
v˘‰e uvedeného je zfiej-
m˘ druh˘ podstatn˘
rozdíl mezi obûma sku-

pinami chorob. V pfiípadû
dysplazií se u postiÏen˘ch
jedincÛ po‰kození zraku pro-
jevuje jiÏ brzy po narození
(první t˘dny aÏ v˘jimeãnû
mûsíce Ïivota), a spadá tedy
do období pfied dokonãením
v˘voje fotoreceptorÛ (60. aÏ
70. den stáfií). Naopak poãá-
teãní pfiíznaky degenerativ-
ních typÛ PRA je moÏno
zaznamenat teprve aÏ v po-
kroãilej‰ích obdobích Ïivota
psÛ (1 rok aÏ 8 let). 
Mezi PRA dysplastického pÛ-
vodu jsou fiazeny napfiíklad
dysplazie fotoreceptorÛ (pd),
progresivní retinální atrofie –
typ A (A-PRA) a rÛzné typy
dysplazie tyãinek a ãípkÛ –
(rcd). V souãasné dobû jsou
v odborné literatufie popisová-
ny ãtyfii základní formy dyspla-
zie tyãinek a ãípkÛ oznaãova-
né jako rcd1, rcd1a, rcd2
a rcd3. V‰echny uvedené typy
rcd se vyznaãují autozomálnû
recesivní dûdiãností a podob-
n˘mi zevními pfiíznaky. Aãkoli
jejich genetická pfiíãina není
zcela identická, vût‰inou její
vinou dochází k poru‰ení stej-
ného molekulárního procesu
v buÀkách sítnice a rozvinutí
podobn˘ch klinick˘ch pfiízna-
kÛ. Tímto procesem je pfienos
svûtelného signálu zachycené-
ho svûtloãivn˘mi buÀkami sít-
nice a jeho pfiemûna na nervo-
v˘ vzruch. Jeho podrobn˘
popis v‰ak v˘raznû pfiesahuje
rámec prezentovaného ãlán-
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Dûdiãná onemocnûní oãí

DYSPLASTICKÉ FORMY 
progresivní retinální atrofie
Dysplazie fotoreceptorÛ patfií do poãetné skupiny dûdiãn˘ch onemocnûní sítnice
souhrnnû naz˘van˘ch progresivní retinální atrofie (PRA). Pro dysplazie je typick˘
chybn˘ v˘voj fotoreceptorÛ (proto se pro nû nûkdy rovnûÏ pouÏívá termín
v˘vojové typy PRA). Tím se odli‰ují od druhé podskupiny progresivních
retinálních atrofií, u kter˘ch dochází k po‰kození a odumfiení jiÏ plnû 
vyvinut˘ch bunûk, a jsou tedy oznaãovány jako degenerace fotoreceptorÛ.

ZDysplazie
tyãinek
a ãípkÛ typu
1 byla poprvé
zaznamenána
u irsk˘ch
setrÛ
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ku, a proto si dovolím jisté
zjednodu‰ení. 
Ve tmû je plazmatická mem-
brána na povrchu tyãinek
v depolarizovaném stavu, kte-
r˘ je udrÏován fiízen˘m tran-
sportem sodíkov˘ch iontÛ
ven a dovnitfi buÀky. Po dopa-
du svûtla na sítnici je spu‰tû-
na kaskáda enzymatick˘ch
reakcí. V prvém stupni je svût-
lem iniciována pfiemûna oãní-
ho pigmentu rhodopsinu,
kter˘ následnû v souãinnosti
s phosducinem aktivuje trans-
ducin. Transducin je nezbytn˘
k odblokování jedné z klíão-
v˘ch látek v tomto mechanis-
mu - enzymu cGMP-fosfodies-
terásy (cGMP-PDE). Zmínûn˘
enzym se v neaktivním stavu
sestává ze ãtyfi ãástí - dvou
podjednotek � a po jedné
podjednotce � a �. V okamÏi-
ku, kdy dojde k odlouãení
dvou podjednotek � z kom-
plexu, stává se fosfodiesterása
aktivní a zpÛsobuje hydrol˘zu
slouãeniny naz˘vané cGMP.

