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Co vás čekáCo vás čeká

Tradiční šlechtitelské postupy

Typy molek-gen. dat

Přístupy k aplikaci molek-gen. dat

Srovnání přístupů

Šlechtění na odolnost k chorobám

Ochrana duševního vlastnictví



Tradiční šlechtěníTradiční šlechtění



Smysl šlechtěníSmysl šlechtění





202.693.60Konverze krmiva u 
prasat v UK (Kg)

310.510.2Počet selat 
narozených na 
prasnici / vrh

77

Pokrok (%)

834472Přírůstek prasat od 
narození do 
porážky (g)

19901960Užitkovost



Klasické šlechtění vychází zKlasické šlechtění vychází z FisherovaFisherova
infinitesimálního modeluinfinitesimálního modelu

Předpokládá, že znaky jsou podmíněny nekonečně velkým počtem 
aditivních genů s nekonečným počtem malých efektů na nevazebních 

lokusech.







Účinný šlechtitelský program je založen na ranné a Účinný šlechtitelský program je založen na ranné a 
přesné selekci zvířat, vedoucí kpřesné selekci zvířat, vedoucí k zkrácení generačního zkrácení generačního 
intervalu a rychlejšímu genetickému zlepšení za rok.intervalu a rychlejšímu genetickému zlepšení za rok.



Metody šlechtěníMetody šlechtění



Základní šlechtitelské postupyZákladní šlechtitelské postupy

Postupná selekce



Genetický zisk je závislý na:

Heritabilitě
Aditivní složka variance genotypové

Přesnosti a intenzitě selekce
Dány odhadovanou plemennou hodnotou - Aditivní složka variance 

genotypové

Generačním intervalu

Základní šlechtitelské postupyZákladní šlechtitelské postupy



Základní šlechtitelské postupyZákladní šlechtitelské postupy

Předpoklady efektivní Předpoklady efektivní postupné selekce

Kvalitní informace o užitkovosti jedinců a jejich 

příbuzných

Spolehlivý rodokmen

Přesný odhad plemenné hodnoty 

Vysoká genetická proměnlivost

Co nejkratší generační interval – ranná selekce

Vysoká intenzita selekce



Základní šlechtitelské postupyZákladní šlechtitelské postupy

Hybridizace

Neaditivní složka genetické variance

Výběr jedinců pro produkci F1 generace
projeví efekt heterose a 

není využita pro plemenitbu

Není možné předem odhadnout jakým směrem a v jaké 
velikosti se v následující generaci projeví heterozní efekt.
Je založena na vysoce prošlechtěných populacích 
vzniklých postupnou selekcí.



Nevýhody šlechtění na základě Nevýhody šlechtění na základě 
kvantitativní genetikykvantitativní genetiky



Nízké hodnoty koeficientu dědivosti. 

(plodnost, odolnost vůči chorobám)

Neaditivní genetické založení. 

Vlastnosti, které se projevují jen u jednoho pohlaví nebo 
v dospělosti.

Vlastnosti nemohou být měřeny u živých zvířat.

(Potřeba testačního tařízení)

Negativní korelace mezi vlastnostmi.

Neznáme genetické pozadí.



Typy molekulárněTypy molekulárně--
genetických dat a jejich genetických dat a jejich 

využitelnostvyužitelnost



Kandidátní geny
Funkční markery

(Funkcional marker)

Přímé markery
(Direct marker)

Lokusy kvantitativních znaků, QTL
LD markery

(Linkage Disequilibrum markers) 

LE markery
(Linkage Equilibrum markers)



Kandidátní genyKandidátní geny ((CandidateCandidate gene gene selectionselection, , CGSCGS))

CGS není (na rozdíl od QTL) limitována vazbovou 
nerovnováhou. 

Možnost začlenění do OPH jako systematický efekt. 

Je nutné určit vliv markeru v konkrétní populaci.

Za kandidátní gen není možno považovat gen s velkým efektem, jenž 
je v populaci silně rozšířen, ale gen s velkým vlivem, jenž se 

v populaci vyskytuje jen málo.



Problémy při využití KGProblémy při využití KG

Šance nalézt lokusy s významným efektem na určitý 
znak je velmi nízká v populacích, které byly na tento 
znak dlouhodobě šlechtěny.

