
Genomika hospodářských zvířat

stav a rozvoj
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Genomická selekce teoreticky 

popsána 2001.
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V ČR
U holštýnského skotu probíhá ve spolupráci Svazu chovatelů 

holštýnského skotu, ČMSCH a.s., Plemdat s.r.o. a VÚŽV. 

 Zahájen byl výpočet GEPH u mladých býčků a jalovic, 

jednokroková metoda. 

 Proběhla validace GEPH pro znaky produkce v 

Interbullu.

 Rutinní výpočet GEPH pro znaky produkce a somatické 

buňky realizuje Plemdat s.r.o. 

 Genotypováno bylo 450 starších krav. Cílem je zpřesnění 

národního odhadu GEPH. 3



V ČR

U holštýnského skotu jsou výsledky odhadu GPH pravidelně 

publikovány na stránkách Svazu chovatelů holštýnského 

skotu.
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1 NEO-437 SUNNYDAY        2013 401 NUMERO UNO      ALTAIOTA        150,8 0 0 82 141 305 67 0,74 25 0,26

2 NEO-513 SILVER          2013 170 *TV*TL*TY           MOGUL           SNOWMAN         150,2 0 0 77 147 2072 78 0,08 51 -0,02

3 NXB-120 RASTY           2012 201 *TV*TL              SUDAN           O MAN           145,2 0 0 79 150 2093 72 0,01 56 0,03
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Kódy dědičných vad
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Ve Francii

byly první genomické odhady u Holštýnů

provedeny v roce 2008.

V roce 2009 byla zahájena distribuce ins. dávek

býků, hodnocených genomicky.

V roce 2012 tyto ID představovaly 60% z

použitých dávek holštýnských býků.
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Genomická selekce u mléčného skotu

již prokázala úspěšnost, zvýšila

genetický pokrok nejen pro užitkovost,

ale i pro komplexy funkčních vlastností

spojené se zdravím, welfare a dopadem

na životní prostředí. A to jsme teprve na

začátku.

U mléč. skotu se dramaticky snížil GI.
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Zavedení u všech ostatních druhů hosp.

zvířat rychle následovalo, ale výhody

nebudou takové, jako u mléčného skotu.

U prasat a drůbeže je to způsobeno

krátkým gener. intervalem a přesným

odhadem plem. hodnot konvenčními

metodami. GPH je obvykle k disp. současně

s údaji z kontroly dědičnosti. Přínosem GPH

je zde zvýšení přesnosti odhadu PH.
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Genomika umožňuje testovat menší počet

zvířat rychleji a podle více kritérií.
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U masného skotu a koní je limitujícín

faktorem struktura šlechtitelských

programů s omezeným použitím

inseminace, nedostatečná kontrola

užitkovosti.

„V éře genomiky je fenotyp 

králem.“

U všech druhů mají klíčový význam

fenotypová data vysoké kvality. 14



Vysokokapacitní genotypizace v kombinaci

s detailním fenotypováním může být

použito k účinným GWAS a identifikaci

oblastí spojených s variabilitou ve

fenotypu.

Dále, detekce příznaků selekce, a to

screeningem genomu na neobvyklé vzory,

které nemohou být vysvětleny neutrálními

mechanismy jako např. drift.

15



Pochopení mechanismů selekce na

genomické bázi může v dlouhodobé

perspektivě pomoci připravit efektivnější

šlechtitelské programy.

Někdy může být účelné pracovat také se

sekvencemi, např. při identifikaci

kausálních variant pro určité fenotypy.

Zajímavé bude i studium mikrobiomu,

zvl. u přežvýkavců.
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MAS:

Mapování QTL bylo úspěšné. Ale opakovatelnost

mapování byla nízká, tj. pozice QTL se měnily nebo

mizely od jedné studie ke druhé. Jedním z důvodů je,

že efekt většiny QTL je malý.

Beavisův efekt – přecenění skutečného efektu

markeru.

Testování na vysokých hladinách významnosti vedlo

k tomu, že byly objeveny jen QTL s velmi vysokými

efekty, jako DGAT1.
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Avšak pro mnoho vlast. nebyly spolehlivé

QTL. Těmi bylo vysvětleno jen 10%

genetické variance vlastnosti.

Na základě poznatků z GWAS a GS se počet

genů pro znaky mléčné užitkovosti odhaduje

na 2 000 – 10 000.

Hodně genů znamená, že jednotlivé geny mají

malý efekt, to limituje úspěch MAS.
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V MAS se používal malý počet statisticky

významných markerů, ostatní byly

považovány za ty, které mají nulový efekt.

V GS jsou zahrnuty současně efekty všech

SNP bez toho, aby byla testována významnost.

U skotu odhalilo sekvenování 1000 býků více

než 30 mil. SNP.
19



GS nevyžaduje hodnocení podle rodokmenu.

U elitních zvířat se nemusí nutně zjišťovat

jejich užitkovost.

Změna paradigmatu celého šlechtění.
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Metodická poznámka

Chovatelské programy vyžadují znalost

přesných odhadů

genetických komponent variance

a také dalších parametrů variance.

Jsou nezbytné pro statistické modely pro

genetické odhady a hodnocení.
21



Tyto odhady genetických komponent variance

jsou potřebné také pro předpovědi.

Rovněž jsou nutné pro určení optima

selekčních indexů, v nichž je do

šlechtitelského cíle zahrnuto více vlastností.
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Odhady musí být pravidelně inovovány, jednak

v důsledku změn ve šlechtitelských

programech, dále v důsledku nových

environmentálních podmínek a také po

zahrnutí nových vlastností do šlechtitelského

cíle.
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Potřebujeme metody, které optimálně

kombinují informace od genotypovaných

i negenotypovaných zvířat, abychom mohli

pečlivě selektivně genotypovat.

Při odhadu plemenných hodnot se proto

považuje za optimální, jsou-li parametry

variance odhadovány jednokrokovou metodou.

Automatická aplikace tohoto postupu při

odhadu komponent variance vede v mnoha

případech k silně vychýleným výsledkům. 24



Je proto nutné vyvinout metody využívající

nevychýlené odhady komponent genetické

variance v situacích, kdy proběhla v několika

generacích intenzívní genomická selekce a

genotypizovány jsou pouze vybrané

selektované skupiny zvířat.

Tento metodický požadavek je zatím výzvou.

Konec metodické poznámky.
25



Mléčný skot
Přesnost genomického odhadu nad 0,8 pro

produkční znaky, nad 0,7 pro plodnost,

dlouhověkost, počet somat. buněk a další vl.
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Zavedena úspěšně u velkých populací, tj.

holštýn

simentál

jersey 

brown swiss.
27



Mléčný skot

Celosvětově dosud genotypováno ca 2 mil.

zvířat.

V USA 934 780 holštýnů, 120 349 jersey, 19

588 brown swiss, 4 764 ayrshire.

Francie 360 000.
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Mléčný skot

GS umožňuje omezit resp. ukončit tzv. 

„star system“.

Nadměrné použití několika vynikajících

plemeníků, kteří jsou využíváni jako otcové

býků. To vede k vyššímu inbreedingu.

Pozor! V praxi bylo dosud zavedení GS

spojeno s vyšším inbreedingem!
29



Mléčný skot

Implementace znamenala vyšší genetický zisk,

např. v Kanadě se zdvojnásobil.

