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T É Z Y (SYLABY)
z predmetu
ZÁKLADY GÉNOVÉHO INŽINIERSTVA
(Prednášajúci: Doc. Ing. Štefan Vilček, DrSc., UVL Košice)

1. Hybridizácia nukleových kyselín
(princíp, sondy, značenie sond, rôzne typy hybridizácií, využitie metódy)

2. Polymerázová reťazová reakcia
(princíp, nested PCR, využitie pri klonovaní, random PCR, využitie pri sekvenovaní, iné amplifikačné techniky)

3. Štúdium lokalizácie klonovaného génu
(využitie hybridizáčnych techník, protismerná elektroforéza) 

4. Štúdium štruktúry génu a genómu
(sekvenovanie nukleových kyselín, RFLP, fingerprinting)

5. Štúdium expresie génu
(štúdium transkriptov, elektrónová mikroskopia, analýza transkriptov opracovaním nukleázami, 

6. Štúdium regulácie génovej expresie
(gél retardačná metóda, footprinting s Dnase I,  delečná analýza) 

7. Identifikácia a štúdium produktov translácie klonovaného génu
(HRT a HART metóda, využitie in vitro mutagenézy)

8. Expresia génov v E. coli
(Transkripčné a translačné signály, faktory ovplyvňujúce expresiu génov, maximalizácia expresie)

9. Klonovanie a expresia génov v kvasinkách
(vektory, promory, prenos génov do buniek, príklady využitia, výhody a nevýhody)

10. Klonovanie a expresia génov v živočíšnych bunkách
(vektory, promotory, prenos do buniek, príklady využitia, výhody a nevýhody)

11. Klonovanie  a expresia  génov v iných bunkách
(hmyzie bunky, iné bunky)

12. Postavenie a využitie GI s inými technológiami
(vzťah k moderným biotechnológiám, s bunkovým a procesorovým inžinierstvom)


13. Príprava biologicky aktívnych látok s využitím techník rekombinantnej DNA
(veľké biotechnologické projekty: inzulín, rastový hormón, IFN, rekombinantné vakcíny)

14. In vitro mutagenéza
(mutagenéza inzerciou, deléciou, využitie syntetických oligonukleotidov, PCR, proteínové inžinierstvo)

15. Využitie výpočtovej techniky v génovom inžinierstve
(databázy, počítačové programy, analýza nukleotídových sekvencií)

16. Molekulárno-genetické metódy detekcie mikroorganizmov
(hybridizačné techniky, DNA a RNA sondy, PCR, DNA fingerprinting)

17. Fylogenetické štúdie na genetickej úrovní
(fylogenetický strom, počítačové programy, PHYLIP, interpretácia výsledkov, využitie v rôznych oblastiach biologického výskumu)

18. Diagnostika genetických chorôb
(využitie restrikčných endonukleáz, hybridizácií, PCR, RFLP, génová terapia)

19. Transgenné zvieratá
(metodicky prístup, využitie na zvýšenie úžitkovosti HZ, bioreaktory, modely dedičných chorôb a iné)

20. Funkčná genómika
(DD RT-PCR, SAGE, DNA chipy, microarray)

21. Právne a etické problémy génových manipulácií, ich rozvoj a budúcnosť
(historický náčrt riešenia etických problémov, Asilomárska konferencia, patentovanie, rozvoj GI v SR a v zahraničí, budúcnosť GI)
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Blokové cvičenia:
	Izolácia DNA a RNA
	Štiepenie DNA restrikčnými endonukleázami a ligácia molekúl DNA

Značenie nukleových kyselín
	Dot-blot hybridizácia

Souther-blot hybridizácia
	Polymerázová reťazová reakcia
	RT-PCR

Sekvenovanie DNA
	Vyhľadávanie relevantných nukleotidových sekvencií v medzinárodných databázach

Počítačová analýza nukleotidových sekvencií (vyhľadavanie ORF, vyhľadavanie restrikčných miest, alignment, fylogenéza a iné)

Podmienky na skúšku:
	100 % účasť na cvičeniach
	Vyhotovenie posteru na vlastnú zvolenú tému z oblasti GI
	Ústne zodpovedanie 2 náhodne vybraných otázok podľa uverejnených téz prednášok
	Tretia otázka pozostáva z krátkych odpovedí na 4-5 informatívne otázky





