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To v praxi znamená... 

• H: v rutině v iGenetice, nyní již dostatečné počty 
– Illumina v3 komerční čip 

 

• M: náběh do rutiny, řeší se typ vhodného čipu 
– Illumina v3 komerční nebo GGP HD 150 
– K dořešení: bezrohost, myostatin 
– Zatím jen pro ověřování původu (ne gPH) 
 

• C: izolace v iGenetice, po shromáždění 96(24) 
vzorků odesíláno do GeneControl 
– v GeneControl: Illumina v3 customized čip (43+2) 
– Limitní je zatím počet vzorků 

 
 



Specifika čipů pro genotypování 

• Různí výrobci 
• Různé denzity (5, 7, 10, 54, 150, 555...) 
• Komerční čipy vs konsorciální (standard: 54k)  

– Část informací může být skryta 
– Custom čip:  DEA založen na Illumina v3  (43 + 2) 

• Plemenná specifika 
• Počet zvířat na 1 čipu (=cena) 

– 4 x 12 
– 4 x 96 (384) 

 
 



Specifika čipů pro genotypování 

• Na Illumina Bovine 54K BeadChip je asi 60 různých 
markerů pro užitkovost, zdraví a exteriér.  

• Bohužel, k jejich interpretaci neexistuje žádný klíč nebo 
návod, ani odborníci firmy Illumina je neposkytují 
– : důvod - interpretace může být plemenně specifická (tudíž 

výsledné haplotypy se u různých plemen / nebo i populací 
interpretují různě) 

• Pro zajištění správné interpretace je tedy nutné 
nejprve natestovat určitý balík zvířat s různými 
haplotypy a potom přímým testem nebo výsledným 
fenotypem (např. u barev)  ověřit správnost hypotézy 
interpretace.   
 

 



Specifika čipů pro genotypování 
• Pro masný skot jsme vybrali čip Geneseek GGP 150K  o trojnásobné 

hustotě SNP markerů s přihlédnutím k tomu, že byl vyvinut 
speciálně pro výpočty plemenných hodnot u masných plemen 

• V reklamě na tento čip je uvedeno, že na něm jsou mimo jiné 
markery pro myostatin pro všechna masná plemena a pro 
bezrohost masných plemen.  
 

• Bohužel jsme posléze zjsitili, že tyto markery jsou na čipu pro 
komerční využití SKRYTY mezi asi 30 tisíci dalších neoznačených 
SNP.  
 

• Aktuálně zjišťujeme možnosti a) získání klíče pro identifikaci 
těchto SNP  nebo b) jejich interpretaci ve spolupráci se 
zahraničním subjektem nebo přímo firmou, která je vyrábí za 
nějaký poplatek.   

• Je možné, že po natestování velkého množství zvířat se známým 
statusem bezrohosti a myostatinu se časem podaří vyeliminovat 
správná SNP 

 
 



Co nabízíme “navíc“? 
• Test na bezrohost za jednotnou cenu 100,- Kč k testu 

zvířete na čipu.  (V případě, že zvíře bude testováno jen 
na mikrosatelity, hradí chovatel plnou cenu testu 750,- 
Kč) 

• Testy na dvojí osvalení pro plemena Gasconne a 
Charolais za jednotnou cenu 100,- Kč k testu zvířete na 
čipu (V případě, že zvíře bude testováno jen na 
mikrosatelity, účtujeme plnou cenu testu 550,- Kč. )  
 

• Je připravený test na myostatin pro plemeno abredeen 
angus (a mohlo by fungovat u dalších plemen, ale 
vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici žádné 
(alespoň) heterozygotní zvíře pro validaci výsledků 
testu, komerčně jej zatím nenabízíme.  

 



Porovnání původu v 
případě, že rodiče 
jsou testováni na 

mikrosatelity (STR) a 
potomek na SNP lze 

pouze s pomocí 
přepočtu SNP na 

STR. 
 
 

STR => SNP  
 

NELZE 

Otec - 
mikrosatelity 
 
 
Potomek - SNP 
 
 
 
Matka - 
mikrosatelity 



Stav ověřování původu v ČR 
 

• 2018: návrh na přechod ověřování od STR k SNP (12 => 200) 
 Ověření původu (parentage verification)      200 (ISAG) 

 DEA          + 300 

 Vyhledávání rodičů (parentage discovery)  + 700  

 
• Problémové body 

– Přímá nekompatibilita STR ≠ SNP (nutný „dopočet“) 
– Různé přístupy pro výměnu „parentage panel“ 

• H – GenoEx platforma Interbullu 
• M – „case by case“ 
• C –  DEA zatím neověřuje původ dle SNP 

• Jsme příliš napřed? 



Na kvalitě záleží! 

Kvalitní odběr 



Na kvalitě záleží! 

Nepoužitelné 



Co také přijde... 



Letošní rekordman 
 



Když se chce, tak to jde 
 



Co je třeba dodržovat pro úspěšné 
genotypování 

 
• Pro funkčnost iGenetiky MUSÍ zvíře být zapsáno v UE! 
• Velmi mladá zvířata – vzorek chlupy - komplikované  

– ne nemožné, ne STANDARDNÍ, pro LAB dražší (65-95 Kč na vzorek) 

• Např: do iGenetiky 10 telat ve věku 2-4 dny 

– Než proběhla genotypizace – 2 ks úhyn 🧐🧐 🧐🧐 🧐🧐  
– Ekonomický efekt? 

• Požadovaná koncentrace DNA po izolaci: 80 ng/µl (GeneControl) 
– Doporučení Illumina technologie: min 50 ng/µl 
– Chlupové cibulky velmi mladých jedinců: 2-5 ng/µl 
– Pod 50 ng/µl LAB na vlastní náklady doprověřuje, než pošle do DE 

• Doporučený věk pro odběr chlup. cibulek: 14 – 28 dnů jako min  
 
 



Jak se genotypuje v roce 2018 
 



Závěrem 
 

• Rychlost (i cena) limitovány množstvím rozborů 

• STR ≠ SNP 
– Přepočet možný SNP => STR   ne obráceně! 

 
 

• „speciality“ závislé na množství, pracujeme na nich 
 
• Od kvality Vaší práce se odvíjí rychlost a přesnost naší 

služby 
 
 





Děkuji za pozornost 
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