Zároveň se ale zvýšil inbríding. Úkol do

budoucna – zvýšit zisk a omezit inbríding.

Zkrácení odhadu PH u býků z více než 6 let na 

3 roky.

Stačí menší počet inseminačních stanic.
30



Mléčný skot

Výhodné je genotypizovat kalibrační skupinu

býků HD čipy.

Odhadnuté aditivní genetické hodnoty pro SNP

nebo efekty haplotypů jsou pak přeneseny do

samčích kandidátů selekce (mladí býci) z

běžné populace.
31



Mléčný skot

Doporučuje se optimalizovat sestavení

připařovacích plánů – kombinace matek býků

a otců býků.

Rozšíření genotypizace na komerční krávy

dovoluje optimalizaci a specifikaci připařování

uvnitř plemene, také z perspektivy udržení

biodiverzity.
32



Mléčný skot

Zahrnutí genomické informace do přípravy

připařovacích plánů umožní zamezit vyštěpení

recesívních homozygotů pro

dědičné choroby.

Byly identifikovány haplotypy poškozující

samčí plodnost a mortalitu při porodu.
33



Mléčný skot

Je zajímavé, že většina nyní genotypovaných

zvířat v mnoha zemích jsou jalovičky.

Genotypizace býčků sice zvyšuje genetický

zisk, ale genotypování je tak levné, že se

vyplatí u jaloviček s cílem rozhodnout o jejím

vyřazení / zařazení.

Genotypy jalovic jsou také použity k

rozhodnutí při výběru býka, kterým má být

oplodněna tak, aby byl minimalizován

inbríding potomků.
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Mléčný skot

Hlavní cíle genotypizace plemenic:

- zlepšit selekci ve stádě s použitím low

density čipů 10 K

- předpovídat fenotypy a vysvětlovat

kauzální mutace s použitím HD čipů nebo

celogenomového sekvenování.
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Mléčný skot

Genotypizace jaloviček v kombinaci s

reprodukčními technologiemi (embryotransfer,

sexování spermatu) slibuje dramatické snížení

generačního intervalu za současného zvýšení

selekční intenzity.
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Mléčný skot

Chovatelé by měli genotypovat jalovičky, aby

se urychlil selekční pokrok v dráze matky-

dcery.
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Mléčný skot

Znalost ne-aditivních genetických efektů,

založená na datech SNP může být využita pro

optimalizaci specifického připařování a pro

výběr optimálních linií pro křížení.
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Mléčný skot

Tzv. „genomická produkční hodnota“ je

definována jako suma odhadů pro aditivně

genetické efekty a efekty dominance.

Může být efektivním nástrojem selekce při

obnově stáda a připařovacích plánech.

Odhad obou efektů současně vyžaduje zřízení

tzv. kalibrační skupiny krav a použití fenotypu

krav nebo korigovaného fenotypu namísto

odhadnuté PH býka jako závisle proměnné pro

odhad efektů SNP.
39



Mléčný skot

Dále, kalibrační skupina krav je nutná, pokud

se zaměřujeme na nové vlastnosti, dosud

nezahrnuté do oficiálního genetického

hodnocení.

Většina nových znaků je silně asociována s

robustností zvířat a vyžadují strategii

fenotypování pro znaky zdraví, persistence,

plodnost, mobilita.
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Mléčný skot

Všeobecně platí, že existují antagonistické

genetické vztahy mezi novými a konvenčními

cíli šlechtění.

Dále, nové znaky mají většinou malou

ekonomickou váhu.

To vyžaduje, aby ref. populace měly min. 10

000 zvířat! jinak je selekční odezva velmi

nízká.
41



Mléčný skot

Přesnost odhadu efektu SNP resp. GPH závisí

na

- velikosti ref. populace

- heritabilitě

- genomické architektuře, což se odráží v LD

- Ne

Pokud chceme středně přesný odhad GPH nad

0,5 pro nízce dědivou vlastnost ~0,05, musíme

genotypovat více než 20 000 krav.
42



Mléčný skot

V ČR 205 000 holštýnských krav (2016)

9 500 kg mléka

mezidobí 412 dní

genotypizováno ca 7000 holštýnů

U C zatím ne.

43
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O reprodukčních biotechnologiích a postupech asistované reprodukce,

ať už na poli zemědělského výzkumu nebo humánní medicíny, bylo

napsáno mnoho. Postupy, jako in vitro oplození, transvaginální aspirace

oocytů (OPU – ovum pick-up), klonování metodou přenosu jader

somatických buněk, transgeneze nebo genomická selekce, jsou vesměs

zvládnuté, ale ne vždy našly uplatnění v rutinním používání. Mezi ty

šťastnější patří např. použití sexovaného spermatu, méně se ve šlechtění

skotu uchytilo in vitro oplození. Mezi nevyužívané v šuplíku šlechtitelů

hospodářských zvířat skončilo OPU stejně jako klonování. S některými

modernímu postupy, jako je např. genomika, se však vyplatí šuplík

otevřít a některé metody oprášit.
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Mezi padlými anděly biotechnologických postupů najdeme bezesporu

klonování. Tato metoda ve své surové podobě nebyla nikdy příliš

lukrativní, protože dávala vzniknout potomkům se stejnou genetickou

výbavou jako rodič. Mantrou šlechtitelů je však genetický pokrok,

tedy geneticky lepší potomstvo oproti rodičům, navíc s co možná

nejkratším generačním intervalem – tedy dobou mezi produkcí

pohlavních buněk rodiče a jeho potomků.

Z principu tak klonování zapadlo a uchytilo se jen výjimečně.

Takovými výjimkami byly např. geneticky hodnotní býci se

zdravotními problémy, kteří inseminační stanici znemožňovali

produkovat dostatečný počet inseminačních dávek. Takovému klonu -

náhradníkovi ale patřičně ujel vlak, protože celá populace byla s

odstupem času lepší a časová prodleva nutná pro klonování a dosažení

pohlavní dospělosti nástupce nepůsobila příliš výhodně.
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Elegantní skloubení běžně užívané in vitro oplození, embryotransferu

a genomiky s méně využívanou metodou OPU a klonování. Postup

začíná právě v momentě získávání oocytů metodou OPU a in vitro

oplozením. Špičkové plemenice mléčného plemene jersey, vynikající

býk tohoto plemene. In vitro oplození, 7-denní kultivace embrya,

přenesení po 3 až 6 embryích do připravených a hormonálně

ošetřených příjemkyň.
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Po třech týdnech tato embrya, již patřičně vyvinutá s částečně

diferencovanými tkáněmi, z děloh příjemkyň vypláchli. Z těchto

embryí, opět v laboratoři, izolovali embryonální fibroblasty. Tyto

buňky se už dříve osvědčily pro klonování – mají dobrou schopnost

se množit, lze z nich vytvořit buněčnou linii a efektivita klonování

metodou přenosu jader je s těmito buňkami poměrně vysoká. Ještě

před klonováním tedy členové týmu vytvořili stabilní buněčnou linii

těchto fibroblastů a podrobili jej neúprosné genomické analýze. Až

tato „zkouška ohněm“ ukázala, která buněčná linie, resp. které

embryo, je nejlepší. Jak je z postupu patrné, původní embryo vzalo za

své a stalo se rodičem, který nikdy nepřišel na svět.
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Mezitím, co se část vědeckého týmu zaobírala přípravou vhodné linie