Selekcí dle fenotypu se alely s velkým efektem 
v populaci rychle fixují.
Alely s velkým efektem na vybraný znak se v populaci 
mohou vyskytovat neúplně fixovány jen díky 

vazbě, 
mutaci, 
genetickým korelacím a
negativním pleiotropním efektům.



Problémy při využití KGProblémy při využití KG

Znaky, které po dlouhodobé selekci vykazují vysokou 
variabilitu jsou pravděpodobně determinovány velkým 
počtem lokusů s malým efektem.



Lokusy kvantitativních znaků (QTL)Lokusy kvantitativních znaků (QTL)

LE markery

Vypovídací schopnost pouze 
v populaci, ve které byly 
zjištěny
Vztah LE a QTL může být 
odlišný v jednotlivých rodinách, 
a generacích. Proto je nutné 
stanovovat vliv těchto markerů

u jedinců vybíraných do 
plemenitby
u jejich příbuzných (z 

důvodu odhadu efektu QTL).
Využití těchto markerů je 
limitováno cenou molekulárních 
metod.

LD markery

Jejich využití se příliš neliší od 
KG
Při dlouhodobějším využívání 
je nutné sledovat zda nedojde 
ke snížení vypovídací hodnoty 
markeru z důvodu rekombinací. 
V každé populaci může být jiná 
vazbová fáze s QTL nebo jiný 
vliv na základě rozdílného 
genetického pozadí. 
Důležité je zjistit vliv v každé 
populaci. 



(Některé) potíže při využití (Některé) potíže při využití 
genetických markerůgenetických markerů



V současné době nedostatek informací o tom které geny 
ovlivňují daný znak.

Vliv markerů se stanovuje na základě znalostí o 
fenotypu.

Testování DNA je stále relativně drahé v porovnání se 
zvýšením úrovně znaků.

Při získání homozygotní populace nemá daný marker 
další smysl. 

Pleiotropní efekty QTL a negativní korelace.

Kvůli vysokému množství markerů je statisticky vysoká 
šance na chybné  určení markerů majících vliv na daný 
znak.

Ochrana duševního vlastnictví.



(Některé) výhody genetických (Některé) výhody genetických 
markerůmarkerů



Jsou zjistitelné v každém věku zvířete, u embryí či ve 
spermatu

Zkrácení generačního intervalu
Pro znaky kvality masa apod.

Markery pro znaky vyskytující se jen u jednoho pohlaví 
se dají zjistit i u druhého pohlaví

Produkce mléka
Velikost vrhu multiparních zvířat

Varianty jednoho markeru mají mezi sebou kodominantní
vztah

Stanovení heterozygotů
Na základě znalostí genotypů markerů se mohou 
záměrně vybírat rodiče



Jak zvyšují GM efektivnost šlechtění?Jak zvyšují GM efektivnost šlechtění?

Zpřesnění selekce 

Zvýšení selekční intenzity

Zkrácení generačního intervalu

Oproti odhadu plemenné hodnoty nám znalost QTL a 
Kandidátních genů dává představu o skutečném 
genetickém založení a nejen o jeho  odhadu.





Metody využití genetických Metody využití genetických 
markerů vmarkerů v praktickém praktickém 

šlechtěníšlechtění



Očekává se, že využívání MAS bude exponenciálně růst 
spolu s tím, jak se díky sekvenování genomu bude 

zvyšovat počet využitelných segregujících markerů pro 
ekonomicky významné znaky.

Georges M. Recent progress in livestock genomics and potential impact on breeding 
programs. Theriogenology 2001;55:15–21.





Metody využívající:Metody využívající:

Genetickou variabilitu uvnitř 
populace:

Selekce za pomoci markerů 
– MAS

Rekurentní selekční 
programy
Test potomstva (Progeny
test)

Selekce dle kandidátních 
genů – CGS (Candidate
gene selection)

Program sestavení 
genotypů (Genotype 
Building program)
Kombinace BLUP-MAS

Genetickou variabilitu mezi 
populacemi:

Introgrese pomocí markerů 
- MAI
Hybridizace



Rekurentní selekční programyRekurentní selekční programy



Rekurentní selekceRekurentní selekce

Suma vlivu genů na určitý znak se dá označit jako 
MOLEKULÁRNÍ SKÓRE.

Využitelné jako selekční kriterium.



Rekurentní selekceRekurentní selekce

Molekulární skóre jedince pro jeden marker = odhad 
vztahu genetického markeru a fenotypu

Molekulární skóre jedince pro více markerů je možno 
zkombinovat do jednoho indexu (single molecular score) 

Kromě molekulárního skóre jsou k dispozici také informace 
o fenotypu jedince nebo jeho příbuzných.



