
Biotechnologie

Ludmila Ohnoutková a kol.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

& Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

PřF UP

4.11.2013

http://www.ueb.cas.cz/cs
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/univerzita-palackeho-vizualni-styl-logo-20080311.html


Aegilops tauschii

(DD) 

Hexaploid wheat

(AABBDD)

x

Jak vznikala pšenice

Tetraploid wheat

(AABB)

Aegilops 

Sitopsis section

(BB)

Triticum urartu 

(AA)

x



Šlechtitelské cíle

řídí se požadavky  pěstitele, zpracovatele a spotřebitele.

-osevní plochy v ČR

• vysoký výnos,  stabilita výnosu

• kvalita, technologické parametry

- potravinářská kvalita, dobré pekařské vlastnosti

- kvalita sladu

• odolnost vůči abiotickým biotickým stresům

- sucho, zasolení, zimovzdornost

- výborný zdravotní stav

• zvýšení kvality potravin a krmiva

- obsahu proteinů, vitamínů, antioxidantů (antokyany, 

karotenoidy, beta–glukany)

- snížení obsahu mykotoxinů



Triticale (xTriticosecale Wittmack)

(2n = 6x = 42; AABBRR)

(2n = 4x = 28 AARR) 

Vhodné pro krmení, špatné pekařské vlastnosti.

Svět: 3 mil. ha, ČR 50 tis. ha 

Tritordeum (xTritordeum Ascherson et Graebner)

(2n = 6x = 42; AABBHchHch),

(2n = 8x = 56; AABBDDHchHch)

Vhodné  pro výrobu chleba.

Triticale (x Triticosecale) „žitovec“

mezidruhový kříženec pšenice seté 

a žita setého (Wilson1875,Rimpau1891)

Secalotricum (žito x pšenice)

Tritordeum (Martín a Sanchéz, 1981, 1996)

mezidruhový kříženec ječmene a pšenice

Hordeum chilense × Triticum turgidum

Syntetické obilniny



Moderní šlechtění – využití biotechnologií

- Výběr pomocí molekulárních markerů

RFLP, RAPD, AFLP, SSR markerů

- Biotechnologie

In vitro kultury,  mutageneze in vitro

androgeneze

somaklonální variabilita 

- Transgenoze obilovin, genové inženýrství

Ovlivnění metabolických drah rostliny

Nad-exprese žádaného genu

Umlčení genu



RFLP (restriction fragment length polymorphism, polymorfismus délky štěpných 

fragmentů) je metoda, jejíž podstatou je enzymatické štěpení molekul DNA ve 

specifickém štěpném (restrikčním) místě enzymem, který se nazývá restrikční 

endonukleáza.

Metoda RAPD byla použita pro odlišení šestnácti odrůd pšenice obecné. Byly vybrány čtyři

primery – dekamerické oligonukleotidy, které poskytovaly genotypově specifické RAPD 

produkty. Jednalo se o primery OPC5, P49, RAPD7, RAPD9.

ODLIŠENÍ ODRŮD PŠENICE OBECNÉ TRITICUM AESTIVUM L. METODOU RAPD, Kohoutová a kol. 2001

Elektroforeogram RAPD produktů (primer RAPD7

RAPD (random-amplified polymorphic DNA)



AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism = délkový polymorfismus

amplifikovaných fragmentů) je metoda, která využívá odlišnosti v DNA sekvenci mezi

skupinami příbuzných organismů (např. odrůd nebo klonů) nebo mezi jedinci, kterou

je možné detekovat pomocí restrikčních enzymů a následnou amplifikací určité

populace restrikčních fragmentů.

AFLP je možné aplikovat bez předběžných znalostí DNA sekvence daných organismů.

