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PREČO TO ROBÍME

1. Unilabs Slovensko aktuálne realizuje takmer tretinu všetkých testov PCR a okrem 
toho robí denne viac ako 12 000 bežných laboratórnych vyšetrení.

2.
V genetickom laboratóriu v Košiciach štandardne sekvenujeme vzorky a hľadáme 
potenciálne mutácie, ktoré môžu byť zodpovedné za rakovinu, tieto sekvenátory sa 
však dajú použiť aj na analýzu vírusov SARS-CoV-19.

3. Sami tu žijeme a už sme z pandémie unavení a preto sme zvedaví, či už máme na 
Slovensku variant Omikron a v akom rozsahu.



PREČO SME TU

LABORATÓRIUM LEKÁRSKEJ GENETIKY KOŠICE

1/3
Slovenských

PCR vyšetrení

1/3
Slovenských

genetických vyšetrení

Špičkové pracovisko pre somatické mutácie a sekvenovanie



ČO SME SEKVENOVALI

AKÁ BOLA VZORKA DÁT

384
vysoko virulentných pozitívnych 

vzoriek na SARS-CoV-2

„PREČÍTANIE“ GENETICKEJ ŠTRUKTÚRY
porovnanie nameraných údajov s tým, ako vyzerá Omikron a jeho mutácie

URČENIE MUTÁCIE
porovnaním sme vedeli určiť, akú má vzorka mutáciu



ČO SME SEKVENOVALI

ROZDIELY VO VARIANTOCH

DELTA OMIKRON



VÍRUS ODHALÍ PCR, SEKVENÁCIA HO LEPŠIE IDENTIFIKUJE

RdRP

Keďže PCR cieli na vybrané 4 oblasti,
funguje nezávisle na mutáciach.

Celý virálny „kodón“ v dĺžke 30 tisíc písmen0 30.000
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mutácia

mutácia

mutácia

Sekvenácia analyzuje celý koronavírus.
Odhalí tak všetky mutácie, vrátane Omikron.



AKO SME TO ROBILI

PRÍPRAVA VZORIEK
vzorky sa najskôr pripravia tak, aby sa RNA vlákna oddelili a RNA sa  
následne prepíše do jednovláknovej cDNA, s ktorou sa ďalej pracuje

1

KÓPIE VZORIEK
veľmi podobným princípom ako funguje PCR sa vytvoria kópie DNA, 
rozdelené na fragmenty, ktoré sa namnožia

2

SEKVENÁCIA VZORIEK
tie sa následne sekvenujú – to znamená, že v princípe sa na vytvorené 
fragmenty naviažu ich špecifické páry (A-T, C-G a naopak), ktoré sú 
označené fluorescenčnou látkou, ktorú analyzátor dokáže detegovať

3

FINALIZÁCIA
keďže v reakcii vznikne kvantum kópií a rôznych fragmentov, na 
konci reakcie je nutné vyfiltrovať duplicity a celkový súbor je 
následne analyzovaný a porovnaný s referenčnou sekvenciou, aby 
sa identifikovali konkrétne chyby kódu - mutácie

5

IDENTIFIKÁCIA MUTÁCIÍ
Vďaka čítaniu celého reťazca vieme odhaliť aj mutáciu, ktorá ešte 
nemusí byť popísaná, no jej význam sa odhalí až neskôr

6

OZNAČENIE VZORIEK
každá vzorka v súbore 384 pacientov, je označená unikátnym 
indexom, ktorý zabezpečí priraďovanie dát počas analýzy.

4



AKO TO PREBIEHALO

1

ODBER PCR
vzorka putuje do laboratória 
v Stropkove, Ružomberku, 
alebo v Bratislave

2

VÝBER VZORIEK
z pozitívnych vzoriek vyberáme 
384, izolujeme ich a zabezpečene 
ich posielame do Košíc

3

PRÍPRAVA NA ANALÝZU
vzorky sa v laboratóriu 
pripravia na analýzu a 
spustí sa sekvenovanie

4

PREČÍTANIE RNA VZORIEK
potom sa zlúčia jednotlivé 
prečítané vlákna, aby sa odstránili 
duplicity a vznikol súvislý záznam

5

ANALÝZA A POROVNANIE
20 GB veľký dátový súbor je 
analyzovaný a porovnaný s 
referenčnou informáciou ako 
vyzerá vírus

6
IDENTIFIKOVANIE 
A OZNAČENIE 
MUTÁCIÍ



ČO SME ZISTILI?

OMIKRON



VÝSKYT DELTA VS. OMIKRON

DELTA

OMIKRON

39%

61% BA
63.2%

TT
60.4%

NR
27.3%

BB
25.0%

KE
71.0%

TN
37.7%

ZA
73.4%

PO
75.5%

PODĽA KRAJOV



VÝSKYT DELTA VS. OMIKRON

DELTA

OMIKRON

39%

61% 0-4 roky

50.0%
5-11 rokov

73.1%
12-17 rokov

81.4%
18-33 rokov

61.1%
34-49 rokov

62.7%
50-65 rokov

51.8%
66+ rokov

28.0%

PODĽA VEKU



VÝSKYT DELTA VS. OMIKRON

DELTA

OMIKRON

39%

61%

ženy
67.6%

muži
53.7%

PODĽA POHLAVIA



ČO TO PRE NÁS ZNAMENÁ?

OMIKRON



SITUÁCIA S MUTÁCIAMI - VEĽKÁ BRITÁNIA



ČO BUDE TERAZ

RÝCHLO PRÍDE A RÝCHLO ODÍDE 
máme sa tešiť??

SITUÁCIA VO VEĽKEJ BRITÁNII
Omikron jasne prebral kormidlo za cca mesiac a je jasný víťaz?

PANDÁMIA SA MENÍ NA ENDÉMIU
v krajine, kde je väčšina populácie očkovaná?

ĎALŠIE KROKY UNILABS SLOVENSKO
► posilníme kapacitu, aby sme stíhali nápory
► budeme pozorne sledovať situáciu a pomáhať
► budeme čakať na moment, kedy bude mať Omikron 100% a analyzovať jeho dopad
► v prípade potreby budeme identifikovať nové mutácie

?



ABY SA NEZABUDLO ...



ABY SA NEZABUDLO

Život sa netočí iba okolo Covidu. 
Unilabs Slovensko a obzvlášť košická 

genetika zachraňujú životy vďaka 
využívaniu sekvenácií v onkológii.

Včasnou diagnostikou je totiž možné 
nasadiť skorú liečbu a navyše aj cieliť 

vhodné preparáty, ktoré budú na 
pacienta fungovať.

Presná diagnostika zachraňuje životy 
a šetrí peniaze poistencov za liečbu.

SEKVENÁCIA V ONKOLÓGII VČASNÁ DIAGNOSTIKA ZÁCHRANA ŽIVOTOV



NGS SEKVENOVANIE

TruSight ™ Oncology 500 (TSO 500)

Spustili sme pilotný projekt pre CGP

► Panel umožňuje analyzovať DNA a RNA
► Analyzuje celkom 523 génov
► Stanovuje nádorovú mutačnú nálož (TMB) a mikrosatelitovú nestabilitu (MSI)
► Zahrňuje biomarkery obsiahnuté v kľúčových „guidelines“ pre nádorové ochorenia a klinických štúdiách



NGS SEKVENOVANIE

Spustili sme pilotný projekt pre CGP



ĎAKUJEME
ZA POZORNOSŤ


