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Základy v biotechnológiách

• Základom je individuálna bunka.
• Rozlišujeme jednobunkové a mnohobunkové org.
• Ak chceme využiť tieto bunky je dôležité:
1. Nájsť vhodné bunky a udržať ich nažive, ináč povedané 

bunky musia byť kultivovateľné,
2. Zistiť optimálne podmienky kultivácie na rast a 

rozmnožovanie,
3. Zistiť optimálne a najekonomickejšie podmienky pre 

produkciu,
4. Nájsť najvhodnejšie konzervačné techniky,
5. Byť schopný modifikovať genetickú štruktúru pre 

dosiahnutie požadovaných produktov s vylepšeným 
výsledkom.



• základom biotechnológií vo využití v praxi je prvotný 
výskum, izolácia organizmov a ich selekcia na základe ich 
fenotypového prejavu, ktorý pramení v ich morfológii, 
fyziológii, genetike a imunológii,

• Fenotyp je preto hlavnou charakteristikou pri výbere 
vhodného kandidáta pre biotechnológie, je viditeľný a 
merateľný

• Genotyp je zase odzrkadlený vo fenotype a expresii
• Rýchly vývoj genetiky však poskytuje možnosti 

rekombinácii DNA a tým tiež zmeny vo fenotypových
prejavoch

• Všetky manipulácie z bunkami sú potencionálne
nebezpečné a preto spadajú pod kontrolu biobezpečnosti
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Biotechnológie v agrokultúre

• Transgénne rastliny – najčastejšie generované 
pomocou plazmidového vektora z 
Agrobacterium tumefaciens

• Gény vnesené do rastlín môžu pochádzať z iných 
rastlín, živočíchov alebo mikroorganizmov

• Možnosti transgénnych rastlín: odolnosť voči 
hmyzím škodcom, hubovým ochoreniam, 
vytvorenie novej symbiózy ako napr. medzi 
dusík-fixujúcimi baktériami a rastlinami.



Schopnosť rásť v nepriaznivých podmienkach:
• Zväčšenie habitatu rastlín ako sú chlad, teplo, sucho, 

schopnosť vydržať vysokú vlhkosť, vysokú salinitu, 
rezistencia voči deficitu železa vo veľmi alkalických 
pôdach,

• Príklad zvýšenia odolnosti voči suchu: MO dokážu 
odolávať vysychaniu pomocou trehalózy (disacharid
glukózy), ktorý chráni a stabilizuje proteíny a biologické 
membrány. Rastliny okrem vysoko-tolerantných na 
sucho nedokážu trehalózu syntetizovať. Preto boli 
vložené gény otsA a otsB z E. coli do indickej ryže. Po 
fúzii génov, bola indická ryža vplyvom biosyntézy
trehalózy viac odolná voči suchu. 
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Herbicídová tolerancia – existuje mnoho typov 
herbicídov, ktoré nemajú selektívny ale 
širokospektrálny účinok na vegetáciu. DNA 
úpravy dokážu pozmeniť poľnohospodárske 
plodiny tak, aby boli voči herbicídom odolné a 
herbicídy zlikvidujú len buriny a nežiaducu 
vegetáciu.
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Rezistencia voči hmyzím škodcom:
• Bacillus thuringiensis – producent proteínového 

endotoxínu, ktorý v alkalickom pH hmyzu pretrháva 
steny gastrointestinálneho traktu,

• Gén pre produkciu tohto endotoxínu (cry gén) bol 
vložený do transgénnych rastlín ako tabak, bavlníka, 
rajčín, kukurice,

• Kontrola pri rajčinách bola 100 %
• Pri bavlne a tabaku iba 26 % úspešnosť účinnosti génu, 

preto bol gén vložený do Clavibacter xyli subsp. 
cynodontis, ktorý žije v rastlinách, ukazuje sa že 
produkciou génu z BT v iných baktériách je možné 
prispieť k zlepšeniu kontroly 
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Kontrola patogénych baktérií, húb a parazitických 
nematód:
• Mnoho rastlinných škodcov ako huby a hmyz, 

obsahujú v bunkových stenách chitín, baktérie ako 
Serratia, Streptomyces a Vibrio obsahujú chitín-
degradačný enzým chitinázu.

• Gén pre chitinázu bol vložený do Pseudomonas
fluorescens, ktorý žije v oblasti rizosféry a fylosféry, 
chráni tak tvorbou chitinázy pred škodcami, 
efektivita v prostredí však nie je doposiaľ riadne 
preštudovaná.
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Bacillus subtilis – druh so širokým spektrom 
mikrobiálnych pesticídov: 

• Produkcia: množstva látok s antifungálnou, 
antibakteriálnou a insekticídnou aktivitou,

