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Změna genetické informace - mutace

Mutace mohou vznikat spontánně či indukovaně a mohou mít různý rozsah i následky.



Změna genetické informace - mutace

Bílé víno vzniklo před 7 tis. lety náhodnou mutací genu pro antokyan u původě červeného vína.



Šlechtění a genetická variabilita - mutageneze
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Cílená mutageneze - editace genomu



CRISPR/Cas9 nukleáza - "molekulární nůžky "
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Cílená editace genomu rostlin

dvouřetězcový zlom

1) Inaktivace genu 
v důsledku narušení 
jeho čtecího rámce 

2) Modifikace (oprava) 
genu (např. SNP mutace)

3) Inzerce transgenu
do specifického lokusu v 
genomu



K čemu slouží editace genů?

1)Funkční analýzy – zjištění/ověření funkce genu

2)Tvorba genetické variability 
(znaky využitelné pro šlechtění) 



Indukce rezistence vůči rostlinným patogenům



Indukce rezistence vůči houbovým patogenům

- vypnutí transkripčního faktoru VvWRKY52 indukuje rezistenci vůči plísni šedé (Botrytis cinerea)



Indukce rezistence vůči houbovým patogenům

- mutace všech 6 alel MLO (MILDREW RESISTANCE LOCUS) u pšenice vede k rezistenci k patogenu 
Blumeria graminis (padlí travní).



Indukce rezistence vůči bakteriálním patogenům

- mutace genu CsLOB1 vede ke zvýšené rezistenci vůči bakterii Xanthomonas citri u citrusu.



Systém CRISPR/Cas9 lze designovat tak, aby štěpil virovou DNA např. rodu Geminivirus.

CRISPR/Cas9 indukovaná virová rezistence



Cílená degradace DNA Wheat dwarf virus pomocí CRSIPR/Cas9 u ječmene.

CRISPR/Cas9 indukovaná virová rezistence



Modifikace obsahu látek



Modifikace obsahu látek

- Zvýšení koncentrace vitaminu C v salátu modifikací promotoru genu LsGGP2, zlepšení trvanlivosti.



Modifikace obsahu látek
Mutace 3 genů pro fatty acid desaturase
(FAD2-1A,FAD2-1B, FAD3A) u sóji –
modifikace obsahu mastných kyselin 

vyšší obsah olejové kyseliny – lepší stabilita



Modifikace obsahu látek
Mutace 3 genů pro fatty acid desaturase
(FAD2-1A,FAD2-1B, FAD3A) u sóji –
modifikace obsahu mastných kyselin 

vyšší obsah olejové kyseliny – lepší stabilita

modifikace obsahu škrobu u tetraploidního 
bramboru – mutace granule-bound starch
synthase (GBSS)



Modifikace obsahu látek

„Gluten-free pšenice“ – snížení imunoreaktivity o 80% (delece bloku alfa-gliadinů).



Chromozomální aberace - delece

→

Delece v rozmezí cca 20bp – několik Mb



→

Chromozomální aberace - inverze

→

Paracentrická inverze Pericentrická inverze



Chromozomální aberace - translokace

+ →

Reciproká translokace



„Domestikace“



Domestikace

- mochyně ojíněná (Physalis pruinosa) – mutace genů pro architekturu, tvorbu květů a velikost plodů 



Domestikace

- „urban agriculture“ – snížená délka internodií, rychlejší kvetení.   



Tvorba "transgene-free" rostlin

1) transientní transformace protoplastů (nedochází k integraci konstruktu do rostlinného genomu)

2) segregace transgenu v následujících generacích

transgen

Požadovaná 
mutace
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Legislativa
Biotechnology and Biological Sciences Research Council

European Plant Science Organisation

French High Council for Biotechnology

Deutschen Akademien fur Wissenschaften

Dutch Commission on Genetic Modification

"…CRISPR/Cas9 should not be subject 
to European GMO legislation…"

"…and suggest case by case policy.“



Legislativa



http://www.potravinyav21.cz/

Potraviny pro budoucnost

Děkuji za pozornost