fibroblastů pro klonování, jiní připravili oocyty pro enukleaci -

odstranění genetického materiálu z oocytu, a následné klonování

přenosem jádra fibroblastu do tohoto oocytu. Enukleované oocyty

nebyly pro šlechtitele zajímavé svou genetickou výbavou a tak si je

obstarali tím nejjednodušším způsobem, tedy z jatečně poražených

krav. V tomto momentě dostal slovo biotechnologický „majstrštyk“ -

klonování metodou přenosu jader. Špičkovou genetickou výbavu

přineslo jádro právě genomicky otestovaného fibroblastu a

enukleovaný oocyt sloužil „pouze“ jako pytlík cytoplazmy. Nutno

podotknout, že cytoplazma oocytu tu sehrává nezastupitelnou

biologickou funkci; dokáže totiž přeprogramovat již diferencovaný

genom fibroblastu tak, aby dal vzniknout totipotentní bunňce –

zygotě.
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V tuto chvíli již hovoříme o zygotě, z které vznikne naše vytoužené

dítě, tele se špičkovou genetickou výbavou. Tele - klon, které

přeskočilo celou jednu generaci a jehož předloha vůbec nespatřila

světlo světa. Zygotou ovšem celá anabáze nekončí a tak je potřeba i

této poskytnout ty nejlepší podmínky in vitro a po 7 dnech přenést do

těla příjemkyně. Vězme ale, že tele s takovým původem bude

absolutní hvězdou mezi svými vrstevníky, právě pro generační skok,

resp. extrémně zkrácený generační interval, a důslednou genomickou

selekci rodičů a předlohy tohoto klonu.

50



Celý postup nabízí velmi rychlý genetický pokrok ve výrazně kratším generačním

intervalu. Generační interval v tomto případě dostal 7-měsíční náskok, tj. zkrácení

intervalu o téměř třetinu. Vysoký genetický pokrok a krátký generační interval, tyto

dvě premisy, které šlechtitelům a chovatelům znějí jako rajská hudba, ještě nikdy

neměly tak blízko k natolik fantastickému scénáři. Dlužno dodat, že celý proces je

poněkud složitý a tedy náchylný na rezervy různého druhu – efektivita in vitro

oplození, úspěšnost kultivace fibroblastů, enukleace a klonování. Také úspěšnost

embryonálního vývoje po přenosu jader do enukleovaných oocytů hraje klíčovou

roli a je silně závislá na zkušenostech a schopnostech biotechnologů. Stejně tak si

musíme přiznat jistou finanční náročnost na instrumentální vybavení a zavedení

laboratoře, nehledě na náklady na vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.
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Argumentem pro zavedení do praxe budiž ekonomický benefit v podobě

genetického pokroku na úrovni stáda a výrazně lepší užitkovosti. Tým P.

Kasinathana odhaduje přínos v dramatickém snížení nákladů na šlechtění stáda až o

40 %! Nehledě přitom na další perspektivy, které nám Kasinathanův postup nabízí:

použití sexovaného spermatu a produkce potomků o známém pohlaví, izolace

pohlavních buněk z pohlavně nedospělých zvířat a získávání potomků od velmi

mladých rodičů, to vše pod taktovkou genomické selekce. V konečném důsledku

mohou tyto postupy akcelerovaného šlechtění nabídnout vyšší a levnější produkci

základních potravin, mléka a masa, po kterých poptávka neustále roste. Bez

nadsázky lze Kasinathanovu práci označit za překročený Rubikon, za kterým nás

čeká ještě mnohé nevídané.
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Masný skot

Co je nejdůležitější?

„Eating satisfaction“

tj. 

chutná – nechutná!
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Masný skot

GS nebyla dosud uplatněna v takové míře, jako

u mléčného:

 nižší přesnost

 ekonomické výhody nejsou tak vysoké jako

u mléčného skotu
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Masný skot

 Přirozená plemenitba je dosud velmi častá.

 Býci kandidáti selekce jsou často vybíráni

na základě vzhledu nebo původu s malou

povědomostí o plemenné hodnotě.

 V mnoha zemích není zavedena

identifikace zvířat, chov je velmi

extenzívní.

Tyto okolnosti komplikují vývoj přesných

genomických postupů.
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Masný skot

Vývoj a zavedení genomických postupů

zpožděno oproti mléčnému skotu, kde byly

zavedeny v r. 2009.
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Masný skot

Přesnost GPH nižší, než u mléčného skotu:

 Referenční populace má nižší kvalitu.

 Méně zvířat v ref. populaci pro jedno

plemeno, ta nejsou testována podle už.

potomstva.

 Ref. populace a populace v níž se selektuje

jsou méně geneticky propojené než u mléč.

plemen.
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Masný skot

Holštýn je převažující mléčné plemeno.

Jeho Ne je méně než 100.

Masných plemen je mnoho.

Každé má Ne větší, než holštýn!!!

Každé má své specifické vlastnosti.
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Masný skot

Pro kompenzaci není neobvyklé použít ref.

populaci z více plemen.

Avšak není-li selektované plemeno v ref.

populaci, je přesnost velmi malá.

Fáze LD nepřetrvává napříč plemeny s

vyj. krátkých vzdáleností (méně než 10 kb).
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Masný skot

Proto při použití 50K čipu informace z jiného

plemene nezvýší přesnost.

I když je použit HD čip, informace z jiného

plemene je mnohem méně užitečná než info ze

selektovaného plemene, protože zvířata z

jiných plemen sdílí mnohem kratší

segmenty chromozómů, než zvířata téhož

plemene.
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Masný skot

GS je výhodná zejména u znaků, které se

obtížně selektují tradičními postupy.

Je méně výhodná u mas. plemen, protože u

nich není nutná kontrola dědičnosti u znaků,

které mohou být měřeny u selektovaných

jedinců, př. intenzita růstu.
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Masný skot

Výhodná bude u znaků konverze živin, kvalita

masa. Tyto znaky se obtížně a draze zjišťují.

Bude tedy obtížné a drahé sestavit referenční

populaci.

Pro takové znaky bude výhodná víceplemenná

ref. populace a ne-lineární analýza založená na

HD čipech nebo sekvenačních datech.
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Masný skot

Poznámka pod čarou:

co se týče zebu a kříženců, existují značné

genomické rozdíly mezi ním a tauridními

plemeny.
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Masný skot

Ve srovnání s mléčným skotem vyžaduje

dosažení vysoké přesnosti pro všechna masná

plemena větší referenční populace, zahrnující

všechna plemena a křížence.
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Masný skot

Genomická předpověď pro kandidátní zvířata

urč. plemene může být

negativně korelována 

s výslednou fenotypovou užitkovostí, pokud

toto plemeno není dostatečně zastoupeno v

referenční populaci.
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Masný skot

Podobně může být negativní korelace, pokud

referenční a selektovaná populace je

stejného plemene,

ale 

z různých zemí!!
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Masný skot

Způsobeno tím, že efekt substituce alely

určitého SNP se může lišit mezi plemeny v

důsledku

různé vazbové fáze SNP s kauzální mutací.
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Masný skot

Čím větší je spolehlivost fenotypové

informace v ref. pop., tím větší je přesnost

GPH.

