
˘skyt podobn˘ch metabolick˘ch
chorob byl pozdûji zaznamenán
i u dal‰ích plemen psÛ, jako je

napfiíklad west highland white teriér,
skajteriér, dalmatin, dobrman a nûmeck˘
vlãí ‰pic. U tûchto plemen v‰ak bohuÏel
v˘zkum dále nepokraãoval, a proto toxi-
kóza mûdí u bedlington teriérÛ dosud
zÛstává jedin˘m pfiesnû definovan˘m
dûdiãn˘m defektem metabolismu mûdi
u psÛ. Není bez zajímavosti, Ïe u ãlovûka
jsou rovnûÏ rozeznávána dûdiãná one-
mocnûní (napfiíklad Wilsonova choroba),
která sv˘mi pfiíznaky a prÛbûhem pfiipo-
mínají toxikózu u bedlington teriérÛ.
Proto odhalení pfiíãin toxikózy mûdí, prÛ-

bûhu patologick˘ch procesÛ a moÏností
léãby pfiiná‰í pfiím˘ prospûch i humánní-
mu lékafiství.
Jak jiÏ bylo fieãeno, hlavním pfiíznakem
onemocnûní je v˘razné zadrÏování mûdi
v jaterní tkáni, které je zpÛsobeno jejím
nedostateãn˘m vyluãováním Ïluãov˘mi
cestami. Mûì se ve formû granulí hroma-
dí v jaterních buÀkách centrální ãásti
jaterních lalokÛ. Následnû pak dochází
k rozvoji chronického zánûtu jater
a v závaÏn˘ch pfiípadech i jaterní cirhózy.
Ojedinûle se téÏ objevují akutní hemoly-
tické stavy. PostiÏení jedinci navíc trpí
i zv˘‰enou akumulací mûdi v ledvinách.
Schopnost vstfiebávání mûdi v trávicím

traktu se v‰ak u zdrav˘ch a nemocn˘ch
zvífiat neli‰í.
Toxikóza se u postiÏen˘ch jedincÛ obvy-
kle projevuje ve stáfií 2 aÏ 6 let. Majitelé
psÛ nejãastûji zaznamenají problémy
v pfiíjmu potravy – nechutenství, zvracení
a s tím spojen˘ v˘razn˘ hmotnostní úby-
tek, v nûkter˘ch pfiípadech také nápad-
nou Ïíznivost. ZaÏívací poruchy mají
samozfiejmû dopad na fyzickou kondici
a pohybovou aktivitu psÛ. Pfii obzvlá‰tû
závaÏném prÛbûhu choroby dochází
k pfiedãasnému úhynu jedince. 
V 70. aÏ 80. letech minulého století bylo
roz‰ífiení toxikózy u bedlington teriérÛ
opravdu vysoké – údaje v literatufie hovo-
fií o 30 (Velká Británie, Holandsko, Belgie)
aÏ 60 procentech (USA) postiÏen˘ch je-
dincÛ. Aãkoli pfiesná data nejsou dostup-
ná, pfiedpokládá se, Ïe v souãasné dobû je
díky zavedení genetick˘ch testÛ (viz dále)
v˘skyt této choroby mnohem niÏ‰í.
Stanovení diagnózy je zaloÏeno na dvou
moÏn˘ch pfiístupech: 1. urãení koncent-
race mûdi v jaterní tkáni, 2. genetick˘ch
testech.
Mûfiení obsahu mûdi je provádûno ve
vzorku získaném biopsií jaterní tkánû. Ke
stanovení je moÏno vyuÏít detekci radio-
aktivity 64Cu, která je vyvolána ozáfiením
získaného bioptátu. Dal‰í metody jsou
zaloÏeny na histochemické nebo cytoche-
mické anal˘ze tkáÀového preparátu, kdy
je posuzována poãetnost a rozloÏení spe-
cifick˘ch granulí obsahujících mûì v he-
patocytech. Obsah mûdi u zdrav˘ch zvífiat
nepfiesahuje úroveÀ 440 �g/g vysu‰ené
jaterní tkánû. U nemocn˘ch jedincÛ kon-
centrace pfievy‰uje hodnotu 850 �g/g (nû-
které metodiky povaÏují za limitní hranici
1000 �g/g). V pfiípadû, Ïe se zji‰tûn˘
obsah mûdi pohybuje mezi obûma mezní-
mi hodnotami, je nutné test nejdfiíve po 6
mûsících opakovat. V této souvislosti je
v‰ak nutné uvést, Ïe patologicky vysoká
koncentrace mûdi není jednoznaãn˘m
vodítkem. Byli zaznamenáni jedinci, ktefií
i pfies extrémní hodnoty nevykazovali dal-
‰í pfiíznaky a choroba u nich  nepropukla. 
Metody léãby jsou velice omezené. Jed-
nou z moÏností je redukce pfiíjmu mûdi
potravou.  VyuÏívá se také aplikace zv˘‰e-
n˘ch dávek zinku, které omezují schop-
nost resorpce mûdi ve stfievû. Na druhé
stranû je naopak moÏno zv˘‰it exkreci
mûdi z organismu podáváním rÛzn˘ch
typÛ látek schopn˘ch vázat mûì a vylou-
ãit ji moãov˘mi cestami.
Jak jiÏ bylo uvedeno, toxikóza mûdí se
vyznaãuje autozomálnû recesivní dûdiã-
ností, tzn. Ïe se nemoc rozvine pouze
u zvífiat, která od sv˘ch rodiãÛ získají dvû
defektní alely – jsou recesivními homozy-
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TOXIKÓZA MĚDÍ
u bedlington teriérů
Toxikóza mûdí (v anglické literatufie známa pod oznaãením
copper toxicosis) je závaÏná metabolická porucha, pro
kterou je typická nadmûrná akumulace mûdi v jaterní tkáni
postiÏen˘ch psÛ. První zmínka o uvedeném onemocnûní se
objevila v 70. letech minulého století u bedlington teriérÛ. 

