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A tantárgy célja és rövid tartalma: 

A tárgy oktatásának célja, hogy az általános genetikai és biotechnológiai ismeretekre alapozva 

ismerve az új kutatási módszereket, új szemlélet kialakulását megalapozva megismertesse a 

hallgatókat a genetika és biotechnológia új korszakának jogi és etikai szabályozásával. 

Ahallgatók többek között megismerkednek a nanotechnológia szerepével a korszerű 

kutatásokban. A genom megismerésének és tanulmányozásának lehetőségei, azaz a teljes 

genetikai információ felhasználása. A genetikai információ átadásának módjai, génstruktúra és 

génkifejeződés eukariota szervezetekben. A szerkezeti és funkcionális genomika eredményei. 

A géntérképezés fejlődési állomásai és szerepe a korszerű nemesítésben. A legújabb vizsgálati 

módszerek. géncsip módszer, nukleotidok egyedi eltérése. A klónozás, invitro fertilizáció, 

őssejtkutatások alkalmazásának jogi és etikai kérdései. 

  

Az előadások témakörei: 

  

1.      hét Klónozás, transzgénikus emlősállatok 

2.      hét GMOk fogalma, alkalmazási lehetőségeinek szabályozása 

3.      hét Génsturktura és génkifejeződés emlősökben. Proteomika 

4.      hét A teljes genom DNS szintű megközelítése-szerkezeti genomika 

5.      hét Totipotens, pluripotest, multipotens, indukált őssejtek 

6.      hét A különböző őssejtek alkalmazásának lehetőségei, korlátai 

7.      hét Az in vitro maturáció, fertilizáció és embriótenyésztés 

8.      hét IVF alkalmazásának szabályozása hazánkban, európában és világban 

9.      hét Gyakorlati példák a génexpresszió vizsgálatára. Géncsip módszer 

10.  hét SNP Single Nucleotide Polimorphism (Nukleotidok egyedi eltérése) 

11.  hét Nanotechnológia 

12.  hét PCR és RTPCR technológia 

13.  hét. Adatbányászás-bioinformatika 

14.  hét A géntérképezés legújabb eredményei 

15.  hét Funkcionális genomika 
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