Velká část telat v ml. plemenech je potomky

malého počtu býků z AI. U mas. plemen je

potomky AI málo telat také je méně býků

s přesnou PH.
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Masný skot

to vyžaduje větší ref. populaci.

Ne-používání AI rovněž znamená menší

genetickou příbuznost ref. a selektované

populace mezi stejnými plemeny v různých

zemích.
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Masný skot

Přesné mezinárodní odhady závisí na silné

genetické spřízněnosti mezi zeměmi, dosažené

u mléč. plemen podobností národních

šlechtitelských cílů, proto jsou napříč populací

přítomny stejné rodiny.
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Masný skot

Fenotypování u mas. plemen je jednoduché.

Rozvoj GPH vyžaduje vstupní investice do

genotypování, fenotypování a infrastruktury

(výpočty, personál).
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Masný skot

Menší zlepšení ve srovnání s mléčným skotem

je menším popudem pro zavedení GPH.

Menší příjem brání růstu ref. populace, což je

nezbytné pro zlepšení přesnosti. To omezuje

cenu, která může být zaplacena za

genotypizaci.
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Masný skot

Evropa

Genomické hodnocení není (v r. 2016)

oficiálně zavedeno v žádné evropské zemi.

Irsko hodlá na zač. 2016 zveřejnit genomické

údaje u všech masných plemen. Jednokroková

metoda pro více plemen.
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Masný skot

Evropa

Ve Francii byla v roce 2016 zpřístupněna

neoficiální genomová hodnocení pro charolais,

limousine, blonde d´aquitaine. Dvoukroková

metoda.
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Masný skot

Severní Amerika

Národní genetické testování masného skotu je

řízeno různými chovatelskými asociacemi.
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Masný skot

Genetické korelace mezi přímou genomovou 

hodnotou a fenotypem u různých US plemen

Porodní hmotnost

Hm. při odstavu

Mléčnost

Plocha mllt

Mramorování

Obtížnost porodů přímá

Obtížnost porodů maternální

Znak
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Masný skot

Sev. Amerika 

Rozsáhlý pokus:

 analýza 2 200 Aberdeen Angusů a jejich

kříženců

 ve 3 státech Unie

 50 K čip

 detailní analýza kvality

 mastné kyseliny, minerálie, peptidy, síla

střihu atd. 77



Masný skot

Sev. Amerika 

Síla střihu, Warner-Bratzler shear force

(WBSF) je z laboratorně zjišťovaných

ukazatelů pro kvalitu masa nejdůležitější.
Další ukazatele jako šťavnatost atd.
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Masný skot

Sev. Amerika 

Analýza ukázala významnost lokusů CAPN

(calpain) a CAST (calpastatin).
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Masný skot

Sev. Amerika 

1 842 SNPs měly signifikantní vliv (P<0,05)

na WBSF.

Tyto SNPs byly v průměru signifikantní pro

208 další vlastnosti.
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Masný skot

Austrálie 

Genomové informace jsou v australském

systému hodnocení masného skotu využívány

několik let.

Existují specializované „fenotypovací“ farmy

pro masný skot. Cílem je poskytnout

nevychýlené, přesné genetické a genomické

předpovědi pro mladé býky zvl. pro obtížně

měřitelné znaky. 81



Masný skot

Jižní Amerika 

Aplikace genomového přístupu začala 2008,

omezený úspěch.

Zabývají se šlechtěním jak taurinních plemen,

tak zeboidních.

Navržena také strategie imputace pro zvýšení

síly genomové informace – předpověď

informace pro velkých panelů nad 700 000 z

malých panelů ca 15 000. 82



Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Genomová předpověď s 

víceplemennými modely

Může být potenciálně užitečná.

Ale, víceplemenné databáze jsou

charakterizovány větším počtem

haplotypů ve všech částech genomu.
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Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Genomová předpověď s 

víceplemennými modely

Jakékoli plemeno může mít několik

haplotypů, některé jsou asociovány s

příznivými alelami pro užitkovost, jiné

s nepříznivými.
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Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Genomová předpověď s 

víceplemennými modely

Nepříbuzná plemena nesdílí stejné

haplotypy. Ref. populace u jednoho

plemene není typicky informativní pro

jiné.
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Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Genomová předpověď s 

víceplemennými modely

Pool plemen (ref. populace složená z

příslušníků více plemen) zvyšuje počet

haplotypů, jejich efekt musí být

odhadnut. Tedy, je třeba více dat než

pro jedno plemeno.
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Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Genomová předpověď s 

víceplemennými modely

Dále, frekvence alel se mezi plemeny

liší, to dělá určité problémy při

zjišťování genetické příbuznosti.
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Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Využití informace z jiných populací

Předpokladem pro zlepšení genetické

příbuznosti v populacích masného

skotu je výměna spermatu.
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Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Vytvoření specializovaných stád pro 

fenotypování

Zvl. pro získání dat o vlastnostech,

které se těžko měří.
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Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Technologie levné genotypizace.
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Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Další využití genomové informace

Mnohé chovatele masného skotu

nezajímá příliš měření polygenních

vlastností.

Zajímají je ale doprovodné aspekty

genomiky, např. ověření původu,

myostatin, dědičné vady. 91



Překonání limitů a omezení u masného 

skotu

Další využití genomové informace

Využít tohoto zájmu může napomoci

rozvoji genomových studií, přípravě

velkých ref. populací a aplikaci GPH.
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Ovce a kozy
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Ilumina OvineSNP50BeadChip – 54K.
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Srovnání se skotem:

Mnoho důl. vlastností může být měřeno

u obou pohlaví v před reprodukčním

věku (růst, skladba jat. těla

ultrazvukově, odolnost k některým

chorobám).

Proto je potenciál pro zlepšení 

genetického zisku menší.
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Velikost ref. populace je limitována.

Ref. pop. v jedné zemi bývá složena z

různých plemen a kříženců.

Nicméně GBLUP poskytuje přesnější

PH než BLUP, nárůst přesnosti koreluje

s velikostí ref. populace.

Nárůst spolehlivosti je menší, než u

skotu v důsledku menší LD, to souvisí s

větší efektivní velikostí populace a

zařazením kříženců.
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Rozsah LD odhadnutý dle průměrného

r2 mezi sousedícími markery (50 kb) byl

od 0,10 do 0,18 u koz, 0,08-0,12 u ovcí.

U některých plemen ovcí 0,28-0,30, což

souviselo s jejich menší Ne.

LD menší než u Holštýna 0,18-0,30.

U prasat landrace, hampshire, duroc

yorkshire 0,36-0,46. 97



LD ukazuje, že je nutné začlenit nové

genotypy, bude nutný hustější panel

SNP než 50K.

U malých ref. populací se doporučuje

jednokrokové hodnocení PH.

Integruje všechny dostupné fenotypové,

rodokmenové, genomové informace do

jednokrokové procedury výpočtu PH.
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Zamezuje vychýlení kvůli předselekci

kandidátů.

Dovoluje současné hodnocení zvířat s

genotypem pro SNP a bez něj.
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Byly použity víceplemenné populace vč.

kříženců. To snižuje přesnost odhadu

PH.