SniÏující se hladina cGMP
vede k blokádû transportu
sodíkov˘ch iontÛ v buÀce a ke
zmûnám membránového po-
tenciálu tyãinky (hyperpolari-
zace membrány), coÏ v koneã-
ném dÛsledku vyvolá vznik
nervového signálu. V pfiípadû,
Ïe se vyskytne závaÏná mutace
nûkterého z genÛ kódujících
v˘‰e uvedené pigmenty a en-
zymy, dochází nejdfiíve k me-
tabolickému pfietíÏení buÀky
a následnû jejímu odumfiení.
Pokud vás pfiedchozí odstavec
neodradil a stále pokraãujete
ve ãtení, tak vás jistû potû‰ím
sdûlením, Ïe nejménû ãtivou
ãást ãlánku máte úspû‰nû za
sebou. A nyní si tedy o jedno-
tliv˘ch dysplaziích fieknûme
nûco bliÏ‰ího. 

Dysplazie tyãinek
a ãípkÛ – typ 1 (rcd1)
První zmínky t˘kající se této
závaÏné nemoci s autozomál-
nû recesivní dûdiãností je
moÏno v odborné literatufie

nalézt jiÏ v první polovinû 20.
století, kdy byla rcd1 zazname-
nána u irsk˘ch setrÛ ve Velké
Británii. Od té doby bylo vyna-
loÏeno velké úsilí na poznání
podstaty jejího vzniku, prÛbû-
hu patologick˘ch procesÛ,
projevu klinick˘ch pfiíznakÛ
a v neposlední fiadû na odha-
lení genetické pfiíãiny, ãímÏ se

rcd1 stala jednou z nejlépe
prostudovan˘ch forem PRA
u psÛ.
U postiÏen˘ch jedincÛ probí-
há v˘voj sítnice normálnû asi
do 13. dne po narození, av‰ak
poté je zastavena diferenciace
fotoreceptorÛ, coÏ zpÛsobuje
abnormality tvaru a velikosti
bunûk. Tyto jsou mnohem
v˘raznûj‰í u tyãinek neÏ u ãíp-
kÛ, které zÛstávají v poãáteãní
fázi onemocnûní nezmûnûny.
StupeÀ a ãasov˘ prÛbûh po-
‰kození se v jednotliv˘ch seg-
mentech sítnice rovnûÏ li‰í.
Centrální ãást sítnice je mno-
hem dfiíve a váÏnûji po‰koze-
na neÏ je tomu na okrajích. Po
25. dnu Ïivota zaãínají fotore-
ceptory odumírat a ve vûku 2
aÏ 3 mûsíce je jejich poãet jiÏ
silnû redukován. Úplné vymi-
zení tyãinek a ãípkÛ nastává ve
stáfií 5 mûsícÛ aÏ 1 roku. 
JiÏ ve vûku 6 aÏ 8 t˘dnÛ si cho-
vatel mÛÏe pov‰imnout první-
ho zevního pfiíznaku onemoc-
nûní, kter˘m je ‰eroslepost
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„Ve 6 až 8
týdnech si
chovatel