1. Restrikce
•specifické rozštěpení celkové DNA dvěma restrikčními endonukleázami 

•MseI - rozpoznává 4bp dlouhou sekvenci (TTAA) 

•EcoRI - rozpoznává 6bp dlouhou sekvenci (GAATTC) 

•dostaneme velké množství fragmentů, které mají na jednom konci MseI a nadruhém EcoRI 

štěpné místo

2. Ligace
pomocí T4 ligázy jsou ke všem fragmentům připojeny adaptory nyní tedy známe sekvence 

začátků a konců všech fragmentů

3. Preselektivní amplifikace
protože známe počáteční sekvence počátků všech fragmentů, 

můžeme je přidáním specifických primerů namnožit pomocí PCR

4. Selektivní amplifikace
Používají se tři selektivní nukleotidy (přesahy "dovnitř"  

studovaných fragmentů)



Characterizing and exploiting genetic diversity and quantitative traits in barley (Hordeum vulgare) using 

AFLP markers

P.M. Hayes, J. Cerono, H. Witsenboer, M. Kuiper, M. Zabeau, K. Sato, A. Kleinhofs, D. Kudrna, A. Kilian, M. 

Saghai- Maroof, D. Hoffman, and the North American Barley Genome Mapping Project 2002

http://wheat.pw.usda.gov/jag/papers97/paper297/hayes.htm
http://wheat.pw.usda.gov/jag/papers97/paper297/witsenbo.htm
http://wheat.pw.usda.gov/jag/papers97/paper297/sato.htm
http://wheat.pw.usda.gov/jag/papers97/paper297/kleinhofs.htm
http://wheat.pw.usda.gov/jag/papers97/paper297/maroof.htm
http://wheat.pw.usda.gov/jag/papers97/paper297/hoffman.htm
http://wheat.pw.usda.gov/jag/papers97/paper297/particip.htm


http://www.youtube.com/watch?v=dl0lTCBxNgE

SSR markery

VYUŽITÍ SSR MARKERŮ PŠENICE A ŽITA U TRITIKALE

Slezáková K., Nevrtalová E., Vyhnánek T., 2009



MAB (Marker Assisted Backcrossing) je běžně užívaná technika, jejímž cílem je

začlenění jednoho nebo několika genů z donorové do recipientní linie.

Pro metodu je důležité umístění markerů s ohledem na cílový gen a na koncentraci

markerů v okolí genu zájmu. Proti klasickým postupům křížení markery usnadnily

nalezení jedinců s cílovým genem, vedou ke zrychlení a zpřesnění výběrů.

Comparing conventional and marker-assisted backcrossing



In vitro techniky

• kultivace ve sterilních řízených podmínkách

- části listu, kořene, klasu

- zralá, nezralá embrya, 

- pylová zrna, mikrospory, suspenze, protoplasty

• prudký rozvoj po roce 1960, MS 1962 

• testování kultivačních médií, růstových hormonů, 

podmínek kultivace

• indukce kalusu, regenerace rostlin

• pšenice, Dudits a kol. 1975, SE Ozias-Akins a Vasil, 1983, Ohnoutková 
a kol. 1984

Explantát



Rozdílné techniky

• Kultivace izolovaných embryí

•Kalusové a buněčné kultury

• Embryogeneze somatická, zygotická

• Haploidní techniky

• Protoplastové kultury

• Mikropropagace

• Organogeneze 

• Production „virus-free“ rostlin

• Somaklonální variabilita

• In vitro mutageneze



Kultivace izolovaných embryí

překonání aborce embryí („embryo rescue“) mezidruhové hybridy: 

bavlník, ječmen, rýže, juta, tabák

-mezirodové hybridy: Hordeum x Secale, Triticum x Secale, 

Hordeum x Hordelymus, Tripsacum x Zea 

- monoploidní ječmen 

- překonání dormance semen 

- studie experimentální embryogeneze

- zdroj mladého materiálu pro mikropropagaci



kalusová kultura

somatická embryogeneze
morfologickýcká stadia

zygota 
globulární embryo
srdcovité embryo 
hruškovité (torpédovité)
zralé embryo

pylová embryogeneze

Indukce kalusu



Totipotence somatických buněk

• Každá buňka obsahuje celou sadu genetických informací, 

které jsou nezbytné k vytvoření celé rostliny. 

• Časová a prostorová exprese genů je přesně regulována, 

aby došlo k diferenciaci různých orgánů.



