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Genetika obecně 

 
Genetická vyšetření mají svá specifika, která 

bysme jako praktičtí veterináři měli znát, 

abysme správně odebrali vzorek a následně 

mohli výsledky optimálně interpretovat. 

 

Obecně 
 

Genetická vyšetření nabízejí ve veterinární 

medicíně mnohostranné využití. Vedle vyšetření 

zvířete na známé dědičné choroby patří mezi 

nejčastěji požadované testy genetická vyšetření 

barvy srsti a DNA profil, případně test 

maternity/paternity. Všeobecně upřednostňujeme 

odběr a zaslání vzorku veterinárním lékařem, z 

medicínského hlediska je i u méně relevantních 

otázek, jako např. barva srsti jistější, když identitu 

vzorku a zvířete stanoví nezávislá osoba na 

základě kvalifikovaného odběru vzorku. 

 

Materiál na vzorky 
 

Pro psa a kočku: 

 Optimální je cca. 1ml EDTA krve. 

Zasílání krve není ohroženo zkreslením a 

může proto probíhat bez chlazení. 

 Alternativně jsou vhodné dva stěrové 

tampóny (bez trasnportního média) od 

každého jedince. Abychom při použití 

stěrovek předešli kontaminaci cizím DNA, 

je potřeba zajistit asi dvouhodinovou 

hladovku před odběrem (důležité 

především u sajících mláďat!) a podle 

potřeby se vyhnout kontaktu s jinými 

zvířaty. Ideálně provádíme odběr vzorku 

v rukavicích a rukavice měníme mezi 

jednotlivými zvířaty. 

 

 

 

Pro koně: 

 Také u koní je ideálním vzorkem 1ml 

EDTA krve 

 Alternativně lze použít asi 20-25 

koňských žíní s chlupovou cibulkou, 

čerstvě vytržených  z hřívy nebo z ohonu 

(pozor: chlupová cibulka je důležitá, 

protože se v ní nachází DNA) 

 

Vyplnění genetické žádanky 
 

 Nezbytné je uvést plemeno, jelikož u 

některých onemocnění (např. muskulární 

dystrofie) se kauzální mutace u 

jednotlivých plemen liší. 

 U dalších údajů ke zvířeti platí: co je 

napsáno na žádance, bude uvedeno ve 

výsledku vyšetření. Dodatečné zapisování 

nebo změny údajů jsou možné pouze ve 

výjimečných případech. 

 Při fakturaci na majitele je nezbytně nutný 

jeho podpis na žádance. 
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Certifikáty 
 

Certifikáty mohou být vystaveny pouze v případě 

odběru vzorku veterinárním lékařem, který poté 

figuruje jako oficiální odběratel. Je přitom důležité 

dbát na správnost a srozumitelnost uvedených 

údajů k danému zvířeti (jméno, stejně jako číslo 

čipu a/nebo plemenné číslo), jinak je certifikát pro 

majitele bezcenný. 

 

Doba vyšetření 
 

Většina genetických testů trvá v naší laboratoři 

zhruba 3 dny. V ojedinělých případech může test 

trvat i několik týdnů, obzvláště je-li nutné poslat 

vzorek na vyšetření do partnerské laboratoře. 

Určení původu a DNA profil trvají většinou asi 14 

dnů. 

 

Od jakého věku je možné provést genetické 

vyšetření? 
 

Obecně je možné provést genetické vyšetření 

ihned po narození, protože již v této době je 

genetická informace neměnná. Získaný výsledek 

genetického vyšetření si proto uchovává svoji 

platnost po celý život zvířete a nemění se. To platí 

u každého druhu vzorku- krve, bukálního stěru 

nebo žíní. 

Při odběru bukálního stěru u sajících mláďat je 

zapotřebí dodržet minimálně 2 hodinovou odluku 

od matky před odběrem vzorku. Tím docílíme, že 

stěr nebude obsahovat žádné mateřské buňky. 

 

Nakolik je výsledek genetického testu 

spolehlivý? 
 

 Genetický  test je se svou >99% 

spolehlivostí jedním z nejjistějších 

laboratorních vyšetření. 

 Test vždy potvrdí nebo vyvrátí určitou 

mutaci, neurčuje však zda se nějaké 

onemocnění projeví, kdy k němu dojde 

ani v jaké intenzitě! To se také různí u 

jednotlivých dědičných onemocnění. 

 Výsledek genetického vyšetření 

z bukálního stěru je stejně relevantní jako 

výsledek vyšetření  ze vzorku krve. 

 V ojedinělých případech je možné, že 

z důvodu nedostatečného obsahu DNA 

ve vzorku z bukálního stěru, nejsme 

schopni genetické vyšetření provést. 

V takových případech doporučujeme 

opakovaně zaslat do laboratoře vzorek 

EDTA krve nebo další bukální stěr. 

Nesprávé výsledky z důvodu 

nedostatečného obsahu DNA ve vzorku 

jsou vyloučeny! 

 

 

Jak se dostávají nové testy na trh a jak jsou 

spolehlivé? 
 

V zásadě vznikají nové testy na základě 

vědeckých analýz: u konkrétní choroby se 

porovnává genom zvířat s onemocněním a bez 

onemocnění v rámci jednoho plemene a zkoumá 

se do jaké míry je daná genetická změna schopna 

vyvolat klinické onemocnění. Díky intenzivní 

spolupráci s různými mezinárodními výzkumnými 

instituty jsme většinou schopni nabídnout dobře 

validované testy, které mají vysokou vypovídající 

hodnotu. 

 


