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Cíle řešení projektu dle krycího listu (1.11)  

„Cílem je vypracování sady laboratorních testů pro vybranou skupinu genových variant u skotu, u 

nichž se předpokládá či je částečně prokázán pozitivní vliv na infekční odolnost. Součástí vypracování 

metod bude validace účinku genů u vybrané populace zvířat hlavních mléčných plemen v podmínkách 

chovů ČR.  

K následné komercionalizaci metod by mělo dojít ve formě sady testů, které by byly jako ucelená 

souprava použitelné v laboratořích zaměřených na genetickou diagnostiku. Testy obsažené v soupravě 

by také byly realizovány na pracovišti VÚŽV v rámci jiné činnosti jako servis pro chovatele.“ 

 

Postup řešení 

Ve třech měsících roku 2015 byly zprovozněny používané laboratorní metody, soustředěny 

plánované chemikálie a provedena rešerše genů zdravotního stavu skotu a plánovaných laboratorních 

metod pro genotypování. 

V r. 2016 proběhl v 1. čtvrtletí návrh genotypovacích reakcí pro varianty vybraných imunitních 

genů skotu – jednalo se o geny kódující Toll-like receptory 1, 2, 4, 5 a 6 jako klíčové komponenty 

antibakteriální imunity. Výběr variant vycházel z populačního sekvenování nové generace u plemen 

český strakatý skot a česká červinka a z rekonstrukce haplotypů pro nalezené jednonukleotidové 

varianty. Tím bylo dosaženo úsporného řešení redukováním počtu reakcí na 1/3 tzv. diagnostických 

SNP. Ty dovolují odvodit přítomnost dalších mutací vzhledem k vazbě v příslušných haplotypových 

blocích. Rovněž byly vzaty v úvahu existující údaje pro celosvětovou diverzitu v těchto genech podle 

databází EBI a NCBI. 

Ve 2. čtvrtletí 2016 a dále probíhala zkušební aplikace navržených genotypovacích reakcí, která 

měla ověřit spolehlivost a reprodukovatelnost. Pro další snížení nákladů byly reakce sdruženy do osmi 

sad – multiplexů, každý o 4 – 6 reakcích. Ty byly optimalizovány tak, že dovolují současné provádění 

všech reakcí v každém multiplexu a jejich současné vyhodnocení na automatickém kapilárním 

sekvenátoru nastaveném na fragmentační analýzu. 

Ve 3. čtvrtletí proběhl vývoj druhé sady diagnostických reakcí pro geny tzv. antivirové řady Toll-

like receptorů skotu (TLR3, -7, -8, -9, -10). Výběr reakcí vycházel z dat získaných sekvenováním NGS 

populací plemen česká červinka a český strakatý skot z genetických zdrojů a z databází EBI a NCBI. 

Navržené primery a reakce byly optimalizovány pro 6 multiplexů, každý o 5 - 6 reakcích. 

V období od začátku projektu do konce roku 2016 byla vytvořena kolekce biologických vzorků 

z produkční populace českého strakatého skotu. Základem pro další práci se stala sada býků z období 

přibližně 2000 – 2017 a soubor jejich dcer. Izolace DNA probíhala pomocí automatizované metody 

MagSep firmy Eppendorf. Po kontrolách na základě absorpční UV a fluorescenční spektrofotometrie a 

gelovou elektroforézou byla připravena normalizovaná pracovní sada o koncentraci 20 ng/µL. 

Cílem pro rok 2017 byla validace všech polymorfismů a volba sady polymorfismů pro 

komercionalizaci. 
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Validace probíhá na základě genotypování souboru 164 býků ČESTR na polymorfismus v genech 

pro Toll-like receptory (dohromady 74 jednonukleotidových polymorfismů). Jsou rozpracovány 

genotypovací reakce pro varianty dalších dvou klíčových genů pro signální dráhu Toll-like receptorů a 

předpokládá se zahrnutí dalších genů přirozené imunity skotu. 

Údaje o genotypech jsou korelovány s fenotypovými daty, která byla získána od CHD Impuls a 

s údaji o počtu somatických buněk. 

Současný stav genotypování nedovoluje uzavřít asociační studii a uzavřít výběr reakcí pro 

konečnou diagnostickou soupravu na základě validace jejich účinku. Dosavadní výběr reakcí pro 

komerční soupravu proto vychází z literárních údajů pro jiná plemena. 

Všechny genotypovací reakce ve formě multiplexních reakcí extenze primeru (komerční verze 

SnapShot) lze provádět v servisní formě pro chovatele na pracovišti molekulární genetiky oddělení 

genetiky a šlechtění HZ VÚŽV. Zveřejnění služby na stránkách ústavu je momentálně vázáno na 

zapsání podaných dvou přihlášek užitných vzorů Úřadem průmyslového vlastnictví.  

Forma pro distribuční verzi reakcí je v současné době ve stádiu ověřování. Předpokládá se, že 

sada vybraných 24 reakcí s prokázaným či důvodně předpokládaným významem pro zdravotní stav 

bude distribuována ve formátu mikrotitrační destičky při pokojové teplotě s detekcí reakce na 

přístrojích pro PCR v reálném čase. Nicméně testování stability soupravy a definitivní komerční forma 

jsou otázkou dalšího vývoje. Na konečnou soupravu je uvažována patentová přihláška, která by měla 

být podána a zveřejněna před začátkem distribuce.  

