  
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Cílené vs. necílené zásahy 

Člověk  

 3 miliardy „písmen“ 

 2 metry DNA 

 40x na Slunce zpět 

 

 

 Zásahy do DNA 

 Donedávna střelba do tmy na stodolu 



Cílené vs. necílené zásahy 

Nové techniky genového inženýrství 

zásah na vybraném místě 

 

 Blok genu 

 Vnesení genu 

 Výměna úseku DNA  

 

Účinné, levné, jednoduché 
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Techniky pro cílený zásah 

 Segment pro identifikaci vybraného 
místa DNA 



Techniky pro cílený zásah 

 Segment pro vytvoření zlomu ve 
vláknu DNA 
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Reparační procesy buňky 

 Narušení vybrané sekvence 

 Vnesení dodané sekvence 



Nové techniky  

 Zinc finger nucleases 

 TALEN 

 CRISPR-Cas9 

 … 
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Genome editing 

Na přesně vybraném místě  

 Odstranění části DNA 

 Vložení části DNA 



Base editing 

Na přesně vybraném místě  

 Přepsáno jedno jediné „písmeno“ 
genetického kódu 
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Když modifikuje příroda 
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Opsáno z přírody 

  



GM losos AquAdvantageTM 

   První GM živočich schválený pro konzumaci  



Bude se kupovat? 

Novozélandská studie v Norsku 

 Nižší cena – sama nestačí 

    Norové GM neberou ani zadarmo 

 Zdravotní přínos – 2krát více PUFA 

    Malý zájem o GM 

 Sleva + zdravotní efekt  

    Kupuje 21% Norů 
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Vepřové s „omega-3“   
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Bezpečnost práce  

Bezrohý skot 

v USA nemusí být hodnocen jako GM 



Nehnědnoucí žampion 

 Mutace genu pomocí CRISPR-Cas9 

 Původně nebyl brán jako GMO 

 FDA ho dodatečně testuje 



Alergie 

Výskyt alergii na potraviny roste 

 Mléko 

 Vejce 

 Buráky 

 Ořechy 

 Sója  

 Pšenice 

 Ryby 

 Mušle  

 



Hypoalergenní mléko 

Ztráta bílkoviny vyvolávající alergie 

Daisy 
AgResearch 
NZ 



Vyřazení různých 
komponent lepku 

 Alergie na lepek nejsou způsobeny jen 
alergií na gluten  

 Bezlepkové diety - móda 



Děkuji za pozornost 

  