může
všimnout
prvního

příznaku:
šerosleposti.“

PAMLSKY EASY PILL®

Tyto pamlsky byly speciálně vyvinuty pro podávání léků chronickým a geriatrickým pacientům, kde například násilné
podávání několika tablet dokonce několikrát denně není příliš etické, navíc může být pro zvíře stresující (příkladem je kar-
diopatická kočka a pes). Lze je samozřejmě používat i k jednorázovému podávání léků nebo pro několikadenní či několi-
katýdenní perorální léčbu. 
Kromě výrazné chutnosti je pamlsek velmi dobře tvarovatelný a tablety velmi dobře drží, což zajišťuje, že tablety 
z pamlsku zvířeti nevypadnou. Dobře v něm ulpívají i celé kapsle nebo se do jednoho pamlsku může vložit několik men-
ších tablet najednou. Pamlsky se dají rozdělit podle velikosti tablet.
Easy Pill® umožňuje psům a kočkám:
• přijmout lék příjemným a nenásilným způsobem,
• přijmout lék celý (tablety není nutné drtit, rozmělňovat a obsah kapslí není nutné vysypávat),
• předejít nepřesnému dávkování, které je spojeno například s drcením, rozmělňováním tablet, vysypáváním
obsahu kapslí do krmiva, kdy se část prášku může ztratit při drcení, při manipulaci, a pokud zvíře nepřijme celou krm-
nou dávku, nevíme, jakou dávku léku přijal),
• předejít ovlivnění chuti potravy (například vysypaný obsah kapsle může být kyselý či hořký a zvíře pak odmítá
krmivo přijmout, 
• odstranit problémy s velikostí tablet (velké tablety jsou hůře přijímány pro svou velikost a malé tablety se
snadno ztratí: velkým psům mohou uvíznout na pyscích, pes je může vyplivnout, aniž bychom si toho všimli atp.).

Vzhledem k rozdílným nárokům psů a koček jsou konzistence, chuť a složení Easy Pillu® pro psy a kočky odlišné.
Odlišné je také balení pamlsků.
Easy Pill® je určený k podávání v krmné misce spolu s krmením v domácím prostředí nebo na hospi-
talizaci. Není určený k jednorázovému podání léku vystresovanému pacientovi v ordinaci.
Instrukce pro první použití: Pokud se zvíře s Easy Pillem® ještě nikdy nesetkalo, doporučuje se vložit pár kousíčků E.P.
bez léku do krmné misky před vlastním krmením. Pokud je pozře, lze pak do jednoho pamlsku vložit lék a tento paml-
sek spolu s krmením a s několika prázdnými kousky E.P. vložit do misky. Pokud si zvíře zvykne na tuto chuť a konzi-
stenci, lze pak pravidelně s krmením podávat jen jeden kousek Easy Pillu® s lékem. 
Zvláštnosti u psů:
Psa lze snadno navyknout na podávání Easy Pillu® s tabletami z ruky formou odměny. 
Zvláštnosti u koček: Bylo zjištěno, že kočky si fixují chuťové dojmy nejvíce ve věku kotěte. Aby bylo možné zaručit,
že dospělá kočka bude Easy Pill® bez problémů přijímat i s tabletou, doporučuje se již koťatům od 3 měsíců věku občas
podávat dva malé kousíčky tohoto pamlsku. Tato investice se mnohokrát vyplatí později. 
Poznámka:
Někteří veterináři ve Francii zaznamenali dobré výsledky s Easy Pillem® při jeho podávání jen za účelem povzbuzení chu-
ti k příjmu potravy u anorektických psů a koček. 
Podle testů prováděných výrobcem nemusí první nezájem zvířete o E.P. ještě znamenat, že další podávání nepřinese
úspěch. Easy Pill® má pro psy a kočky zvláštní chuť a konzistenci, a pokud si na jeho vlastnosti zvyknou a osvojí si je,
Easy Pill® se pak stane prvním, na co se v misce zaměří; obvykle ho pozřou jako první i s léky (bylo odzkoušené, že 
v něm pes neodhalí ani celou kapsli). 

