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…jak dlouho se známe?

64 let



▪ do roku 1997 – 40 let
serologické testy  - antigeny krevních skupin

▪ do roku 2018 – 21 let
DNA testy - mikrosatelity

…jak jsme vám sloužili? 

OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU



2010 na scénu vstupuje GENOMÁK!

?
…zvíře se stanovenou gPH je běžný standard



Analýza DNA

Datový jazykBiologický jazyk

…služba se mění!

SNP genotypizace = překladatelská činnost



specifická služba pro ČESTR…

1. PŘÍJEM VZORKU 2. IZOLACE DNA

3. PLATE MASTERING ODESLÁNÍ DO GRUBU

proměnlivá v čase 



Průchodnost vzorků laboratoří

rok 2010 - 240 vzorků DNA
49 nezpracovaných ☺

rok 2011 - 402 vzorků DNA 
rok 2012 – 176 vzorků DNA

rok 2021 – 11 520 vzorků DNA ČESTR 
všechna plemena – 41 000 vzorků DNA

PROČ? ta proměnlivost v čase? 



Jak plně využít potenciál 
„genomiky“= SNP genotypizace? 

▪ Plošně genotypovat velké skupiny zvířat
v krátkém čase 

▪ Generovat datové soubory s vysokou 
vypovídající hodnotou = call rate 0.99

▪ Snižovat náklady na genotypizaci

Je nutné „překládat“: rychle … přesně … levně …



každodenní „překvapivé zjištění“:
Kvalitní DNA se dá izolovat 
jenom z kvalitního zdroje!

Co je primární podmínkou dosažení 
výsledku  SNP genotypizace?

Kvalita  DNA

vysokovýkonný HW a SW + skvělý bioinformatik?  NE!



Co všechno lze v dobré víře 
odeslat jako „vzorek DNA“ 

do laboratoře v sofistikované 
odběrové sadě..? 















NEKVALITNĚ odebrané chlupové cibulky



KVALITNĚ odebrané chlupové cibulky



Preferované zdroje k extrakci DNA



ročně
8,5% nestandardních
odběrů zdrojů DNA 

tj. 3 485 vzorků z 41 000! 
!neznamená to, že vzorky nezpracujeme! 

vícenáklady 435 000 Kč 
zpracujeme 97,5 % doslaných zdrojů DNA



Jaká musí být SNP technologie 
v rutinní laboratoři?

- robustní
- opakovatelná
- „univerzální a flexibilní“- nemůžeme se 

zabývat jednotlivým vzorkem

- jednoduchá – časově nenáročná
- vhodná k robotizaci
- vhodná k integraci do systému iGenetika

VELKÁ PRŮCHODNOST VZORKŮ LABORATOŘÍ
„industry model“



Minimalizovat manuální úkony…

x



…nahradit je robotickým pipetováním



DNA izolátor NIMBUS96



DNA izolátor NEXOR96



Přednosti robotických technologií:

▪ Eliminace náhodné lidské chyby
▪ Opakovatelnost standardního úkonu

▪ Vysoký výkon
▪ Úspora pracovní síly



Nevýhody robotických technologií:

▪ Malá flexibilita

▪ Nákladovost (pořizovací náklady na 
vybavení, spotřební materiál - dostupnost)

▪ Nutnost sériových analýz



PRAVIDLO ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE

Čím dříve převedeme zdroj – DNA 

do „destičkového – plate“ formátu 

a kapalného stavu, tím:

▪ větší množství  vzorků může projít procesem 
analýzy za jednotku času

▪ rychleji bude k dispozici výsledek analýzy

▪ levnější bude jednotlivá analýza



Co se děje s přijatým zdrojem DNA 
CHLUPOVÉ CIBULKY 



Co se děje s přijatým zdrojem DNA? 



Co se děje s přijatým zdrojem DNA 
TSU - UCHO



Co se děje s přijatým zdrojem DNA? 



Proč u TSU častěji dochází k nutnosti 
opakování analýzy (nízký call rate)?



CHIMERISMUS

… NEJČASTĚJŠÍ  příčina nízkého 
„call rate“ u TSU
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DVOJČE1 = DVOJČE2            DNA KREV

DVOJČE1            DNA  CHLUP. CIBULKY

DVOJČE2             DNA  CHLUP. CIBULKY

Problémy při verifikaci původů 
u bratrských dvojčat



Výskyt fraternálních dvojčat u skotu:
• fragmentační analýza DNA mikrosatelitů

do roku 2008  3,97% chimér krev

2009-2017 0,32 % chimér 

klesá podíl krevních vzorků, nahradily je chlupy

• genomická analýza SNP

2018-2021  6,42% chimér 
nasální stěry + TSU + (krve)

• pouze  - 69,8%  pocházelo z vícečetných porodů 



• speciální kleště

• složitější manipulace

• vyšší % opakovaných odběrů

• netěsnost rezervoáru
________________________________________________________________________________________________________

• vysoká míra robotizace při zpracování

• vhodné k odběru brzy po narození
Uvažte PRO a PROTI ☺

VÝHODY A NEVÝHODY TSU



Co jsme se u „jiných“ plemen naučili a 
ČESTR zúročili? 



Pro Holštýn a masná plemena 
děláme kompletní  SNP analýzu 

Na základě SNP genotypizace:
- ověření původu
- status QTL (užitkové znaky)
- Pro Holštýn výpočet gPH

PLEMDAT

od roku 2017:



Proto lépe dokážeme:

▪ Pochopit logistiku celého procesu SNP genotypizace
▪ Odhalit příčinu případného neúspěchu

▪ Zkontrolovat a vyhodnotit limitní hranice kvality DNA 
(koncentraci + čistotu)

▪ Nabídnout komplexnější službu + benefity

▪ Odpovědět na otázky☻



Proč dochází k časovému prodlení mezi 
zasláním vzoru do laboratoře a 

výpočtem v Grubu?



série 96

Benefit 14 denního intervalu?
- plate formát  - 96

- nutnost kompletního testu pro otce a otce matky



Jaká je přirozená = náhodná chybovost SNP 
analýz na Bovine Chips ILLUMINA?  2,5% 

…a „ta vaše-naše“ je  0,55% ☻
Limitní koncentrace použitelné DNA doporučení:

≥ 50 ng/µl + čistota: R260/280 ≥ 1,80
≥ 10 ng/µl + čistota: R260/280 ≥ 1,40

95% TSU☻



Kde můžete svou zakázku sledovat ?

Máte možnost zpětné vazby? 



NUTNOST KOREKTNÍHO ZADÁNÍ DO iGenetika





10Ověření původu



Podmínkou plošné SNP genotypizace je:

▪ Kvalitní odběr zdrojů DNA
– chlupové cibulky a TSU 

– do standardních odběrových sad

SHRNUTÍ:

▪ Korektní zadávání zakázek 
– prostřednictvím interaktivní databáze

igenetika.cz



Nedodržení doporučení má za následek:

▪ Navýšení nákladů na genotypizace
▪ opakování odběrů

▪ opakování analýzy

SHRNUTÍ:

▪ Velká časová prodlení 



Vítěz ankety v „bez“konfliktní klient?



Laboratoř iGenetiky



děkuji za pozornost!