Regenerační systém - také druhově, genotypově specifický

 Indukční systém - tvorba kalusu je druhově, genotypově specifická

Druhově, genotypově specifická reakce

 Omezené možnosti v in vitro podmínkách

 Kalus se netvoří ze všech částí rostlin a má různou kvalitu

Vypracování protokolu pro indukci a regeneraci pšenice



Produkce haploidních a dihaploidních rostlin

ječmen diploid 2n = 2x = 14      

haploid n =  x  = 7

kukuřice diploid 2n = 2x = 20

haploid n =  x  = 10



Proces produkce haplodních rostlin

•Androgeneze

•Partenogeneze

•Eliminace chromozómů



• Předpůsobení, chladem, teplem, osmotické

• Kultivace prašníků, mikrospor,  3 - 6 týdnů, 

indukce kalusu

• Pasážování kalusů na regenerační médium

• Regenerace, kultivace na světle

• Přesazení do zeminy

• Stanovení ploidie

Androgeneze, proces



Získání homozygotních linií pšenice

•Triticum astivum x H. bulbosum (Barcley, 1975)

• Pšenice x kukuřice (Laurie and Benet, 1986)

1) Pomocí hybridizace, eliminace chromozómů

2) Kultivací haploidních buněk obsahující haploidní jádra

• Androgeneze - kultivace prašníků, izolovaných  mikrospor (Hu, 1997)

• Gynogeneze – kultivace semeníků, zárodečného vaku (Zhou a Zang, 1981)



Označení

ŠS Stupice

Křížení Počet

Založených

prašníků

Reagující

prašníky

Regenerované

albikátní

rostliny

Regenerované

zelené

rostliny

Matka Otec

Počet % Počet % Počet %
Čís. Genotyp Čís. Genotyp

ST1 3332 (KM A 1054/95-683 x Krona) 4467 Schoner 571 106 19 26 25 5 5

ST3, ST4 3332 (KM A 1054/95-683 x Krona) 4474 Haruna Nijo 1884 263 14 93 35 11 4

ST5, ST6 3333 (KM A 1054/95-683 x SG-U 2070A) 4474 Haruna Nijo 752 81 11 29 36 5 6

ST7, ST8 3334 (KM A 1054/95-683 x SG-S 2073) 4474 Haruna Nijo 539 59 11 59 100 15 25

ST9, ST10 3476 (KM A 1054/95-683 x SG-S 250) 4474 Haruna Nijo 1182 147 12 42 29 10 7

ST11 8 Sabel 2 Haruna Nijo 97 10 10 10 10 0 0

ST12 5 SG-S 249 4 Camant 513 59 12 16 27 4 7

ST13 6 ST 834/00 4 Camant 680 114 17 27 24 3 3

Celkem 6218 839 14 302 35 53 6,3

Androgeneze jarního ječmene

Androgenní responzibilita F1 hybridů pro molekulární šlechtění piva 

Haruna Nijo, donorový genotyp s genem Bmy1 kódující beta amylázu typu A

Camant, donorový genotyp s genem ant 28-484



Praktické uplatnění

Botez a kol.: Marker Assisted 

Selection for Septoria tritici 

Resistance in Wheat Dihaploid 

Lines, 2009.

Kozub N.: , Screening of high-

quality bread wheat dihaploid lines 

by the use of biochemical markers. 

Rusian Jurnal of Plant Physiology, 

2012. 

Mikhailov M.E.: A new possibility for 

dihaploid lines use: Enriching-

restoring breeding scheme. 

Genetika, 2010.

DH / 16 odrůd pšenice, Florida

 Rychlé získání homozygotní linie.

 Dihaploidy pro genetické studie    

např.  QTL analýzy.

 Využití při zpětném křížení.

 Stabilizace transgenů.

Kombinace s jinými metodami:

MAS / DH (Zargar a kol. 2011)



Dihaploidy a indukovaná mutageneze

Szarejko I. a Forster D.L. (2007)

DH

DH

Využití androgeneze pro snížení ploidie 

u transgenních rostlin ječmene

 získání transgenní homozygotní línie 



Uplatnění metodik in vitro 
ve šlechtění rostlin

• Překonání bariéry při mezidruhových kříženích.

• Pomocí androgeneze a gynogeneze můžeme velmi rychle získat 
homozygotní linie.

• Využita také může být somatoklonální a gametoklonální 
variabilita. 

• V rámci kultivace explantátů lze úspěšně 

- aplikovat mutageny, 

- provádět selekce k některým houbovým patogenům,   -
případně i k abiotickým stresům např. zasolení. 