Kontakt: DING WALL Trading, s. r. o.
tel. 603 706 200, e-mail: dingvet@seznam.cz, www.dingvet.cz
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(nyctalopie) – tedy ztráta zra-
ku ve zhor‰en˘ch svûteln˘ch
podmínkách. Ta se navenek
projevuje nejistou chÛzí, na-
ráÏením do pfiedmûtÛ (zejmé-
na pokud byly napfiíklad
v bytû pfiemístûny), nadmûr-
n˘m pouÏíváním ãichu pfii
pohybu a zv˘‰enou lekavostí.
Neschopnost vidûní za denní-
ho svûtla obvykle nastává
bûhem prvního roku Ïivota,
av‰ak z tohoto pohledu byla
zaznamenána urãitá variabili-
ta mezi jedinci. 
Prvotní zmûny elektoretino-
gramu (ERG) jsou patrné ve
stáfií cca 6 t˘dnÛ, kdy chybí
signál generovan˘ tyãinkami.
V 18. t˘dnu je elektrick˘ po-
tenciál sítnice prakticky nede-
tekovateln˘. Pfii oftalmosko-
pickém vy‰etfiení je moÏno
první abnormality oãního po-
zadí, jako je napfiíklad jeho
zv˘‰en˘ reflex a zeslabování
cév v sítnici, rozeznat aÏ ve
vûku 3 aÏ 6 mûsícÛ.
V˘znamn˘m mezníkem na
cestû k poznání genetické pfií-
ãiny rcd1 bylo zji‰tûní, Ïe ve
fotoreceptorech postiÏen˘ch
jedincÛ dochází k v˘razné
akumulaci cGMP. Jeho kon-
centrace v buÀkách stoupá od
10. dne Ïivota ‰tûnûte a ve
vûku 3 aÏ 4 t˘dny je aÏ 10krát
vy‰‰í, neÏ je tomu u zdrav˘ch
psÛ. ZároveÀ bylo objeveno,
Ïe tyãinky takov˘ch zvífiat

postrádají aktivní formu fos-
fodiesterásy. Jako moÏn˘ dÛ-
vod byla identifikována absen-
ce �-podjednotky tohoto
enzymu v tyãinkách. Proto
bylo ve‰keré úsilí nasmûrová-
no k podrobné anal˘ze genu
PDE6B, podle kterého je právû
�-podjednotka enzymu cGMP
-fosfodiesterásy syntetizována.
V roce 1993 byl v˘zkum
úspû‰nû zavr‰en identifikací
pfiíãinné mutace, jejíÏ podsta-
tou je zámûna dvou nukleoti-
dÛ – guaninu (G) a adeninu
(A) v sekvenci genu. V pfiípa-
dû, Ïe je v sekvenci pfiítomen
guanin (zdravá alela), je po-
dle nûho vytváfien normální
plnû funkãní protein.
V po‰kozené alele je v‰ak
guanin nahrazen adeninem,
coÏ je pro buÀku signálem, Ïe
má na tomto místû syntézu
proteinu pfiedãasnû ukonãit.
V dÛsledku toho dochází
k jeho zkrácení a zablokování
následn˘ch úprav a vazby na
bunûãnou membránu. Nesta-
bilita proteinu brání formo-
vání funkãního komplexu
enzymu cGMP-PDE.
Nic na svûtû není jednoduché
a v pfiípadû genetiky to platí
dvojnásob. Tato stará pravda
se opût potvrdila v okamÏiku,
kdy byly u irsk˘ch setrÛ obje-
veny pfiípady progresivní reti-
nální atrofie, které se klinicky
i geneticky odli‰ovaly od rcd1.