V důsledku limitovaného sdílení fáze LD

mezi plemeny bude nutný hustější panel

SNP, nebo imputace ze sekvencí u

klíčových předků.
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U některých plemen, chovaných ve více

zemích s podobným chovným cílem, by

byla prospěšná smíšená populace. Míra

prospěšnosti ale závisí na genetickém

propojení mezi populacemi.
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Zajímavý přístup:

Juvenile in vitro fertilized embryo

transfer (JIVET) je odebírání nezralých

oocytů z jehniček starých 6-8 týdnů a

jejich implantace do dospělých bahnic po

oplození in vitro.

Kombinace GS a JIVET má značný

potenciál zvýšit genetický zisk.
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Major geny:

S klesající cenou genotypování a

sekvenování, přibývajícími genomovými

studiemi budou také přibývat znalosti o

major genech a kausálních mutacích.
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Major geny:

Některé major geny mají pleiotropní

efekt.

Př. socs2 mutace, je spojena s vysokým

počtem somatických buněk v mléce a

zároveň s vyšší produkcí mléka.
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SNP čipy pro ověření původu

SNP čipy a výsledky celogenomového 

sekvenování popisují přesněji příbuznost, 

než rodokmenová data.
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Genomová selekce na odolnost vůči 

chorobám.
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Prasata
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Nejdůležitějším krokem v selekci je výběr 

kanců v nukleových chovech.

Výsledky testování kanců přichází většinou

před výběrem elitních kanců, takže zlepšení

výsledků v důsledku redukce generačního

intervalu je limitováno, i když s pomocí GS lze

dosáhnout asi 25% redukce generačního

intervalu.
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Proto je GS orientována zvl. na

 znaky, kde je získání dat invazivní (jatečná

hodnota);

 maternální znaky u kanců;

 užitkovost kříženců, která nemůže být

hodnocena u čistokrevných zvířat.
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Při selekci kanců na maternální znaky může

být dosaženo přesnosti kolem 50%.

Selekce na maternální vlastnosti „soutěží“ se

selekcí na produkční vl. (růst, konverze živin).

Výsledkem je zásadní zlepšení genetického

zisku pro maternální vl. spojená s poněkud

zmenšeným ziskem pro produkční vl.

Růst gen. zisku pro celkovou hodnotu je

střední.
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Významné zlepšení genetického zisku pro

maternální vl. má za následek vyváženou a

tedy trvale udržitelnou selekční odpověď.

111



Vztah mezi produkcí 

čistokrevných zvířat v nukleu ve výborných 

podmínkách 

a produkcí 

kříženců v méně dobrých podmínkách 

je  ca 0,4 – 0,7.
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Tzn. že 

jen 40-70% genetického zlepšení 

dosaženého v nukleu se projeví jako 

zlepšení v praktických podmínkách.

113



Genotypizací kříženců a testováním jejich 

užitkovosti v komerčních podmínkách může 

genomová selekce zlepšit čistokrevná zvířata v 

nukleu a užitkovost kříženců v komerčních 

podmínkách.
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Potom by bylo logické mít crossbred ref. 

populaci a používat odhady efektu markerů v 

obou rodičovských liniích, i když to snižuje na 

polovinu genetické spojení ref. populace ke 

každé z těchto linií. Ref. populace proto musí 

být větší, aby tuto ztrátu kompenzovala a musí 

být častěji aktualizována.
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Dalším faktorem ovlivňujícím přesnost odhadu

GPH pro komerční užitkové vlastnosti jsou

genetické korelace čistokrevné plemeno /

nukleus versus kříženci / komerční podmínky a

také rozsah a kvalita testování čistokrevné

populace versus kříženci.
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Jinak řečeno, optimální design pro získání 

informací je specifický pro linie a pro znaky.
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Výhodný je jednokrokový přístup při odhadu 

PH.

Zahrnuje všechny informace fenotypové, 

genomické, rodokmenové dohromady do 

jednoho modelu. 

118



119



V komerčním šlechtění prasat je v souč. době 

nejčastěji používanou aplikací GS 

jednokrokový odhad, založený na 

imputovaných genotypech.
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Specifika u GS prasat

Generační interval versus přesnost

Nejpřesnější PH je z kontroly dědičnosti, musíme

vzít v úvahu čas, v němž byla odhadnuta.

U mléčného skotu je tato balance vždy ve směru

vyšší přesnosti.

U prasat před 30 lety ve směru kratšího GI.
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Generační interval versus přesnost

Důležitým faktorem je, že inseminace u skotu

produkuje podstatně více potomků, to dovoluje vyšší

intenzitu selekce.

Genomika zvyšuje přesnost odhadu v mladém věku,

to u skotu umožňuje výrazné snížení GI.

U prasat je zlepšení v tom, že se zvyšuje přesnost

odhadu ve stejném věku. Tento kontrast souvisí s

typem znaků, na které se selektuje.
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Rozdíly souvisící se znaky
U mléčného skotu se selektuje na znaky projevené u

jednoho pohlaví v pozdním věku. Rozhodnutí o

selekci musí padnout před tím, než je znám fenotyp,

zejména u býků.

Šlechtění prasat se zaměřuje na nízké náklady při

výrobě kvalitního masa. Mnoho vlastností může být

testováno na kandidátech selekce obou pohlaví před

selekcí (růst, příjem krmiva, mortalita, ultrazvukově

zjištěná skladba těla).
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Rozdíly souvisící se znaky
Jiné, př. kvalita masa, vyžadují porážku příbuzných,

ale mohou být zjištěny v téže době.

Podobnost se skotem je ve snaze o snížení ceny selat

v důsledku selekce na plodnost. To je selekce na

znaky projevené u jednoho pohlaví v pozdním věku

podobně jako u ml. skotu.
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Cena kance a býka
U skotu je býk testován ve vyšším věku (dcery

dokončí 1. laktaci), náklady jsou vysoké. Býk musí

být chován, musí se shromáždit velký počet dávek,

test potomstva je zahájen po dlouhé době.

Náklad na genotypizaci i sekvenaci býka je

relativně nízký ve srovnání s náklady na

konvenční testování.
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Cena kance a býka
U prasat jsou náklady na odchov nižší, selekčními

kandidáty jsou všichni testovaní čistokrevní kanečci

s rodokmenem.

Proto jsou náklady na genotypizaci kance

relativně významnější.
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Populační stratifikace a síla analýzy
Úspěch GS závisí na velikosti a struktuře ref.

populace a její příbuznosti k selekčním kandidátům.

Holštýn je vět. čistokrevný, velký počet více - méně

příbuzných krav po celém světě. Potenciálně

všechny mohou přispět fenotypem do ref. populace,

genotypy vstupují do rovnice prostřednictvím býků,

nebo genotypizace samotných krav.

127



Populační stratifikace a síla analýzy
Naproti tomu je šlechtění prasat organizováno

separátními sdruženími plemenných knih a

šlechtitelskými firmami. Dostupnost fenotypů je

proto vysoce fragmentovaná.

Typická čistokrevná populace prasat má ca 2000

prasnic, selektuje ročně 50 kanců, kteří plodí 40 dcer

na kance. Populace, která byla pro Holštýna

genotypizovaná na úplném začátku GS, by se u

prasat takto tvořila 30 let.
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Populační stratifikace a síla analýzy
Finální kříženci jsou produktem více plemen a linií.

Referenční populace pro otcovské a mateřské linie

sestávají z komerčních jatečných kříženců a stejných

prasnic.