Transgenoze – genetické modifikace

Technologie rekombinantní DNA

Obecné označení postupů, které umožňují vytvářet nové kombinace 

molekul DNA, které se v přirozeném stavu společně nevyskytují.

Do genomu rostliny můžeme vnášet geny různého původu

 Gene Synthesis Services by GeneArt®, http://www.invitrogen.com

 Ovlivnění metabolických drah rostliny

 Nad-exprese žádaného genu

 Umlčení genu



Pšenice patří mezi rekalcitrantní druhy

• Není přirozeným hostitelem Agrobacterium tumefaciens

• Omezené možnosti v in vitro podmínkách

Jarní pšenice 1993 - PB

1997 - Ag

Ozimá pšenice 1993  - PG

2003 - AG

Metody

Modelová odrůda: Bob White, Steward, Kontesa, Torka, Taezhnaya

Efektivita transformace 0 - 3,5 %



Obiloviny - zájmové geny (GOI)

• Tolerance k herbicidům 

• Rezistence k houbovým patogenům (fuzáriím, rzím)

• Rezistence k virovým chorobám (BYDV, WDV)

• Tolerance vůči biotickým a abiotickým stresům: 

zasolení, sucho, nadbytek vody

• Zlepšení agronomických i nutričních vlastností 

např. zvýšení gluteninu, glutaminu, beta glukanů, 

aminokyselin a vitamínů.

• Produkce farmaceutických proteinů (např. Laktoferin)



Transformace rostlin
Genové inženýrství

Ludmila Ohnoutková a kol.
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Transgenoze – genetické modifikace

Technologie rekombinantní DNA

Obecné označení postupů, které umožňují vytvářet nové kombinace 

molekul DNA, které se v přirozeném stavu společně nevyskytují.

Do genomu rostliny můžeme vnášet geny různého původu

 Gene Synthesis Services by GeneArt®, http://www.invitrogen.com

 Ovlivnění metabolických drah rostliny

 Nad-exprese žádaného genu

 Umlčení genu



Funkce 

a regulace 

exprese genů

Šlechtění, 

genetické 

modifikace rostlin 

a mikroorganismů

Produkce 

užitečných 

bílkovin, 

molekulární 

farmaření

DNA

↓

RNA

↓

Bílkoviny

↓

Metabolity

↓

Fenotyp

Genomika

Transkriptomika

Proteomika

Metabolomika

Fenomika

Interdisciplinární technologie



• Genové inženýrství rostlin

genetická modifikace

transgenoze rostlin

GMO, GM

je součástí rostlinných biotechnologií (biotech)

30 let (1983 – 2013)



1972 Paul Berg, Waldemar Gibertem, Frederic Sangerem

1980 Nobelova cena za chemii
Rekombinantní technologie

1973 Herbert Boyer a Stanley Cohen

 Vytvořili první transgenní organismus  vložením genů s antibiotikovou 

rezistencí do plasmidu bakterie Escherichia coli.

 Přenesli žabí ribozomální RNA do E. coli.

https://www.youtube.com/watch?v=aA5fyWJh5S0

http://www.youtube.com/watch?v=G3H-Uzts108

Bakterie byly prvním geneticky 

modifikovaným organismem.

https://www.youtube.com/watch?v=aA5fyWJh5S0
http://www.youtube.com/watch?v=G3H-Uzts108


Základem pro genové inženýrství  

je technologie rekombinantní DNA

Obecné označení postupů, které umožňují vytvářet nové kombinace 

molekul DNA, které se v přirozeném stavu nevyskytují.