PostiÏení se vyznaãovalo poz-
dním nástupem a pomal˘m
prÛbûhem. U jedincÛ byla
choroba klinicky odhalena ve
vûku 6 aÏ 11 rokÛ, ale ‰erosle-
post se objevila aÏ v 9 aÏ 11
letech. Skuteãnost, Ïe choroba
byla zaznamenána u vzájemnû
pfiíbuzn˘ch jedincÛ, naznaãu-
je, Ïe se jedná o dûdiãné one-
mocnûní. Av‰ak genetick˘m
testem byla dfiíve popsaná
mutace v genu PDE6B jako
pfiíãina vylouãena. Je tedy
pravdûpodobné, Ïe se v popu-
laci irsk˘ch setrÛ vyskytuje
kromû dysplazie tyãinek a ãíp-
kÛ - typ 1 je‰tû jiná odli‰ná
forma dûdiãného po‰kození
sítnice. 
Vedle dobfie známé dysplazie
tyãinek a ãípkÛ - typu 1 byly
v odborné literatufie popsány
pfiípady PRA u plemene sloug-
hi, které sv˘mi klinick˘mi pfií-
znaky toto onemocnûní ná-
padnû pfiipomínaly. PostiÏení
jedinci trpûli ‰eroslepostí
a sníÏenou schopností vidûní
za denního svûtla. Na rozdíl
od irsk˘ch setrÛ byl v‰ak roz-
voj choroby zfietelnû pomalej-
‰í a ani ve vûku 4 aÏ 5 let nedo-
‰lo k úplnému oslepnutí. Bylo
zji‰tûno, Ïe za propuknutí
onemocnûní je odpovûdná
recesivní mutace v genu
PDE6B, která leÏí ve shodném
úseku jako mutace zpÛsobují-
cí rcd1 a podobnû jako ona
produkuje zkrácen˘ nefunkã-
ní protein. Proto se uvedené
onemocnûní zaãalo oznaãovat
jako dysplazie tyãinek a ãípkÛ
- typu 1a (rcd1a).
Je tedy zfiejmé, Ïe uvedená

oblast genu PDE6B je náchyl-
ná ke genetick˘m zmûnám
DNA a nedá se vylouãit, Ïe se
zde i u jin˘ch plemen psÛ ne-
skr˘vají nûjaká dal‰í pfiekvape-
ní v podobû dosud nepopsa-
n˘ch pfiíãinn˘ch mutací pro
dûdiãné choroby sítnice. Pro
zajímavost si je‰tû uveìme, Ïe
mutace genu PDE6B zpÛso-
bují dûdiãná onemocnûní fo-
toreceptorÛ i u my‰í a ãlovûka.

Dysplazie tyãinek
a ãípkÛ – typ 2 (rcd2)
Dysplazie tyãinek a ãípkÛ - typ
2 se vyskytuje u kolií (pozor
nejedná se o „populární“
anomálii oka kolií – CEA)
a z pohledu klinick˘ch, morfo-
logick˘ch a biochemick˘ch
kritérií jde o onemocnûní
identické s rcd1 u irsk˘ch
setrÛ. Obû choroby se v zása-
dû neli‰í ve svém ãasovém
prÛbûhu a klinick˘ch pfiízna-
cích. ·eroslepost nastupuje
cca v 6. t˘dnu po narození
a k úplnému oslepnutí dochá-
zí mezi 1. aÏ 2. rokem Ïivota.
PfiibliÏnû od 16. dne lze nemoc
diagnostikovat pomocí elekt-
roretinografu. Typické zmûny
oãního pozadí jako napfiíklad
zrnitost tapetum lucidum
a zeslabování oãních cév jsou
rozeznatelné ve vûku 3 aÏ 6
mûsícÛ. RovnûÏ pro rcd2 je
typické v˘razné zv˘‰ení hladi-
ny cGMP ve fotoreceptorech
a autozomálnû recesivní zpÛ-
sob dûdiãnosti.
BohuÏel v‰ak na tomto místû
musím zklamat ty z ãtenáfiÛ,
ktefií oãekávají informaci
o objeveném pfiíãinném genu.
Aãkoli byly u postiÏen˘ch
jedincÛ podrobnû prozkou-
mány v‰echny geny kódující
nûkterou z podjednotek enzy-
mu cGMP-fosfodiesterásy
a fiada dal‰ích znám˘ch genÛ
zapojen˘ch do pfienosu svû-
telného signálu, Ïádn˘ pozi-
tivní v˘sledek v podobû iden-
tifikované pfiíãinné mutace to
doposud nepfiineslo. Nezb˘vá
neÏ doufat, Ïe ãekání jiÏ nebu-
de mít dlouhého trvání a cho-
vatelÛm bude brzy k dispozici
spolehliv˘ genetick˘ test.
Mûla by tomu napomoci
i skuteãnost, Ïe v loÀském
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roce byl dosud neznám˘ kau-
zální gen zmapován na 7.
chromozomu psa. 