Spolupráce mezi hybridizačními programy je obtížně

proveditelná.

GWAS a gBLUP jsou proto velkou výzvou z 

hlediska nákladů a příjmů.
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Linkage disequilibrium u čínských plemen188 až 

280 kb, u evropských 680 až 750 kb (př. z jedné 

analýzy).
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Dominance plemeníků vs. opakované
záznamy u prasnic
Prasnice má ca 5 x 15 = 75 selat.

Nukleové stádo s 2000 prasnic a 40% obměnou

produkuje roční ref. populaci 750 prasnic s 75 selaty,

tj. poloviční než u skotu.

U prasat je analýza řízena převážně z maternální

strany, mléčný skot je paternálně zaměřený systém.
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U prasat byla použita molek. technologie již v

časných 90. letech – halotanový lokus.

Lokus PRKAG3 ovlivňující výtěžnost masa při

solení a vaření (Rendement Napole).

Estrogenový receptor kontroluje ca 12%

fenotypové standartní odchylky velkosti vrhu.
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Počet struků

Genomika poskytuje informace o znacích,

které je obtížné zlepšit klasickými metodami:

 jsou těžko měřitelné

 projevují se ve vysokém věku

 u jednoho pohlaví

 nízká h2
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Počet struků

Zde je kontrast – znak lze zjistit bezchybně o

novorozenců obou pohlaví, heritabilita je 0,4.

Viz násl. obr.
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Počet struků

Začlenění jednoho nezvýznamnějšího SNP

zvýší přesnost pEBV o 7%, čtyř SNP o 27%.

Nahrazení rodokmenové matrice příbuznosti

matricí genomickou zvýší přesnost o 50%.

Začlenění SNP do genomického systému má

malý efekt.
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Mortalita po odstavu

Obtížně měřitelný binární (0-1) znak, nízká

incidence a heritabilita (0,05), ale velký

ekonomický význam.

Jakýkoli typ odhadu PH vyžaduje velké

objemy dat, aby bylo dosaženo statistické síly.
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Zvýšení přesnosti po 

zavedení genomické 

selekce v roce 2010 s 

využitím malého panelu 

markerů

139



Analýza linie, selektované na velikost 

vrhu:

Oblasti genomu potenciálně selekcí ovlivněné

bylo možné rozeznat podle několika příznaků:

 změněná alelická frekvence ve srovnání s

jinými liniemi

 ztráta heterozygotnosti

 relativně rozšířená homozygotnost

haplotypů
140



Analýza linie, selektované na velikost 

vrhu:

GWAS pro ukazatele velikosti vrhu ukázala, že

některé oblasti genomu identifikované jako

obl. poznamenané selekcí se překrývaly s QTL

pro velikost vrhu.

Jedna taková obl. na SSC2 obs. gen P2X3R,

popsána synonymní mutace fixovaná u

plodné linie, ale polymorfní se stejnými

frekvencemi alel u jiných linií. 141



Analýza linie, selektované na velikost 

vrhu:

Velká část fenotypové variance vysoké

početnosti vrhu může být výsledkem variací v

regulačních oblastech genomu.
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Další rozvoj u prasat

1. směr:

Zvyšování hustoty markerů a zároveň objemu

genotypizace a fenotypizace. Tj. „silový

přístup“. Celogenomové sekvenování by

zajistilo, že současné funkční mutace jsou do

systému zahrnuty.
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Další rozvoj u prasat

2. směr:

stanovení GPH pomocí markerů. Vážit

markery podle jejich efektu na znak –

„biologický přístup“.

Vhodný zvl. u znaků s genetickým pozadím

odchylným od infinitesimálního modelu

mnoha QTL, každý s malým efektem. 144



Další rozvoj u prasat

U prasat hraje významnou roli u mnoha znaků

heteróze. Je-li GPH je založena na datech o

užitkovosti kříženců, je užitečné zařadit do

modelu ne-aditivní genetické efekty, které

způsobují heterózi.

To může zvýšit přesnost GPH a snížit její

vychýlení. 145



Drůbež
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Tradiční šlechtitelské programy 

již mají 

krátký generační interval.

Vícečetné překrývající se generace za rok se 

selekcí každých 6 týdnů u brojlerů, 

nepřekrývající se roční generace u nosných.
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Velmi vysoký počet selekčních kandidátů a 

vysoká intenzita selekce.

Desetitisíce sel. kand. na linii a generaci, jen 1-

3% samců selektováno pro šlechtění.

Proto

genotypizace musí být levná!
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U drůbeže je genetický pokrok z čistých linií 

přenášen křížením pyramidově do velkého 

počtu brojlerů nebo nosnic.

Jedna linie vnáší jen 25%!!!
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U drůbeže není spolehlivá metoda 

kryokonzervace, selektovaný samec má jen 

místní význam.

150



Struktura

Systém u drůbeže má navíc jeden krok

čistokrevné reprodukce.

U drůbeže není rodokmenová informace o

komerčních potomcích, kteří jsou produkty

čistých linií.

Proto je obtížné sledovat individuální přínosy

pro zlepšenou užitkovost na komerční úrovni.151



Částečně se to dá řešit 

sledováním haplotypů zpětně k původním 

liniím 

a následnou 

selekcí čistokrevných linií podle přítomnosti 

výhodných haplotypů.
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U brojlerů (masné drůbeže) je GS méně 

výhodná, než u nosných hybridů.

Důvod: většina znaků může být hodnocena u 

obou pohlaví v raném věku.
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Náklady

Cena drůbeže je velmi nízká ve srov. se skotem

a prasaty, náklady na odchov jsou rovněž

nízké, zvl. u masných typů. Vyvážit snahu o

vysokou intenzitu selekce se snahou o vysokou

přesnost.
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Hlavní přínos

GS u drůbeže je zvýšení přesnosti odhadu

PH ve věku puberty u znaků, manifestovaných

pohlavně specificky.
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GPH

je v dosud provedených testech u 

drůbeže přesnější, než klasicky 

zjištěná PH.
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Persistence přesnosti GPH

v generacích není reálně tak dobrá, jako v

simulačních studiích.

Tj. přesnost předpovědi genomického modelu

eroduje v čase. Modely pro genomickou

předpověď musí být inovovány tak často, jak

je to jen možné!
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Zařazení většího počtu generací

do ref. populace ji zvětší, což vede k větší

přesnosti.

Avšak pokud se v generacích změní typ

vazbové nerovnováhy a alelické frekvence,

nebo pokud existují interakce genotyp-

prostředí se efekty SNP mohou změnit.
158



V takovém případě

pouze data z nejmladších generací poskytují

přesnější GPH pro aktuální kandidáty selekce.
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V paralelních šlechtitelských 

programech

je zlepšení genomickou selekcí v porovnání s

klasickou jak ve vyšším průměrném indexu,

tak ve vyšší užitkovosti za stejných podmínek.
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GS

poskytuje lepší představu o kombinační

vhodnosti linií a předpověď heteróze indiv.

samců.