 Ovlivnění metabolických drah rostliny

 Nad-exprese žádaného genu

 Umlčení genu

- Rostliny transgenní 

- Rostliny cisgenní

- Rostliny intragenní



dapA  

atgttcacgggaagtattgtcgcgattgttactccgatggatgaaaa

aggtaatgtctgtcgggctagcttgaaaaaactgattgattatcatg

tcgccagcggtacttcggcgatcgtttctgttggcaccactggcgag

tccgctaccttaaatcatgacgaacatgctgatgtggtgatgatgac

gctggatctggctgatgggcgcattccggtaattgccggaccggcgc

taacgctactgcggaagccattagcctgacgcagcgcttcaatgaca

gtggtatcgtcggctgcctgacggtaacccttactacaatcgtccgt

cgcaagaaggtttgtatcagcatttcaaagccatcgctgagcatact

gacctgccgcaaattctgtataatgtgccgtcccgtactggctgcga

tctgctcccggaaacggtgggccgtctggcgaaagtaaaaaatat

tatcggaatcaagaggcaacagggaacttaacgcgtgtaaaccaga

tcaaagagctggtttcagatgattttgttctgctgagcggcgatga

tgcgagcgcgctggacttcatgcaattgggcggtcatggggttattt

ccgttacgactaacgtcgcagcgcgtgatatggcccagatgtgcaaa

ctggcagcagaagaacattttgccgaggcacgcgttattattcagcg

tctgatgccattacacaacaaactatttgtcgaacccaatccaatcc

cggtgaaatgggcatgtaaggaactgggtcttgtggcgaccgatac

gctgcgcctgccaatgacaccaatcaccgacagtggtcgtgagacg

gtcagagcggcgcttaagcatgccggtttgctgtaa

dapA forward: CTG CAG GAT CCA TGT TCA CGG

dapA reverse: GAG CTC CCT AAA CTT TAC AGC

T1 mdapA
H2O C- p

mdapA 

892 bp

Gen a jeho sekvence (sled písmen)



nosdapAUbi-promotor

Konstrukce transgenních rostlin - expresní systém

 DNA konstrukt

 Klonování

 Značení transgenních rostlin

• Selekční markery

• Viditelné markery

Klonovací vektor Expresní vektor

Dokonalá znalost syntetické dráhy

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plasmid_(english).svg


„Kmotra rostlinných biotechnologíí“ Mary-Dell Chilton 

Foto Greg deDeugd

V roce 1977 objevila přenos části plasmidu Agrobacteria tumefaciens do DNA rostlin. 

2002 cenu Benjamina Franklina

Metody transformace



Metody transformace

Pomocí Agrobacteria

Pomocí mikroprojektilového přenosu DNA, genové dělo 



•Tolerance k herbicidům, např. glyphosátu

• Rezistence ke škůdcům, např. Bt kukuřice

• Rezistence k houbovým patogenům (fuzáriím, rzím)

• Rezistence k virovým chorobám (BYDV, WDV)

• Tolerance vůči biotickým a abiotickým stresům: 

zasolení, sucho, nadbytek vody

• Zlepšení agronomických i nutričních vlastností 

aminokyselin a vitamínů (beta-karoten)

zvýšení gluteninu, glutaminu, beta glukanů

• Zvýšení produkce a složení biomasy pro výrobu biopaliv

• Produkce látek pro výrobu biodegradovatelných plastů

• Schopnost fytoremediace

• Produkce užitečných bílkovin, protilátek, vakcín, hormonů = 

molekulární farmaření 

Zájmové geny (GOI)

I.

II.

III.



Vitamin, protein and essential mineral enhancement of cereal crops for food security

C. Zhu*,1, S. Naqvi*, S. Gómez-Galera*, A.M. Pelacho**, T. Capell and P.Christou

GMO Biosafety Research, 2010, Vol. 1, No. 2 doi: 10.5376/gmo.2010.01.0002 





Pšenice patří mezi rekalcitrantní druhy

• Není přirozeným hostitelem Agrobacterium tumefaciens

• Omezené možnosti v in vitro podmínkách

Jarní pšenice 1993 - PB

1997 - Ag

Ozimá pšenice 1993  - PG

2003 - AG

Metody

Modelová odrůda: Bob White, Steward, Kontesa, Torka, Taezhnaya

Efektivita transformace 0 - 3,5 %



http://www.isaaa.org

http://www.gmo-compass.org

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx

Transgenní obiloviny do roku 2010

Plodina Polní pokusy
uvedeny do životního 

prostředí

Schválení
uvedeny do oběhu

Výzkum

Kukuřice EU 895

USA okolo 7 200

36 mil. ha

Ostatní země 13

EU 17 (22)

USA 27

Brazílie 11 

Argentina 10  

Tolerance k herbicidům

Tolerance k suchu

Sterilita 

Rezistence k patogenům, 

škůdcům

Obnovitelné zdroje

-snížení α-Amylase

Zvýšení produkce 

Zlepšení kvality

-zvýšení obsahu lysinu (LY038)   

tryptofanu

-zvýšení vitamínu  E, C, 

kyseliny listové

Rýže EU 35

USA 264

EU 1

USA 2

Kanada 1 

Mexiko 1

Austrálie 1, atd.

