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VETERINÁRNÍ
DùDIâNOST MEDICÍNA

Psi a genetika

Díl 49.

Za porozuměním variability plemen psů a jejich života
ing. Jaromír Dostál, DrSc.
MIMOJADERNÁ DùDIâNOST
Základním stavebním kamenem v‰ech Ïiv˘ch organismÛ je buÀka. Je ohraniãena
plazmatickou membránou. Uvnitﬁ buÀky je
protoplazma. Od samotn˘ch poãátkÛ studia
a v˘voje genetiky byla soustﬁeìována fakta
o dûdiãnosti a promûnlivosti nûkter˘ch mimojadern˘ch struktur. Proto byl genetick˘
materiál rozli‰ován na genom zahrnující genetickou informaci jádra a plazmon, kter˘ soubornû oznaãoval v‰echny mimojaderné, geneticky aktivní, bunûãné struktury.
Pﬁi studiu mimojaderné dûdiãnosti je úkolem vûdcÛ nejen stanovit pﬁíslu‰né, zodpovûdné bunûãné struktury, ale i provést vlastní genetickou anal˘zu a popsat zpÛsob dûdiãnosti. Genetick˘ pﬁístup k tûmto studiím
vyÏaduje pﬁesné diference mezi v˘chozími
rodiãovsk˘mi populacemi. Tûchto pﬁíkladÛ
je ov‰em v pﬁírodû málo. Vzniklé mutace
v genetick˘ch strukturách mimojaderné dûdiãnosti postihují dÛleÏité Ïivotní procesy
bunûk a jsou letální (zpÛsobují bunûãnou
smrt). Proto jsou mechanismy mimojaderné
dûdiãnosti prostudovány relativnû ménû. Jejich pÛsobnost je v‰ak orientována na regulaci bunûãného metabolismu (mitochondrie
u ÏivoãichÛ a plastidy u rostlin) a na sféru
kontroly skladby fibrálních struktur buÀky
(cytoskelet – architekturu buÀky).
BuÀka obsahuje celou ﬁadu organel. V‰echny
organely jsou obklopeny membránou.
Z nich jsou pro Ïivoãi‰nou buÀku dÛleÏité:
 Bunûãné jádro je nejvût‰í bunûãnou organelou. V pﬁenosu genetické informace
hraje nejdÛleÏitûj‰í úlohu DNK bunûãného
jádra. Naz˘vá se jaderná DNK nebo chromozomální DNK. Struktura této DNK kóduje v‰echny znaky a vlastnosti organismÛ.
O nich jsme si aÏ doposud ve v‰ech pﬁíspûvcích pojednávali. Cel˘ sled biochemick˘ch reakcí od genu, kter˘m je urãit˘ úsek
DNK, aÏ po znak ãi vlastnost, je velmi sloÏit˘ a nebudeme si jej podrobnûji vysvûtlovat.
Pro na‰i potﬁebu postaãí jen, Ïe v DNK je
zakódována struktura v‰ech znakÛ a vlastností, tato struktura je transkribována do
RNK a v ribozomech je dále pﬁepisována
do proteinÛ. Proteiny – enzymy vstupují do
dal‰ích reakcí, jejichÏ v˘sledkem jsou znaky
a vlastnosti v‰ech organismÛ.
 Mitochondrie jsou organely o velikosti
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0,3 x 0,5 m. Jsou to „elektrárny“ buÀky, kde
je produkován ATP (adenosintrifosfát), chemická látka, která je zdrojem energie pro
buÀku jako benzin je zdrojem energie pro
auto. Poãet mitochondrií je v buÀkách rÛzn˘ podle toho, jakou mají funkci. Kolísá od
nûkolika po deset tisíc mitochondrií. Mitochondrie mají svÛj vlastní genom, svoji vlastní DNK (mtDNK). Lidská mitochondriální
DNK má 16 569 bází, je kruhová a tvoﬁí
dvou‰roubovici jako DNK jaderná (nDNK).
Mitochondriální DNK obsahuje 37 genÛ.
Z nich jsou 2 geny kódující sloÏení ribozomální RNK (rRNK), 22 genÛ kódujících
strukturu transferové RNK (tRNK) a 13
genÛ kódujících polypeptidy elektron transpotního ﬁetûzce. Dal‰ích 80 genÛ kódujících
dal‰í polypeptidy tohoto ﬁetûzce obsahuje jaderná DNK. Tyto polypeptidy jsou transportovány do mitochondriální membrány, kde
tvoﬁí sloÏku komplexu enzymÛ nutn˘ch k zaji‰tûní v‰ech dÛleÏit˘ch reakcí mitochodrií.
Funkãní mitochondrie proto také nutnû vyÏadují velmi dokonalou koordinanaci biologick˘ch procesÛ s jadernou DNK.
Genetika mitochondriální DNK je ponûkud
odli‰ná od genetiky nukleární DNK. Mitochondriální DNK je pﬁená‰ená pﬁeváÏnû
maternálnû (z matky na potomstvo), odli‰nû
segreguje bûhem pﬁímého a nepﬁímého dûlení bunûk a má vysok˘ stupeÀ substituce
nukleotidÛ (náhrada jedné báze za jinou)
a mutací.
I kdyÏ se toto vysvûtlení zdá velmi sloÏité
a nûkteré genetické v˘razy jsme si nevysvûtlili, pro chov mÛÏeme udûlat jednoduch˘
závûr: Mitochondriální geny nás nemusí
pﬁíli‰ zajímat. SloÏité vysvûtlení funkce mitochondrální DNK bylo popsáno proto, Ïe
nûkteﬁí chovatelé této mimojaderné dûdiãnosti pﬁikládají v˘znam i pﬁi dûdiãnosti
znakÛ a vlastností. JiÏ z v˘ãtu mitochondriálních genÛ a jejich funkce je jasné, Ïe znaky
a vlastnosti nekontrolují.
ProtoÏe je mitochondriální DNK pﬁená‰ena
pﬁeváÏnû maternálnû, pﬁedpokládalo se, Ïe
je pﬁíãinou jevu, kter˘ je naz˘ván matroklinita. V‰ichni tento jev známe. Je pﬁíãinou toho,
Ïe potomek velké matky a malého otce je
vût‰í neÏ potomek malé matky a velkého
otce. U psÛ je to nejãastûji pozorováno u kﬁíÏencÛ, protoÏe v ãistokrevné plemenitbû