Plánované zajištění publicity produktu doposud zahrnulo přednášku na odborném semináři 

ČESTR (Novák K., Variabilita genů infekční rezistence a využitelnost ve šlechtění. Seminář Využití 

chovatelských dat onemocnění skotu pro management stád, šlechtění a racionální využívání 

antimikrobik. SCHČSS, Sněžné-Milovy, 14.9.2016) na téma genů infekční rezistence skotu a 

možnostech jejich využití ve šlechtění. Je plánováno zveřejnění distribuční formy produktu a 

organizace odborného semináře na téma genotypování zdravotních genů HZ na výstavě Techagro 

2018 v Brně.  

 

Dosažené výsledky  

V 1. čtvrtletí bylo dokončeno testování širší sady 43 genotypovacích reakcí pro varianty 

antibakteriálních genů skotu řady TLR. Návrh a optimalizace sady byly podány jako přihláška 

užitného vzoru „Sada reakcí pro diagnostiku variant antibakteriálních TLR genů skotu“ dne 24.3.2017 

pod číslem PUV 2017-33548, druhá přihláška užitného vzoru „Sada reakcí pro diagnostiku variant 

antivirových TLR genů skotu“, PUV 2017-33683, byla podána 16.5.2017; jako původci byli uvedeni 

K. Novák a V. Czerneková. Po doplnění na základě 1. průzkumu byly oba užitné vzory znovu podány 

dne 22.9.2017. Protože muselo dojít k rozsáhlému doplnění experimentálního materiálu pro příklady 

provedení, vyžádalo si opakované podání více času oproti původnímu předpokladu. 

Na druhou stranu je materiál získaný v rámci příkladů provedení sám o sobě ucelená metodická 

studie a bude tak publikován coby odborná publikace po předpokládaném přijetí užitných vzorů. 

Vybudovaná normalizovaná kolekce DNA klíčových zvířat v populaci významného plemene 

ČESTR v kombinaci s dostupnými zdravotními daty dovoluje rutinní testování vlivu předpokládaných 
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funkčních mutací v imunitních genech na infekční odolnost. Jak kolekci DNA, tak i odpovídající data 

bylo možné shromáždit v objemu nezbytném pro populační validaci genetických markerů až v rámci 

stávajícího projektu.  

Zprovoznění vyvinutých genotypovacích sad pro komerční servis chovatelům ve VÚŽV se 

předpokládá po splnění formálního podmínky zápisu užitných vzorů.  

Zkušenosti s genotypovacími reakcemi typu extenze primeru a porovnání výsledků získaných 

pomocí alternativních genotypovacích reakcí dovolily přistoupit k vývoji distribuční soupravy pro 

redukovanou sadu reakcí zaměřených vůči funkčním polymorfismům s výraznějším účinkem. 

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o genotypování na zdravotní znaky celosvětově lze předpokládat, 

že komerční řešení bude aktuální a setká se ze zájmem chovatelů. V této souvislosti se také připravují 

kroky k informování odborné veřejnosti o možnostech servisního genotypování na imunitní geny. 

 

Komentář k nákladům  

Mzdové prostředky byly v r. 2017 čerpány v souladu s návrhem projektu na úhradu mezd 

účastníků projektu (K. Novák, V. Czerneková) v rozsahu úvazků 0,15. 

V r. 2017 byly oproti předpokladu nižší náklady na služby (33,9 místo 60 tisíc Kč) a zvýšeny 

náklady na materiál. V rámci služeb byly uhrazeny poplatky za podání a zpracování užitných vzorů na 

Úřadu průmyslového vlastnictví, honorář patentového zástupce a náklady na sběr zdravotních dat 

skotu v chovatelském podniku CHD Impuls. 

Posun souvisí s nutností genotypovat značný počet vzorků navíc pro doplnění příkladů provedení 

v užitných vzorech, což bylo spojeno s další spotřebou laboratorních chemikálií (dodavatelé Thermo 

Fisher Scientific a Biogen). Na druhou stranu muselo být z kapacitních důvodů odloženo populační 

sekvenování dalších genů, které bylo tradičně řešeno prostřednictvím přístrojů v externích 

sekvenačních centrech.  
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Přílohy 1, 2: 

1. Podání PUV 2017-33548 „Sada reakcí pro diagnostiku variant antibakteriálních TLR genů 

skotu“ 

Potvrzujeme přijetí Vaší přihlášky dne 24.3.2017 v 15:33:40 hod., která bude Úřadem průmyslového 

vlastnictví vyřizována pod číslem spisu: PUV 2017-33548 

Správní poplatek je nutné zaplatit na č. účtu: 3711-21526001/0710 

VS platby je: 6201733548 

Za vstupní a poplatkové oddělení: 

Martina Habartová 

 

2. Podání PUV 2017-33683 „Sada reakcí pro diagnostiku variant antivirových TLR genů skotu“ 

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6 – Bubeneč 

Potvrzujeme přijetí Vaší přihlášky, která bude Úřadem průmyslového vlastnictví vyřizována pod 

číslem spisu: PUV 2017-33683. 

Správní poplatek je nutné zaplatit na č. účtu 3711-21526001/0710 

VS platby je: (6201733683) 

Datum přijetí: 12.5.2017 v 16:10 

Za vstupní a poplatkové oddělení: 

+Pavla Zadáková 