Irán 20 tis. ha

Tolerance k herbicidům

Zvýšení nutričních hodnot

Rezistence k patogenům

Tolerance k suchu a zasolení

AK: Lys, Trp



Plodina Polní pokusy Schválení Výzkum

Pšenice EU 34

-VB 12

- Španělsko 9

- Itálie 5

- Německo 5

- Maďarsko 1, 24

-Švýcarsko

USA 419

Ostatní země 5

EU  0

USA surovina, 

ne potravina 

Jižní Afrika

surovina, 

ne potravina

Tolerance k herbicidům

Tolerance k suchu 

Rezistence k patogenům

škůdcům

Zvýšení gluteninu, glutaminu,

beta glukanů, škrobů

Aminokyseliny

-lysin, 

Fytáza

Ječmen EU 9

- Finsko 2

- VB 3

- Německo 2

- Maďarsko 2

- ČR 1

USA  ?

Ostatní země 83

0 Tolerance k herbicidům

Rezistence k patogenům, 

Fusarium gramineum

Sladovnická kvalita

- aktivita amyláz

Aminokyseliny

-lysin, tryp

Fytáza

Oves USA 1

Tritikale EU 1  

Polsko

USA 1

XXI/3/1/2010 wheat detoxification Biological Research Center, Szeged

LII/31/-/2010 wheat Baking quality
HAS Agricultural Research Center, 

Martonvasar

http://biosafety.abc.hu/full_record.php?natid=XXI/3/1/2010
http://biosafety.abc.hu/full_record.php?natid=LII/31/-/2010


Cíl: Zvýšení produkce enzymu fytasy v ječmeni zvýšení využitelnosti 

fosforu a kationtů v semenech

V002/V012 - Využitelnost organicky vázaného fosforu v semenech 

krmivářských plodin: stanovit rozsah zvýšení využitelnosti fosforu 

vázaného ve fytátu nadprodukcí heterologního enzymu fytázy 

v zrnu ječmene



Aspergillus niger

Kropidlák černý

říše Fungi - houby » třída Ascomycetes -

vřeckovýtrusné » řád Eurotiales -

plesnivkotvaré » čeleď Trichocomaceae -

plísňovkovité

Fytasy

Chemické vazby kyseliny fytové rozkládájí

-3-fytasy (vyskytují se v mikroorganismech)

-6-fytasy (vyskytují se v rostlinách)

Jedna jednotka fytázové aktivity představuje(FTU) 

je definována jako množství enzymu které uvolní 

1mikromol anorganického fosforu za minutu z roztoku 

0,0051mol/l fytátu sodného při p 5,5 a 37C.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id14893/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id14904/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id14905/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id59614/


Transgenní linie ječmene nadprodukující 

heterologní fytasu v zrnu

SCLW-GP-PHYA



Z Aspergillus niger byl izolován gen (phyA) 

podmiňující  zvýšení vytváření enzymů umožňujících rozklad fytátů

a tím zvýšení využití fosforu a zvýšení Ca2+, Fe3+, Zn2+aj. 

Orientace funkční části plazmidu:

• pAMFIT (prof. C. Fogher, Katolická Universita v Piacenze, Itálie)



1) Pro izolace genomické DNA z mladých listů byla použita metoda Edwards 

et al., 1991. Pro PCR reakci byl použit premix REDTaq® ReadyMixTM

(Sigma-Aldrich R2523-100RXN).

Použité primery (Generi-Biotech.com):

Detekce 

phyA genu 

Sekvence 5´- 3´ Tm Produkt

phyF ggc agt ccc cgc ctc gag aaa 69 1346 bp

phyR aaa cac tcc gcc caa tca ccc 64

Příklad PCR analýzy phyA genu u potomstva šesti  transgenních linií (2n) 

označených 32, 33, 34, 35, 37, 38:

32 33 34 35 37 38



• Měření aktivity fytasy

Spektrometricky, molybdenan/vanadičnanová metoda.