V˘zkum byl
provádûn pouze
u bedlington teriérÛ
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goty. V̆ ‰e popsané laboratorní anal˘zy
tedy nejsou schopny rozeznat tzv. pfiena-
‰eãe – klinicky zdravé heterozygotní
jedince. Proto byla pozornost upfiena na
identifikaci pfiíãinného genu a v˘voj jed-
noznaãného genetického testu.
Nejprve byl v roce 1997 identifikován
vazbov˘ marker C04107. Jednalo se
o mikrosatelit (vysoce variabilní nekódu-
jící sekvence DNA), kter˘ byl lokalizován
na desátém chromozomu nedaleko tehdy
je‰tû neznámého pfiíãinného genu. Právû
díky jejich vzájemné blízkosti bylo moÏno
na základû otestování vazebného marke-
ru s urãitou pravdûpodobností odhad-
nout genotyp ve zmínûném genu. U zví-
fiat postiÏen˘ch toxikózou mûdí se
vyskytovala pouze  alela 2 mikrosatelitu
C04107. Naproti tomu alela 1 nikdy neby-
la u takov˘ch jedincÛ nalezena. Prvotní
nad‰ení, které objev uvedeného vazebné-
ho testu vyvolal, v‰ak brzy opadlo. U bed-
lington teriérÛ v USA byly totiÏ popsány
vzácné pfiípady, kdy postiÏená zvífiata
nesla genotyp 1/1 nebo 1/2. Alela 1 tedy
zjevnû byla v asociaci s defektním stavem.
Naproti tomu nûkolik zdrav˘ch jedincÛ
neslo genotyp 2/2. Co je pfiíãinou!?
Existují dvû moÏná vysvûtlení. První
vychází z moÏnosti, Ïe kauzální mutace
v neznámém genu pÛvodnû vznikla u jed-
noho jedince a postupnû se roz‰ífiila
v celé populaci. Jako pravdûpodobnûj‰í se
ale jeví moÏnost, Ïe je plemeno bedling-
ton teriér ve skuteãnosti více geneticky
heterogenní, neÏ se pÛvodnû soudilo.
Souãasná populace se patrnû vyvíjela
z nûkolika linií, které za pfiispûní liniové
a pfiíbuzenské plemenitby a patrnû i pfii-
kfiíÏením jin˘ch plemen daly vzniknout
rozdílnému genetickému základu bed-
lington teriérÛ v rÛzn˘ch zemích svûta.
Proto se haplotypy alel markeru a pfiíãin-
ného genu, které jsou spoleãnû neseny
jedním chromozomem, v jednotliv˘ch
populacích navzájem li‰í. 
Pfiesnost vazbového testu pomocí marke-