Avšak variance mezi liniemi způsobovala 99%

heteróze a rozdíly mezi samci jedné linie byly

minimální.
161



Zkrácení gener. intervalu

u nosných typů z 1 roku, nutného pro

fenotypizaci slepic na ukazatele snášky, na 6-7

měsíců, tj. věk puberty. To je přínosné pro

rozhodování o selekci samců.
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Možnost

podstatně zmenšit velikost šlecht. programu u

nosného typu (nižší počet zvířat), protože GS

umožňuje snížit inbríding u daného počtu

rodičů použitých ve šlechtění.
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U nosného typu

je možné používat medium density čipy s

desítkami tisíc SNP jak pro rodiče, tak pro

selekční kandidáty.

To odstraňuje nutnost imputace, která vyžaduje

čas a je zde riziko vnesení imputačních chyb,

ty jsou častější, než chyby genotypizační.
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U masného typu

je velmi krátký GI. Hlavní přínos GS je proto

ve zvýšení přesnosti, hl. u znaků, které nejsou

vyjádřeny u kandidátů selekce – reprodukční

výkonnost a resistence k nemocem.
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Společnost Aviagen

v roce 2012 oznámila, že používá GS pro

produkci masných linií.
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Podobně jako u nosných linií

není k dispozici metoda odhadu GPH zřetelně

lepší než jiná metoda.
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Relativní zvýšení přesnosti

je specifické pro každý znak.

U znaků se střední heritabilitou je zlepšení

přesnosti 20% pro plodnost, 45% pro produkci

vajec.

U znaků s vysokou h2, jako příjem krmiva,

může být zlepšení i nad 50%.
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U živé hmotnosti

je zvýšení přesnosti kolem 50% ve srovnání s

klasickou PH.
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Praktické výsledky u 

drůbeže

Tříletý experiment:

GS jasně předčí fenotypovou selekci.
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Realizovaný inbreeding byl vyšší v GS 

selektované linii, než v klasicky selektované.

171



Možné aplikace GS:

 zlepšení užitkovosti kříženců v komerčních

podmínkách

 zlepšení znaků, které nemohou být

selektovány v nukleu, např. „disease

challenge test“.
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Dva čipy, 60K a 42K, oba pro masný i nosný

typ.

Také HD čipy. Preferují se ale medium-density

čipy.
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Budoucnost

u drůbeže

V souv. s rozvojem sekvenování bude krůta

dalším druhem drůbeže, u kterého bude

zavedena GS.
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Budoucnost

u drůbeže

V souč. době jsou metody GS založeny na

SNP, ale některé studie naznačují, že pro

determinace znaků mohou být důl. další typy

genetické variace, např. počet kopií.
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Koně

177



Hlavní výzvou

je limitovaná dostupnost kvalitních

fenotypových dat ve srov. s mléčným skotem.

GS má enormní potenciál.
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 Koně mají značně různorodé využití.

 Menší podíl profesionálů mezi chovateli

než u ostatních druhů hospodářských zvířat

(eufemisticky řečeno)!!!

 Vysoká cena koní peněžní a citová.

Proto je management populace a design 

šlechtění stále problémem. 179



Genomová sekvence koní publikována 2007.

K disp. jsou čipy 54K, 70K, HD čip 670K.

Značné rozdíly mezi plemeny. Proto sekvenční

varianty asociované se znaky budou snáze

identifikovatelné u plemen s dlouhými LD,

např. anglického plnokrevníka.
180



Přehled vědecky popsaných znaků s

mendelistickou dědičností, stav k srpnu 2015

(databáze OMIA )

Celkový počet znaků s mendel. dědičností (vč.

barvy srsti)

Počet znaků se známou mutací

Podíl popsaných mutací vč. barvy

Podíl popsaných mutací bez barvy

kůň                pes               skot

Počet záznamů pro koně mnohem nižší, než

pro ostatní. Navíc, genetika zbarvení činí větší

podíl 24,4 %, než u psa 5,7 % a skotu 5,8 %.181



Příklady znaků se známou příčinnou mutací u

koní:

 Hyperkalemická periodická paralýza HYPP

(též periodická paralýza II);

 Overo lethal white foal syndrome OLWFS.

Mutace jsou přitom asociovány s plemenně

specifickými a požadovanými fenotypy, proto

je obtížné je eliminovat z populace. Rutinní

genet. testování ale umožňuje plánovat

připařování, aby se nerodila postižená hříbata.182



Anglický plnokrevník

malá genetická základna, velká LD, inbreeding.

Je potřebné zabránit zužování genetické

základny, tomu může genomika napomoci.

Pouze celogenomový přístup může mít

praktický význam pro šlechtění.
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Sportovní koně

Je obtížné charakterizovat jejich výkonnost v

různých chodech – krok, klus, cval, mimochod.

Analýza schopností k různým krokům ukázala

asociaci k chromozómu 23.
184



Sportovní koně

Mutace v genu DMRT3 je příčinou silného

asociačního signálu.
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Generační interval

U koní delší, než byl u mléčného skotu před

GS. Přesnost odhadu PH nižší.

Kůň je ca 9-10 let starý!!! když je známa jeho

konvenční PH. Pokud se vůbec zjišťuje!!!
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Genomická selekce

je možná ještě před pohlavní dospělostí.

Tj. zkrácení GI, rovněž lepší přesnost.

Dále, umožňuje přesnou selekci klisen!!!

Umožňuje snížení inbreedingu.
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U sportovních koní

je značná výměna genetického materiálu

(obchod) mezi plemeny a zeměmi.

GS poskytuje možnost přístupu k plemenným

hodnotám pro zahraniční koně.

Podmínkou GS je genetické propojení mezi

populacemi.

Odhady pro více znaků, jednokroková metoda.188



Potenciál GS

je u koní značný.

Nicméně vědecká literatura o GS je dosud

značně skoupá.

Nejsou zkušenosti s rutinní praktickou GS u

např. dostihových nebo sportovních koní.
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Oblasti genomu, kde byly při 

meziplemenném srovnání nalezeny 

známky „selektivního sweepu“

jsou velmi pravděpodobně oblasti, které

ovlivňují výkonnost koní.
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Spolupráce je důležitá, stejně jako 

tomu bylo u dojeného skotu.

 Sdílení nákladů, dat mezi plemeny, účelné

používání znalostí a zdrojů;

 vytváření podmínek pro „nejlepší praxi“

rutinní genomické selekce

jsou silné argumenty pro „nová spojenectví“ v

sektoru sportovních koní. 191



Budoucnost (pro všechny druhy)

Často je překážkou cena genotypizace. S jejím

poklesem bude použití GS stoupat.

To pomůže sestavení větších a aktuálnějších

refer. populací.
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Budoucnost

Bude přetrvávat problém u vlastností, které

nejsou rutinně testovány.

Odhad PH jednokrokovou metodou se stane

normou.
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Budoucnost

Pro odhad GPH budou používány dvě metody:

 uvnitř plemene, s použitím medium nebo

low density čipů, výpočet pomocí G-BLUP

nebo SNP-BLUP;

 refer. populace složená z více plemen nebo

kříženců, HD čipy, non-lineární metody.
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Budoucnost

Pro druhý případ umožní sekvenační data

generovat přesnější PH než HD čipy, protože

příčinné varianty jsou zahrnuty do jejích dat a

nelze se spolehnout na LD.
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Budoucnost

GS nabízí dvě příležitosti, které dosud nebyly

plně využity:

 GS s reprodukčními technologiemi může

podstatně zkrátit generační interval, spolu s

MOET může být využita k výběru

nejlepších embryí, namísto použití

náhodných embryí.
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Budoucnost

GS nabízí dvě příležitosti, které dosud nebyly

plně využity:

 za druhé, můžeme testovat rovnice pro

odhady na komerčních zvířatech spíše než

na plemenných.
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Budoucnost

Editace genomu

Cílená změna sekvence DNA v buňce.