Dysplazie tyãinek
a ãípkÛ – typ 3 (rcd3)
Tato forma dysplazie tyãinek
a ãípkÛ byla popsána u pleme-
ne vel‰korgi kardigan a vyzna-
ãuje se ãasn˘m nástupem,
pomûrnû rychl˘m prÛbûhem
a autozomálnû recesivní dû-
diãností. K oslepnutí postiÏe-
n˘ch zvífiat v drtivé vût‰inû
pfiípadÛ dochází pfied zavr‰e-
ním 1. roku Ïivota, ale jsou
známi jedinci, ktefií si zacho-
vali omezené vidûní aÏ do
vûku 3 nebo 4 let. Ofta-
moskopick˘m vy‰etfiením je
moÏno rcd3 odhalit u ‰tûÀat 6
aÏ 16 t˘dnÛ star˘ch. PÛvod
této choroby byl vysledován
v chovn˘ch liniích pocházejí-
cích z Velké Británie. Im-
portem chovn˘ch zvífiat do‰lo
posléze k jejímu roz‰ífiení
zejména v USA, Holandsku
a na Novém Zélandu. 
Jako genetická pfiíãina tohoto
onemocnûní byla identifiková-
na mutace v genu PDE6A, kte-
r˘ kóduje protein �-podjed-
notky enzymu fosfodiesterásy.
Popsaná mutace spoãívá ve
ztrátû jednoho nukleotidu
v sekvenci DNA, ãímÏ je opût
vytváfien podnût pro pfiedãas-
né ukonãení syntézy proteinu
�-podjednotky, která tak ztrá-
cí svá klíãová aktivní místa
a není následnû schopna plnit
odpovídající funkci.

Dysplazie
fotoreceptorÛ (pd)
a progresivní retinální
atrofie – typ A (A-PRA)
Pokud jsme si u irsk˘ch setrÛ
uvádûli, Ïe nic v pfiírodû není
jednoznaãné, v pfiípadû pro-
gresivní retinální atrofie ma-
l˘ch kníraãÛ to platí pfiinej-
men‰ím dvojnásob. Uvedené
plemeno trpí velice specific-
kou formou progresivní reti-
nální atrofie. Její neobvyklost
spoãívá ve skuteãnosti, Ïe
aãkoli se fotoreceptory vyvíjejí
nenormálnû, jsou oftalmolo-
gické zmûny na sítnici patrné
aÏ ve velmi pokroãilém stadiu
onemocnûní a postiÏená zvífia-