Srovnání některých přístupů
Rekurentní selekceRekurentní selekce



Porovnání metod rekurentní selekcePorovnání metod rekurentní selekce

Selekce jen na základě molekulárního skóreSelekce jen na základě molekulárního skóre

V porovnání s dalšími dvěma variantami přináší nejnižší 
genetické zlepšení. To by neplatilo pouze pokud by:

Informace o molekulárním skóre poskytovala ucelenou a 
úplnou informaci o genetickém založení znaků.
Pokud by fenotypová data nebyla využitelná k selekci 
jedinců. 



Porovnání metod rekurentní selekcePorovnání metod rekurentní selekce

Dvojstupňová selekceDvojstupňová selekce

Selekce pro odolnost k chorobám

Selekce pro užitkové znaky je smysluplná, pokud známe 
QTL nebo KG s výrazným efektem



Porovnání metod rekurentní selekcePorovnání metod rekurentní selekce

Selekce dle souhrnného selekčního  indexu. Selekce dle souhrnného selekčního  indexu. 

Index optimalizuje váhu molekulárního skóre a fenotypových 
informací, takže dochází k maximalizaci selekčního pokroku.

Využití indexu je nejefektivnější pokud fenotypové informace 
jsou limitovány (nízká heritabilita, nemožnost získání informací o 
fenotypu u všech jedinců před vlastní selekcí).

U QTL, k jejichž detekci jsou nezbytné informace o fenotypu, 
může u znaků s nízkou heritabilitou dojít k potížím při jejich 
detekci. Proto v některých případech může být využitelnost 
markerů vyšší u znaků se středním koeficientem heritability. 



Použití MAS v testu potomstvaPoužití MAS v testu potomstva



Při odhadu plemenné hodnoty se 
vyžívá aditivně genetický vztah mezi 
příbuznými bez znalosti konkrétního 
příspěvku rodičů svým potomkům



MOET



Program sestavení genotypůProgram sestavení genotypů



Program sestavení genotypůProgram sestavení genotypů

Cíl?
Získat ideální genotyp (ideotyp) ve všech n lokusech.

Jak?
Sestavením alel do konkrétních genotypů

Metoda je založena na molekulárním skóre, které je dáno 
genotypy v námi sledovaných lokusech (především 
nepřímými markery) a znalostí o jejich vazbové fázi. 



PředpokladyPředpoklady

Zajímá nás n lokusů u n výchozích populací (P)

Každá výchozí populace P má homozygotní sestavu 
preferovaných alel ve vybraném lokusu i a ve všech 
ostatních n-1 lokusech má obě alely nepreferované



Program sestavení genotypůProgram sestavení genotypů

Celý proces lze rozdělit na dvě části:
Rodokmen (pedigree) 

Kumulace jedné kopie alel všech cílových genů do jednoho 
genotypu (root genotype).

Fixace (fixation step)

Tvorba jedinců homozygotních pro preferované alely ve všech 
vybraných lokusech (ideotype).









Rozšíření BLUPRozšíření BLUP--AMAM
BLUPBLUPmm



Při odhadu plemenné hodnoty se 
vyžívá aditivně genetický vztah mezi 
příbuznými bez znalosti konkrétního 
příspěvku rodičů svým potomkům



MASMAS--BLUPBLUP

BLUPm vychází z infinitesinálního genetického modelu, kde 
žádnému QTL není přiřazen průkazně vysoký efekt.

Profit lze očekávat pomocí zpřesnění metody odhadu 
plemenné hodnoty BLUP. Rozdíl je dán použitou 
maticí příbuznosti v rámci BLUP.



MASMAS--BLUPBLUP

Srovnání použitého výpočtu BLUPSrovnání použitého výpočtu BLUP

Standardní BLUP je počítán 
na základě:

Fenotypu
Aditivně-genetické matice 
příbuznosti

počítána na základě 
informací o rodokmenu 
udává jen předpokládaný 
podíl genů jenž mají dva 
jedinci od společného 
předka

Marker BLUP je počítán na 
základě:

Fenotypu
Matice příbuznosti

počítána na základě 
informací  o rodokmenu a 
markerech.
odpovídá očekávanému 
množství alel které získal 
jedinec od konkrétního 
předka



Navýšení zisku při použití Navýšení zisku při použití BLUPBLUPmm oproti oproti 
BLUP při různém počtu markerů BLUP při různém počtu markerů (z nichž je z nichž je 

počítána IBD matice) počítána IBD matice) na chromosom. na chromosom. 