Uměle syntetizované sekvence jsou

integrovány do přesně definované pozice.

CRISPR/Cas9 !!

Praktické aplikace jsou na dosah. 198



Budoucnost

Oprava škodlivých mutací v genomu.

Každý jedinec nese odhadem ca 10 škodlivých 

mutací v heterozygotní sestavě.

Pomocí CRISPR/Cas9 mohou být modifikace 

provedeny v jedné generaci, přesně, efektivně, 

levně.
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Budoucnost

V USA a Kanadě

nejsou rostliny s editovanými genomy

považovány za geneticky modifikované, pokud

je výsledná sekvence identická s přirozeně

segregující variantou.
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Budoucnost

Editace genomu

je slibná u majorgenů, ale podstatně méně u

komplexně podmíněných vlastností. Sem ale

patří většina ekonomicky důležitých vlastností.

Praktický význam editace proto bude

omezený.
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Budoucnost

Je pravděpodobné, že GS povede ke

strukturálním změnám ve šlechtění.

Je předčasné spekulovat, jaké tyto změny

budou.

Jednou z možností je, že počet plemenných

zvířat u skotu, ovcí a prasat klesne, jako se to

již stalo u drůbeže.
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Srovnání s rostlinami

Zcela rozdílné.

Genetické zlepšení mnoha rostlinných druhů je

založeno na klonech a jejich testování v

různých podmínkách.

Cílem je klon s jasnými přednostmi v

resistenci.
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Srovnání s rostlinami

Velkou výhodou práce s klony je, že

genomické hodnocení může být velmi

důkladné, protože

příslušný fenotyp může být využíván velmi 

dlouho.
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Několik obecných úvah na závěr

Proč jsou některé technologické revoluce

rychle zavedeny do praxe a některé ne?
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Čtyři kritéria

která musí být splněna, aby byla technologie

úspěšná:

206



1. Technická propracovanost a vhodnost 

pro denní praktické použití.

2. Přidaná hodnota pro šlechtitelský 

program.

3. Ekonomická efektivnost.

4. Společenská akceptovatelnost.
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1.

Technická propracovanost a vhodnost pro 

denní praktické použití.

Př. MOET a sexování embryí byly sice

prakticky zavedeny, ale nejsou zatím tak

důležité, aby aplikace byla masívní a změnila

celý šlechtitelský program. Sexování spermatu

je účinné, ale za cenu snížení úspěšnosti

inseminace.
208



2.

Přidaná hodnota pro šlechtitelský program.

Zvýšení genetického zisku za rok lze

dosáhnout:

 Vyšší intenzitou selekce, např. při umělé

inseminaci

 Zvýšení přesnosti odhadu PH, např. BLUP,

přechod od sire modelu k animal modelu,

genomická BLUP
209



2.

Přidaná hodnota pro šlechtitelský program.

Zvýšení genetického zisku za rok lze

dosáhnout:

 Zkrácením generačního intervalu. Mnohdy

není GI dán biologickým reprodukčním

věkem, ale časem potřebným k

shromáždění informací a určení nejlepších

rodičů. Př. PH pro persistenci produkce,

náchylnost k chorobám, dlouhověkost. 210



2.
Přidaná hodnota pro šlechtitelský program.

Intenzita selekce, přesnost a GI nejsou

navzájem nezávislé.

Informace o selekčních kandidátech přibývá v

čase, s generačním intervalem se zvyšuje

přesnost odhadu, podobné závislosti jsou u

intenzity selekce.

Tzn., cílem není maximalizovat jeden z

faktorů, ale nalézt optimální rovnováhu mezi

nimi. 211



2.

Přidaná hodnota pro šlechtitelský program.

Reálné šlechtitelské programy jsou mnohem

komplexnější, než bylo právě popsáno.

Příčina:

 simultání selekce na více znaků

 diferencovaná selekce v různých drahách ve

strukturovaných populacích

 vícefázová selekce.
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Embryo transfer (ET)

je sice široce užívanou technikou, umožňující lepší

využití vynikajících matek býků, ale nemůže být

považována za technologii významně zvyšující

genetický pokrok.
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Klonování

udržuje z definice populaci v geneticky setrvalém

stavu.
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3.

Ekonomická efektivnost.
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4.
Společenská akceptovatelnost.  

Welfare zvířat, trvale udržitelný rozvoj,

šetrnost k životnímu prostředí.

„Nepřirozené technologie“ – často soud lidí,

kteří věci vůbec nerozumí, ale o to jsou

agresivnější. Malý, ale rostoucí segment

veřejnosti. 216



4.

Společenská akceptovatelnost.  

Důsledek – např. embargo na produkty

klonovaných zvířat v EU, i když nejsou

jakékoli důkazy, že klonované zvíře má nějaký

vliv na své potomstvo.
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4.

Společenská akceptovatelnost.  

Existuje riziko, že spotřebitelé se budou

vyhýbat produktům kvůli použitým

biotechnologiím. To je komunikováno celým

řetězcem na úroveň producentů.
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4.

Společenská akceptovatelnost.  

Tyto společenské procesy jsou nezávislé na

tom, zda existuje objektivní riziko.

Takové mechanismy mohou být účelově

zneužity nátlakovými skupinami.
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4.

Společenská akceptovatelnost.  

Společnosti silně ovlivněné protestantskou

etikou jsou náchylnější k morálním výhradám,

než společnosti katolické (např. středozemní).

Rovněž rozdíly mezi nedůvěřivou Evropou a

liberální a inovativní Severní Amerikou. 220



4.

Společenská akceptovatelnost.  

Např. AI byla plně akceptována, splňovala

všechny 4 kritéria.

Je otázkou, jak by byla „společensky

akceptována“ v současnosti???
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Společenská akceptovatelnost.  

Jistým zlomem byla černobylská havárie.

Kritičtější přístup k novým technologiím, které

přináší nebo mohou přinášet riziko.

4.
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Nejnovějším velkým úspěchem

je zavedení GS u dojeného skotu.

Předběžné odhady byly redukce nákladů na

testování býků o 92% a zdvojnásobení genet.

zisku. Reálné výsledky byly nižší.
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Správně položená otázka zní:

můžeme si dovolit 

nepoužívat

technologické inovace?
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Nyní připadá na jednoho člověka na planetě

ca 0,4 ha orné půdy, za 30 let to bude 25-30%.

Z analýz vyplývá, že asi 50% nebo i více

zlepšení užitkovosti zvířat připadá na

šlechtění. To mohlo být dosaženo pouze

postupy jako je AI a GS.
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Se současnými

šlechtitelskými postupy nelze dosáhnout

dostatečné zlepšení užitkovosti.
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Diskutuje se

o rizicích použití nových technologií.

Existuje ale riziko jejich ne-použití.

Musíme nakrmit rostoucí populaci.
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Pokud se to nepovede,

bude svět uvržen do bídy, hladomoru,

bezpráví, migrace, které si své oběti vyberou v

rozvinutých i rozvojových zemích.

228