• Táto aktivita prislúcha dvom triedam 
lipopeptidom : iturínom a plipastatínom,

• B. subtilis QST-713 – patentovaný na produkciu 
30 iturínov a plipastatínov a ako prášok sa 
používa ako postrek na rastliny - prevencia
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Rezistencia k vírusovým ochoreniam
• Vírusové ochorenia je ťažko kontrolovať,
• Vložením génu pre tvorbu obalových proteínov 

do rastlín sa transgénne rastliny stali odolnými 
voči vírusovým ochoreniam – napr. tabak a vírus 
tabakovej moaziky, tak isto pri uhorkách, 
rajčinách

• V posledných rokoch sa experimentuje z rôznymi 
úsekmi vírusov vkladaných do transgénnych
rastlín

Biotechnológie v agrokultúre



Symbiotická fixácia dusíka u ne-Fabaceae

• Symbionti – Rhizobium a Bradyrhizobium

• Prenos génov pre tvorbu hrčiek u čeľade 
Fabaceae z rhizóbií do Agrobacterium a 
vytvorenie symbiotickej fixácie aj u iných druhov 
rastlín

• Vyžaduje to však aj zásah do génov rastlín a tiež 
do génov mikróbov
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Biotechnológie v potravinárstve

Príprava fermentovaných produktov
• Fermentované potraviny majú dlhú históriu – víno, 

pivo, pečivo, maslo, syry, kefír, olivy, salámy a iné...
• Vplyvom MO, zmena chuti, konzistencie, arómy, 

chemického zloženia a pod.,
• Jedny z najdôležitejších v biotechnológiách sú kyslo-

mliečne baktérie, nielen kvôli ich biotechnologickej 
využiteľnosti v potravinárstve, ale aj vďaka 
produkcii bakteriocínov, ktoré potláčajú rast 
nežiaducich MO v potravinách, ako sú Clostridium
botulinum alebo Listeria monocytogenes



Nizín

• Je to antibakteriálna látka produkovaná 
Lactococcus lactis, ktorá inhibuje rast G+ MO 
ako sú Listeria, Clostridium, Bacillus a 
Enterococcus, nie je však efektívna voči G-
baktériám, kvasinkám a hubám

• Interaguje s Lipidom II na vonk. Strane 
cytoplazmatickej membrány

• Nizín je považovaný za bezpečný konzervant
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Lactobacillus sakei – sľubný bioprezervatív
• Izolovaný bol prvý krát z ryžového piva, neskôr bol 

zistený ako dominantný druh pri fermentácii salám, 
fermentuje aj pri nízkych teplotách,

• Je vhodný ako bioprezervatív pri fermentácii salám, 
ktorý potláča rast nežiaducich MO, je shopný rásť 
pri vyššom obsahu solí,je bezpečný pretože sa 
prirodzene vyskytuje aj v GIT človeka – probiotický
kmeň,

• Produkuje proteíny a polysacharidy, ktoré majú 
adherenčné schopnosti na mäse,

• Produkuje osmo a cryoprotektíva – betaín a karnitín
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Monenzín

• Často používaný ako dolpnok výživy hovädzieho 
dobytka, zvyšuje denný prírastok

• Produkt Streptomyces cinnamonensis

• Je toxický pre iné MO

• Ďalšie inofóry: salinomycín, lasalocid, 
laidlomycín

• Ovplyvňuje bachorovú mikrocenózu, inhibuje a 
mení metabolizmus niektorých baktérií
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Single-cell proteíny

• Označuje sa tak mikrobiálna biomasa 
produkovaná pre účely spotreby zvierat a 
človeka

• MO sú excelentným zdrojom bielkovín, rýchlo 
rastú, sú lacné, živia sa tak povediac odpadom,

• Myco-proteíny: Fusarium venenatum – bez 
nežiaducich látok – mykotoxíny a pod.,
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Biotechnológie v prostredí (ŽP)

Čistenie odpadových vôd

• Pri čistení odpadových vôd – hlavná úloha – rod 
Zoogloea – aeróbne prostredie – nutnosť

• Dôležité je odstrániť uhlíkaté zlúčeniny na CO2 a 
dusíkaté zlúčeniny na N2

• Len ťažko sa odstraňujú látky ako ATB

Bioremediácia

• Odstraňovanie ťažko rozložitelných látok z 
prostredia pomocou živých organizmov, ropné 
havárie v oceánoch-MO, zamorenie pôdy-rastliny



Bioremediácia Uránu

• U (VI) je vo vode rospustný a nebezpečný, 
Geobacter sulfurreducens dokáže využiť U (VI) 
ako akceptor elektrónov a premeniť ho na U 
(IV), ktorý už vo vode nie je rozpustný
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Bio-ťažba – extrakcia ťažkých kovov pomocou MO
• Získava sa tak nikel, meď, zinok a pod.
• Zlato je inertné, avšak sulfidické zlato je možné s 

pomocou MO ťažiť a následne ho rozpustiť v 
kyanide

Odsírenie uhlia
• Uhlie obsahuje síru v podobe FeS2, pri horení 

uhlia potom vzniká SO2, s ďažďom neskôr 
H2SO4 – kyslé dažde

• Je potrebný jeden až dva týždne na odsírenie
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