Jako ideální se zdá použití 10 markerů 
na chromosom, což vede k 
podobnému navýšení zisku jako při 
využití vyššího počtu, avšak náročnost 
výpočtu je výrazně nižší.



BLUP
•Postupné snižování přesnosti odhadu z důvodu snížení 
genetické variance 
(v generaci 0 je variance genetická 0.2 zatímco v 10 generaci je 0.08)

Zpřesnění odhadu plemenné hodnotyZpřesnění odhadu plemenné hodnoty

BLUPm
•Přesnost v 1-5 generaci konstantní
•V dalších generacích snížení přesnosti

•Snížení vypovídací hodnoty markerů 
•Snížení genetické variance díky inbreedingu



MASMAS--BLUPBLUP

Z výše uvedených výsledků plyne, že začlenění 
molekulárně-genetických dat do stávajících 

šlechtitelských metod může poskytnout vysoký zisk. 



Program vnášení genůProgram vnášení genů
(marker (marker assistedassisted introgressionintrogression; MAI); MAI)



MAIMAI

Je to metoda kdy do populace s nižší užitkovostí (recipientů)
v určitém znaku vneseme a pomocí selekce zafixujeme alely 

v genu či genech zodpovědných za vývoj tohoto znaku 
z populace jiné (donorů).



Donorská populace Populace recipientů

Záměrné páření

MAIMAI

F1 generace

Selekce jedinců v F1 generaci, kteří od donorské
populace získali patřičné alely, ale v ostatních 

genech mají sestavu původní populace. 



MAIMAI

LinkageLinkage dragdrag

je definován jako délka genomu donora obklopující 
vnášený gen.

Spolu s námi vybranými alelami mohou do genomu populace recipientů 
proniknout alely genů jenž jsou v blízkosti vnášeného genu.

MAI je náročná na počet známých genů a alel v nich, tak 
aby linkage drag byl minimalizovaný.



Aplikace MAI pro kvalitu masa je limitována Aplikace MAI pro kvalitu masa je limitována 
několika faktory:

MAIMAI

několika faktory:

Pomocí MAI lze vpravit jen omezený počet genů.
Jednotlivé QTL pro kvalitu masa nejsou dostatečně 
zmapovány, což má za následek zvětšení regionu DNA 
jenž musí být vnesen a také zvyšuje požadavek na 
velikost populace.
Vnesené geny mohou v nové populaci mít jiné efekty, 
vzhledem ke změněnému genetickému pozadí.
Zisk z procesu MAI nemusí plně kompenzovat zvýšené 
náklady a snížení genetického zisku u ostatních znaků.



MAIMAI

Genetické markery mohou být použity dvojí cestou:

Mohou pomoci identifikovat geny které by měly být 
"introgresovány".

K selekci konkrétních genotypů.



MAIMAI

Postup zlepšení závisí na tom jaké jsou rozdíly mezi 
plemeny (populacemi). 

Způsobeny malým počtem genů, pak proces zlepšení 
by měl být pomocí metody MAI. 
Jestliže jsou však rozdíly dány velkým počtem genů, 
pak je vhodné využít techniky MAS.

Když se velká část požadovaných variant QTL vyskytuje 
v populaci recipientů - je vhodnější postupovat pomocí 
selekce uvnitř plemene (populace) než pomocí MAI.



Hybridizace Hybridizace 



HybridizaceHybridizace

Genetická vzdálenost mezi populacemi může být 
stanovena na základě rozdílů v frekvencích alel 
anonymních markerů napříč genomem.

Zjištění vhodnosti populací k vzájemnému křížení na 
základě markerů je využitelné spíše u populací, které 
mají společné předky, než u populací, které nejsou 
rodokmenově propojeny.

U populací, které nevznikli ze stejných předků mohou existovat jiné vztahy mezi 
markerem a QTL (vazbová fáze, vazbová rovnováha).



Klasické šlechtitelské postupy Klasické šlechtitelské postupy 
//

molekulárněmolekulárně--genetická datagenetická data



MAS jako soubor technik a postupů v praxi nebyl dosud 
příliš aplikován (a pokud ano, jsou výsledky firemním tajemstvím). Z 
tohoto důvodu se většina prací opírá o teoretické studie 
založené na simulacích efektu MAS za předem 
stanovených (občas nereálných) podmínek. 