ru C04107 byla odhadována na 90 aÏ 95
procent a jeho v˘sledek bylo nezbytné
ovûfiovat na základû podrobné anal˘zy
rodokmenÛ. TfiebaÏe byl tedy v˘skyt chyb
spí‰e v˘jimeãn˘, bylo nutné s takovou
moÏností vÏdy poãítat, coÏ v˘znamnû
znehodnocovalo hodnovûrnost testu.
Uveden˘ problém mohl vyfie‰it pouze
objev mutace v pfiíãinném genu a zavede-
ní genetického mutaãního testu.
Dnes jiÏ mÛÏeme konstatovat, Ïe vynalo-
Ïené úsilí pfiineslo své ovoce. Postupn˘m
zpfiesÀováním mapy psího genomu
a rozsáhl˘m studiem rodin postiÏen˘ch
toxikózou byl v roce 2002 nalezen gen
COMMD1, kter˘ byl dfiíve znám také pod
oznaãením MURR1. V genu byly identifi-
kovány 3 kódující úseky (tzv. exony),
podle kter˘ch je tvofien pfiíslu‰n˘ prote-
in. V pfiípadû defektní alely chybí pro-
stfiední z kódujících úsekÛ (exon 2), coÏ
má za následek, Ïe je podle takto „po‰ko-
zené“ alely syntetizován krátk˘ nefunkã-
ní protein. Mohlo by se zdát, Ïe otázka
toxikózy mûdí je tímto vyfie‰ena a není
moÏné oãekávat Ïádná dal‰í pfiekvapení.
Opak je v‰ak pravdou. Bylo zaznamená-
no nûkolik psÛ s rozvinut˘m zánûtem
jater a vysokou hladinou mûdi v játrech
(více neÏ 1000 �g/g), ktefií ov‰em nenesli
pfiíãinnou mutaci exonu 2 v genu
COMMD1 ani jinde v jeho kódujících

oblastech. MoÏn˘ch vysvûtlení uvede-
n˘ch pfiípadÛ se nabízí hned nûkolik.
Nelze napfiíklad vylouãit, Ïe se v nekódu-
jících regulaãních oblastech genu
COMMD1 vyskytuje je‰tû dal‰í dosud
neobjevená mutace, která brání jeho
správnému fungování. Za pravdûpodob-
nûj‰í se v‰ak povaÏuje existence pfiíãinné
mutace v nûkterém z dal‰ích genÛ, kter˘
se podílí na fiízení hospodafiení s mûdí
v organismu. Uvedenou hypotézu pod-
poruje existence dal‰ích dosud neobjas-
nûn˘ch dûdiãn˘ch onemocnûní jater spo-
jen˘ch s poruchou metabolismu mûdi
u jin˘ch plemen psÛ a u lidí.
BohuÏel v‰ak také nelze pominout moÏ-
nost chyby plynoucí z nesprávnû posou-
zeného klinického stavu, neboÈ v nûkte-
r˘ch v˘zkumech byla diagnóza urãována
pouze na základû koncentrace mûdi
v jaterní tkáni. Jsou známy pfiípady, kdy
u jedincÛ s vysok˘m obsahem mûdi bylo
zji‰tûno pouze minimální nebo dokonce
Ïádné po‰kození jater, nebo naopak zví-
fiata s rozvinutou hepatitidou mûla fyzio-
logickou hladinu mûdi v játrech. Po-
dobnû mÛÏe dojít k omylu, pokud je
jedinec vy‰etfiován v nízkém vûku (do 1
roku stáfií), nebo je dlouhodobû krmen
potravou s nízk˘m obsahem mûdi.
Je tedy zfiejmé, Ïe v pfiípadû toxikózy mûdí
u bedlington teriérÛ stále zÛstává nûkolik
nedofie‰en˘ch otázek. Nesporn˘m poziti-
vem objevu je moÏnost identifikace
postiÏen˘ch jedincÛ je‰tû v dobû pfied
rozvinutím onemocnûní, coÏ je podmín-
kou pro vãasnou  prevenci  a léãbu.
Z chovatelského hlediska je pfiínosem
schopnost rozli‰ení geneticky zdrav˘ch
jedincÛ od heterozygotních pfiena‰eãÛ,
ktefií mohou mutovanou alelu dále pfie-
dávat na své potomstvo. To je pfiedpokla-
dem pro pfiijetí adekvátních plemenáfi-
sk˘ch opatfiení za úãelem eliminace
ãetnosti defektní alely v populaci a zv˘‰e-
ní genetického zdraví plemene.

Pavel Horák
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„Odhalení příčin
toxikózy mědí,
přináší přímý

prospěch
i humánnímu

lékařství.“
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