Během inkubace se uvolňuje anorganický fosfát, inkubace je zastavena 

přídavkem  molybdovanadátového činidla, měření při vlnové délce 415 nm.

Aktivita fytázy transgenních linií T5 generace
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Jedna fytasová jednotka (FTU) je definována jako množství enzymu, které uvolní 

1 μmol fosfátu za minutu z 0,0054 mol/l roztoku fytátu sodného za podmínek reakce 

(37°C, pH 5,5).



Dědičnost transgenů

• NE-Mendelistická dědičnost byla pozorována s frekvencí 

10 – 50 %

• Závisí na:

- příjemci 

- transgenu

- pozičním efektu - místo vložení určuje stabilitu,     

= destabilizace chrom. struktur

= letalita homozygotů

• Transgenní šlechtění – počítat s větším počtem linií
Yin a kol. 2004, 2010



Celosvětová produkce GM plodin 

v roce 2011: 170 mil. ha

http://www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-1.12893

Nature 497, 5–6 (02 May 2013)

Nature|News Feature

GM crops: A story in numbers

podíl EU 0,07 %

USA

Brazílie

Argentína

Indie 

Kanada

http://www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-slideshow-10281-7.10281?article=1.12893&img=7.10282
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-1.12893&title=GM+crops%3A+A+story+in+numbers
https://plus.google.com/share?url=http://www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-1.12893&title=GM+crops%3A+A+story+in+numbers
http://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-1.12893&title=GM+crops%3A+A+story+in+numbers
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-1.12893&title=GM+crops%3A+A+story+in+numbers
http://www.reddit.com/s/http:/www.nature.com/news/gm-crops-a-story-in-numbers-1.12893




Nature 497, 5–6 (02 May 2013)

Celosvětová produkce GM plodin 

v roce 2012: 180 mil. ha



GMO-Compass

http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/

GMO database

EFSA – GMO, Genetically Modified Organisms 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/gmo.htm?wtrl=01

US Food and Drug Administration (FDA) http://www.fda.gov/

Databases of US and International Field Tests of GMOs

Database of International Commercialized GMOs

Geneticky modifikované organismy (GMO)

http://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy

GMO- geneticky modifikované organismy

http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/gmo.htm?wtrl=01
http://www.isb.vt.edu/cfdocs/fieldtests1.cfm
http://www.isb.vt.edu/cfdocs/globalfieldtests.cfm
http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowForm
http://www.mzp.cz/cz/index
http://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy


Event Company Description 

AP205CL

(Clearfield) 

BASF Inc. Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxyacid 
synthase (AHAS), also known as acetolactate synthase (ALS) or 
acetolactate pyruvate- lyase.

Derived by chemical-induced mutagenesis of seed of the wheat variety Gunner.

AP602CL BASF Inc. Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxyacid 
synthase (AHAS), also known as acetolactate synthase (ALS) or 
acetolactate pyruvate- lyase.

Derived by chemical-induced mutagenesis of seed of the wheat variety Gunner.

BW255-2, BW238-
3

BASF Inc. Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxyacid 
synthase (AHAS), also known as acetolactate synthase (ALS) or 
acetolactate pyruvate- lyase.

Derived by chemical-induced mutagenesis of seed of the wheat variety Gunner.

MON71800 Monsanto Company Glyphosate tolerant wheat variety produced by inserting a modified 5-
enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) encoding gene from 
the soil bacterium Agrobacterium tumefaciens, strain CP4.

SWP965001 Cyanamid Crop
Protection

Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxyacid 
synthase (AHAS), also known as acetolactate synthase (ALS) or 

acetolactate pyruvate- lyase. Chemical- induced mutagenesis of seed of the 

winter wheat cultivar Fidel with sodium azide.

Triticum aestivum

GM Crop Database

http://cera-gmc.org/index.php?hstIDXCode[]=2&gType[]=AP&auDate1=&auDate2=&action=gm_crop_database&mode=Submit

http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowProd&data=AP205CL
http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowProd&data=AP602CL
http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowProd&data=BW255-2%2C+BW238-3
http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowProd&data=MON71800
http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowProd&data=SWP965001


Nakládat s GMO a genetickými produkty lze jen na základě 

oprávnění podle právních předpisů tak, aby byla zajištěna 

ochrana zdraví člověka a zvířat, životního prostředí a biologické 

rozmanitosti. 

 Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 

produkty č. 78/2004 Sb. ve znění zákona č. 346/2005 Sb.

 ES 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

 ES 18030/2003 o sledovatelnosti a označení geneticky 

modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin

 Potvrzení o oprávnění nakládání s GMO (MŽP)     

- v  uzavřeném prostředí

 Povolení k uvádění (MŽP)

- uvolnění do životního prostředí

- uvolnění do oběhu

Základní právní předpisy v oblasti v EU a ČR

GMO v EU:  Princip předběžné opatrnosti



• Molekulární, biochemické a toxikologické a ekologické testy

na pěstované plodiny i dovoz

- z hlediska bezpečnosti potravin

- z hlediska bezpečnosti krmiva

- vyžadovány jsou několikaleté výsledky

- na různých lokalitách

- testování na zvířatech 

V EU několikaletá zdlouhavá procedura (10 let) , hlasování.

V současné době je v EFSA podaných 15 žádostí transgenních rostlin, 

které  požadují  povolení pro uvedení do oběhu v EU.

 Na projekty testující GM rostliny EU vynaložila za posledních

10 let  300 mil. EUR

Žádosti uvolnění do oběhu jsou hodnoceny 
Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
European Food Safety Authority (EFSA)

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/gmo.htm?wtrl=01

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/gmo.htm?wtrl=01


Označovat se musí

Všechny produkty z GMO, nebo obsahující GMO 

Produkty vyrobené z GMO (případně může být uveden organismus)

ve všech obchodech v ČR i EU 

např.  mouka, olej, apod.

Produkty klasického a ekologického zemědělství

pokud obsahují více než 0,9 % GMO, 

do 0,9% jsou příměsi tolerovány (technické nevyhnutelné příměsi)



http://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace

Plochy GM rostlin v ČR, 2013



Důvody pro nižší produkci GM plodin v EU

Evropský spotřebitel nemá rád GM plodiny

• etické, filosofické, politické a psychologické důvody

• masivní negativní kampaně různých organizací – „kult GMO“

• problematika GMO se obtížně vysvětluje, snadno se s ní straší

Nature Biotechnology 31 (9): 794-801, 2013

Laura De Francesko: Jak bezpečné jsou transgenní potraviny? 

„ Je to pouze rozhodnutí veřejnosti, sociální a politické, 

nikoliv vědecké“.



• Žádost o uvedení GMO do oběhu může být podána v ČR MŽP

• Než mohou být povoleny jsou podle nařízení ES 1829/2003 hodnoceny 
Evropským úřadem pro bezpečnost potravin

European Food Safety Authority (EFSA)

• Pokyny o předkládání žádostí o povolení GMO, potravin a krmiv 
• EC No 1829/2003
• http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2311.pdf

• EFSA – GMO, Genetically Modified Organisms 
• http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/gmo.htm?wtrl=01

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2311.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/gmo.htm?wtrl=01


Přihlášení nových transgenních novošlechtění

Pro registraci nové odrůdy ÚKZÚZ je nutné udělení 
povolení do oběhu.

Pro registraci transgenních odrůd v ČR pak platí stejné 
podmínky jako pro netransgenní genotypy: 

• Registrace bramboru  2 roky

• Registrace ječmen, pšenice 3 roky



Hodnocení

• Molekulární, biochemické a toxikologické a ekologické

- z hlediska bezpečnosti potravin

- z hlediska bezpečnosti krmiva

- vyžadovány jsou několikaleté výsledky

- na různých lokalitách

- testování na zvířatech

Panel on Biological Hazards (BIOHAZ).

V EU několikaletá (10 let) zdlouhavá procedura, hlasování.

V současné době je v EFSA podaných 15 žádostí transgenních 
rostlin, které  požadují  povolení pro uvedení do oběhu v EU.



Poslední zprávy ze světa biotechnologií
www.biotrin.cz

• Multivitamínová kukuřice (USA)

• Argentínští vědci vyvíjejí virus rezistentní brambory

• GM rýže proti rotavirům  (Japonsko)

• Vývoj sóji k boji proti AIDS (Brazílie/USA)

• Fixace dusíku ze vzduchu (Německo)