MAS a současné šlechtitelské programy.MAS a současné šlechtitelské programy.

Efektivní využití genetických markerů může vyžadovat 
předělání stávajících programů tak aby bylo možné

Odhadovat efekty QTL 
Co nejefektivněji využít výhod plynoucích z jejich 
znalosti.

Je tedy nutné uzpůsobit MAS proces zjišťování a 
shromažďování fenotypových dat, způsob hodnocení 
zvířat způsob reprodukce apod.



Srovnání dle simulační studieSrovnání dle simulační studie



Podmínky simulacePodmínky simulace

Selektované kvantitativní znaky jsou podmíněny QTL (2 
alely - jedna preferovaná a druhá nepreferovaná)

Molekulární markery jsou rovnoměrně rozšířeny v genomu 

Každá z rodičovských populací má rozlišné alely 
v každém lokusu



Podmínky markerPodmínky marker--assistedassisted selectionselection::

Pro všechny markery je v každé generaci udělána 
regrese genotypu na fenotyp. 
V každé generaci je provedena selekce

na fenotyp (P),
na index fenotyp-marker (I),
na molekulární skóre (Mo).

Pro produkci následné generace je vždy vybráno 10% 
jedinců



Genetický zisk (∆G) na jehož základě jsou porovnávány metody je 
stanoven dle:

genetický průměr populace 
v generaci t
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(t=0 v generaci F2)

genetická standardní odchylka 
v generaci F2



Měřítkem efektivnosti použité metody je:
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G

RE
∆

∆
=

průměrný genetický zisk v generaci t 
při selekci dle indexu.

průměrný genetický zisk v generaci t 
při selekci dle fenotypu



Srovnání selekce dle indexu a dle Srovnání selekce dle indexu a dle fenotypufenotypu
v první generaciv první generaci

Čím větší populace tím vyšší přínos

Čím nižší heritabilita tím vyšší přínos



∆∆GIGI (selekce dle indexu /mas*fenotyp/)(selekce dle indexu /mas*fenotyp/) -- ∆GP∆GP (selekce dle (selekce dle 
fenotypufenotypu).).

(N = 200) (N = 200) 



Srovnání dlouhodobého efektu MAS a selekce dle fenotypuSrovnání dlouhodobého efektu MAS a selekce dle fenotypu

V grafu je uveden genetický zisk v po sobě jdoucích 
generacích selektovaných:

na základě fenotypu (P)
na základě indexu marker-fenotyp (I)

N= 200



Z grafu je zřejmé, že:

Dlouhodobá odezva na selekci dle indexu marker-fenotyp 
i dle fenotypu dosahuje okolo 50 generace maxima
V dlouhodobém výhledu se selekce dle indexu marker-
fenotyp stává méně efektivní než selekce dle fenotypu. 

Tento efekt lze vysvětlit na základě fixace alel v QTL. 



00- alel v QTL s velkým 
efektem

+-- alel v QTL s malým 
efektem

+-+ alel v QTL s malým 
efektem

-++ alel v QTL s velkým 
efektem

Selekce dle fenotypuSelekce dle IndexuFixace



Selekce na fenotypSelekce na fenotyp
//

Selekce dle MASSelekce dle MAS



I-Mo
1 generace
selekce na 
index MAS-
fenotyp 
Při ohodnocení 
fenotypu a 
stanovení 
regrese marker-
fenotyp

2 generace
selekce jen na 
marker
Bez stanovení 
fenotypu a  
regrese marker-
fenotyp

I-Mo-Mo
1 generace
selekce na 
index MAS-
fenotyp 
Při ohodnocení 
fenotypu a 
stanovení 
regrese marker-
fenotyp

2 a 3 generace
selekce jen na 
marker
Bez stanovení 
fenotypu a  
regrese marker-
fenotyp

P
1-5 generací
selekce na fenotyp

I
1 generace
selekce na 
index MAS-
fenotyp
Při ohodnocení 
fenotypu a 
stanovení 
regrese marker-
fenotyp



Nejsou náklady na:
Stanovení fenotypu
Stanovení regrese marker – fenotyp

Je požadována nižší velikost populace – není třeba hodnotit 
markery



N = 200



Je nezbytné si uvědomit, že aplikace dat molekulární 
genetiky vykazuje mnohé limity, mezi ty hlavní patří 

Existence vazbové nerovnováhy.
Výskyt segregující QTL s velkým efektem v populaci.
Neexistence negativních pleiotropních efektů a korelací 
QTL na další znaky.
Vzdálenost mezi markery – denzita genetických map.
Struktura šlechtitelských programů.
Typ šlechtěného znaku. 