ta si velice dlouho zachováva-
jí zrak. Histologické studie
prokázaly, Ïe se fotoreceptory
u postiÏen˘ch psÛ zaãínají
nesprávnû vyvíjet od vûku 24
dní. Ve stáfií 7 aÏ 8 mûsícÛ je
jiÏ po‰kození sítnice velmi
závaÏné a dále se zhor‰uje.
Pfiesto se v‰ak v tomto období
nejeví oftalmologick˘ nález
patologicky, coÏ platí aÏ do
vûku 2 aÏ 5 let. 
Opravdovou komplikaci pfii
v˘zkumu ale pfiiná‰í skuteã-
nost, Ïe u mal˘ch kníraãÛ se
vyskytuje více typÛ PRA
(nejménû dva, ale pravdûpo-
dobnû tfii), které mají rÛzné
genetické pfiíãiny. Sv˘mi pfií-
znaky se v‰ak navzájem pfie-
kr˘vají, coÏ znemoÏÀuje jejich
klinické rozli‰ení. 
V roce 1998 byla vûdeck˘m
t˘mem na Bakerovû institutu
pro zdraví zvífiat v Ithace
(USA) nalezena mutace v ge-
nu pro phosducin (PDC), kte-
r˘ je souãástí kaskády pfienosu
svûtelného signálu v oku. Pod-
statou této mutace je zámûna
dvou nukleotidÛ (cytozin
–guanin), která sice nezpÛso-
buje pfiedãasné ukonãení syn-
tézy proteinu, ale podmiÀuje
vzájemnou náhradu dvou
aminokyselin v jeho sekvenci
(arginin – glycin). Tyto amino-
kyseliny se zásadnû li‰í ve
sv˘ch biochemick˘ch vlast-
nostech a jsou pfiíãinou funkã-
ních rozdílÛ mezi proteinem
zdravé a mutované alely. Bylo
prokázáno, Ïe u homozygot-
ních jedincÛ, ktefií nesou dvû
mutované alely, dochází
k propuknutí autozomálnû
recesivní formy PRA tzv. dys-
plazie fotoreceptorÛ (pd). Pro-
toÏe v‰ak byli bûhem v˘zkumu
objeveni i jedinci postiÏení
PRA, ktefií mûli jen jednu nebo
Ïádnou mutovanou alelu,
bylo zfiejmé, Ïe zmínûná muta-
ce není (pfiinejmen‰ím) jedi-
nou pfiíãinou PRA u kníraãÛ. 
Proto bylo nadále pokraãová-
no ve v˘zkumu a v roce 2000
bylo stejn˘ t˘mem oznámeno
objevení nové mutace, která
zpÛsobuje dosud neznámou
formu PRA u kníraãÛ - pro-
gresivní retinální atrofii – typ
A (A-PRA). Tato nová varianta

se vyznaãuje urãit˘mi specifi-
ky, jako je napfiíklad nejasn˘
zpÛsob dûdiãnosti. Degene-
race sítnice nebyla pozorová-
na pouze u homozygotních
jedincÛ s dvûma mutovan˘mi
alelami, ale i u nûkter˘ch
heterozygotÛ (jedna alela
zdravá a druhá alela mutova-
ná). Pravdûpodobnû se tedy
v tomto pfiípadû nejedná
o „ãistou“ autozomálnû rece-
sivní dûdiãnost, ale spí‰e
o nûkter˘ z ménû obvykl˘ch
zpÛsobÛ genetické podmínû-
nosti onemocnûní. Jako moÏ-
né vysvûtlení se nabízí napfií-
klad rozdílná expresivita nebo
neúplná penetrance genu,
kdy je jeho vliv modifikován
dal‰ími geny nebo vlivem
zevního prostfiedí.
BohuÏel tfiebaÏe první v˘sled-
ky v˘zkumu byly publikovány
jiÏ pfied více neÏ 7 lety, zÛstá-
vá pfiesná identita této pfiíãin-
né mutace utajena pfied
odbornou vefiejností jako
firemní tajemství, coÏ brání

rychlej‰ímu rozvoji poznatkÛ
o tomto závaÏném onemocnû-
ní. Snad budou tyto nesnáze
nakonec pfiekonány a záhada
genetické podmínûnosti pro-
gresivní retinální atrofie
u mal˘ch kníraãÛ bude jiÏ
brzy bezezbytku odhalena.
V pfiípadû v‰ech v˘‰e uvede-
n˘ch pfiíãinn˘ch mutací (rcd1
– irsk˘ setr, rcd1a - sloughi,
rcd3 – vel‰korgi kardigan, A-
PRA – malí kníraãi) jsou vyvi-
nuty genetické testy DNA, kte-
ré komerãnû provádí firma
OptiGen (www.optigen.com). 

Pavel Horák

Doplnûní k ãlánku Odhalení
genetické pfiíãiny... v ãísle
12/06: Kromû plemen uvede-
n˘ch v ãlánku jsou od konce
loÀského roku novû k dispozici
genetické testy pro progresivní
degeneraci tyãinek a ãípkÛ
(prcd) u plemen australsk˘
ovãák a ‰panûlsk˘ vodní pes.
Testování provádí firma Op-
tiGen (www.optigen.com).
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