Odolnost proti chorobámOdolnost proti chorobám



Základem pro šlechtění je existence genetické variance 
mezi hostitelskými organismy. A to v rámci populace či 
mezi populacemi tak aby bylo možné efektivní genetické 
zlepšení.

Populační genetika učí že pokud na isolované populace 
necháme působit selekční tlak, tak se u nich vyvine 
různé genetické přizpůsobení tomuto tlaku.

Při výběru znaků je důležité aby bylo předem jasné jaký 
ekonomický a sociální efekt přinese zvýšení resistence. 



Proč?Proč?

Ekonomický profit
Zvýšení bezpečnosti potravin (Celosvětový trend, 
ekonomie)
Vznik resistence patogenů na léčiva
Resistence k chorobám na základě genetické variance 
je trvalá 



Tradiční šlechtěníTradiční šlechtění

Zvířata musí být vystavena chorobě (stanovení odolnosti 
jedinců). Tento postup musí být akceptovatelný 
z hlediska etiky.
Odezva na selekci musí být zjistitelná u každého 
jedince.
I po vystavení zvířat chorobě musí být zvířata použitelná 
ve šlechtění.



Metody aplikované genetikyMetody aplikované genetiky

Příklady chorob s dostatečnou genetickou variancí
Markova choroba drůbeže (celkem 14 QTL)

Resistence na markovu chorobu je v korelaci s pozdnější
pohlavní dospělostí a zároveň s vyšší produkcí vajec 
zatímco u náchylných jedinců tomu bylo naopak.
E. Coli F4 a F18 



Kdy použít QTLKdy použít QTL

Při stálém a přerušovaném selekčním tlaku (vystavení 
zvířat patogenům) je využití QTL účelné, pokud

Vysvětluje velký podíl celkové aditivní genetické 
variance (50%), min 25% a 
Pokud heritabilita pro resistenci je nižší než 0.1. 

Když nepůsobí selekční tlak
QTL lze využít (na rozdíl od klasických postupů)
Je možnost preventivního použití léčiv 



Zdroj genetické variabilityZdroj genetické variability

Plemena v rozvojových zemích

Genetické zdroje



Ochrana duševního vlastnictvíOchrana duševního vlastnictví



Typy ochrany duševního vlastnictvíTypy ochrany duševního vlastnictví

Patenty

Obchodní tajemství

Marketingové strategie



Existují tři typy patentů:Existují tři typy patentů:

Patent na užitný vzor (utility patent) – pod tuto formu 
patentu lze v podstatě zahrnout cokoliv pod sluncem co 
je vyrobitelné člověkem. Např. nová farmaka, nové bakterie, nová 
zvířata, rostliny, nové technologie apod.

Design patent – zahrnuje jedinečné vzory, tvary nebo 
design nepřírodních předmětů.

Patenty na rostliny – zahrnují nepohlavně se 
rozmnožující rostliny.



Evropský patentový úřad (EPO) v Mnichově 

USA Patent and Trademark Office; PTO. 

ČR je právní rámec pro duševní vlastnictví definován 
autorským zákonem a zákonem o průmyslovém 
vlastnictví.



Příklady patentovaných technologiíPříklady patentovaných technologií

Metoda PCR (US patent 4,683,195)

Halotanový gen (Patent 5,358,649)

Prvním patentem pro kvantitativní znak byl patent  
pokrývající metody použití polymorfismu genu ESR 
pro zvýšení velikosti vrhu (5,374,526)

Patenty se zaměřením na chov a šlechtění hosp. zv. 
Systém optimalizace mléčné produkce
Management chovu skotu 



Molekulárně Molekulárně –– genetické testy používané ve šlechtění genetické testy používané ve šlechtění 
prasatprasat

ESR-velikost vrhu výhradní právo na využití (PIC)
PRLR -velikost vrhu výhradní právo na využití (PIC)
RBP4 -velikost vrhu výhradní právo na využití (PIC)
KIT –bílá barva výhradní právo na využití (PIC)
MC1R-červená/černá barva výhradní právo na využití (PIC)
MC4R-růst a metabolismus tuku výhradní právo na využití (PIC)
FUT1 průjmová onemocnění E. coli F18 výhradní právo na využití (PIC)
IGF2-složení jat. těla výhradní právo na využití 
(Seghers)

Max F. Rothschild



Jak dálJak dál



Ekonomika?Ekonomika?

Výdaje na MAS
získání DNA 
izolace DNA
zjištění genotypu
stanovení vlivu na užitkové znaky

Využití markerů je tedy opodstatněné tam kde zisk z jejich 
použití je vyšší než zisk na základě šlechtění dle 

fenotypu. 



Co do budoucna?Co do budoucna?

Důraz na
zdravotní nezávadnost živočišných produktů
kvalita potravin pro člověka
resistence k chorobám a znaky adaptace

Mnoho ze znaků spadajících do těchto oblastí vykazuje 
omezenou genetickou variabilitu a vysokou cenu 

stanovení fenotypu. 



Je nezbytné aby si firmy uvědomily že:Je nezbytné aby si firmy uvědomily že:

Je nezbytné vidět sám sebe jako součást lidstva
Nezbytné být transparentní a otevřený kontrole spotřebitele
Obchodovat proto aby se udrželi na trhu (ne jen krátkodobý 
zájem)
Uvědomit si, že stravování je nezbytnou součástí  lidského 
života a obchodování v této oblasti stále nabízí nové 
možnosti
Uvědomit si že není smyslem společností na trhu 
s potravinami poučovat spotřebitele o antibiotkách, GMO 
apod., ale smyslem je poskytovat zákazníkovi to co si on 
přeje
Uvědomit si, že smyslem je využít nejmodernějších 
technologií k tomu, aby uvedl na trh potraviny splňující 
moderní požadavky na kvalitní a bezpečnou potravinu.

Lyons T.P., Cole D.J.A. Concepts in Pig Science 2001; The 3rd annual Turtle Lake Pig
Science Conference ISBN 1-897676-33-6 Str. 1-96



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


	Aplikace molekulárnì-genetických dat ve šlechtìní
	Co vás èeká
	Tradièní šlechtìní
	Smysl šlechtìní
	
	Metody šlechtìní
	
	
	Pøedpoklady efektivní postupné selekce
	Hybridizace
	Nevýhody šlechtìní na základì kvantitativní genetiky
	
	Typy molekulárnì-genetických dat a jejich využitelnost
	
	Kandidátní geny (Candidate gene selection, CGS)
	Problémy pøi využití KG
	Problémy pøi využití KG
	Lokusy kvantitativních znakù (QTL)
	(Nìkteré) potíže pøi využití genetických markerù
	
	(Nìkteré) výhody genetických markerù
	Jak zvyšují GM efektivnost šlechtìní?
	
	Metody využití genetických markerù v praktickém šlechtìní
	
	Metody využívající:
	Rekurentní selekèní programy
	
	
	Selekce jen na základì molekulárního skóre
	Dvojstupòová selekce
	Selekce dle souhrnného selekèního  indexu.
	Použití MAS v testu potomstva
	
	Program sestavení genotypù
	
	Pøedpoklady
	
	Rozšíøení BLUP-AMBLUPm
	
	
	Srovnání použitého výpoètu BLUP
	
	Program vnášení genù (marker assisted introgression; MAI)
	
	Aplikace MAI pro kvalitu masa je limitována nìkolika faktory:
	
	
	Hybridizace
	
	Klasické šlechtitelské postupy /molekulárnì-genetická data
	MAS a souèasné šlechtitelské programy.
	Srovnání dle simulaèní studie
	Podmínky simulace
	Podmínky marker-assisted selection:
	
	
	
	
	
	Selekce na fenotyp/ Selekce dle MAS
	
	
	
	Odolnost proti chorobám
	
	Proè?
	Tradièní šlechtìní
	Metody aplikované genetiky
	Kdy použít QTL
	Zdroj genetické variability
	Ochrana duševního vlastnictví
	Typy ochrany duševního vlastnictví
	Existují tøi typy patentù:
	
	Pøíklady patentovaných technologií
	Molekulárnì – genetické testy používané ve šlechtìní prasat
	Jak dál
	Ekonomika?
	Co do budoucna?
	Je nezbytné aby si firmy uvìdomily že:
	Dìkuji za pozornost