tento jev není tak v˘razn˘. KaÏdému je v‰ak
jasné, Ïe fena nûmeckého ovãáka krytá jezevãíkem bude mít vût‰í ‰tûÀata neÏ kdyby fena
jezevãíka byla kryta nebo inseminována semenem nûmeckého ovãáka. Za matroklinitu
není DNK mitochondrií odpovûdná. Tento
mateﬁsk˘ efekt je spí‰e v dÛsledku biologické velikosti matky, jejího organismu, a je v˘sledkem pÛsobení celé ﬁady ãinitelÛ.
Dal‰í v˘zkumy oplození ukázaly mimo jiné,
Ïe spermie má rovnûÏ mitochondrie ve své
spojovací ãásti a tato spojovací ãást prostupuje spolu s hlaviãkou spermie do samiãího
oocytu. Jak se mitochondrie spermie úãastní
dal‰ího v˘voje embrya, v‰ak není dostateãnû
prozkoumáno.
Mnoho studií na lidsk˘ch a zvíﬁecích buÀkách dokázalo, Ïe proces stárnutí je spojen
se zmûnami bioenergetick˘ch funkcí organismu, sníÏenou odolností ke stresu a zv˘‰enou vnímavostí k chorobám. Vût‰ina tûchto
charakteristik a jevÛ postupnû vzniká se stárnutím orgánÛ a bunûk, která je spojena se
zv˘‰ením poãtu mutací v mitochondriální
DNK, poruch v oxidaãních reakcích, poruchách ve struktuﬁe proteinÛ a defektních mitochondriích v buÀkách somatick˘ch tkání.
V‰echna taková studia ukazují, Ïe vnûj‰í
i vnitﬁní faktory, které jsou pﬁíãinami oxidaãních stresÛ, mitochondriálních defektÛ,
po‰kození antioxidantÛ a systémÛ zabezpeãujících opravy rÛznû po‰kozené DNA, stejnû jako poruchy degradaãních aktivit proteinÛ pravdûpodobnû pﬁispívají k jevÛm, které
soubornû naz˘váme stárnutí.
 Endoplazmatické retikulum je místem
vzniku vût‰iny sloÏek bunûãné membrány
i materiálÛ urãen˘ch pro export z buÀky.
 Golgiho aparát pﬁijímá a mûní molekuly,
které byly nasyntetizovány v endoplazmatickém retikulu, a nasmûruje je pro vylouãení z buÀky do okolí nebo je po‰le do jin˘ch
bunûãn˘ch ãástí.
 Lyzozomy jsou malé nepravidelné útvary,
ve kter˘ch probíhají procesy bunûãného trávení. Zde jsou uvolÀovány Ïiviny z rÛzn˘ch
ãástic potravy a nevyuÏitelné odbourané látky se buì dále ‰tûpí pro recyklaci, nebo jsou
pﬁipravovány pro vylouãení z buÀky jako nepotﬁebné.
 Peroxizomy jsou rovnûÏ malé organely
ohraniãené membránou, kde probíhají reak-
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ce na odbourávání vzniklého peroxidu vodíku.
 Souãástí buÀky je dále cytosol. Cytosol
není organela. Je to koncentrovan˘ vodn˘
gel mal˘ch a velk˘ch molekul. Ten tvoﬁí nejvût‰í podíl buÀky. Je místem pro celou ﬁadu
chemick˘ch reakcí v buÀce a je základem jejího Ïivota. V cytosolu jsou malé ãástice, které fungují jako továrny na v˘robu proteinÛ
podle struktury RNK, a jsou to ty jiÏ v˘‰e
uvedené ribozomy.
Z uvedeného je dále zcela zﬁejmé, Ïe o Ïádnou dal‰í mimojadernou dûdiãnost se nejedná. Îádná z dal‰ích souãástí buÀky neobsahuje DNK.

.

OVù¤OVÁNÍ PÒVODU U PSÒ
Nové metody urãování biochemick˘ch polymorfních znakÛ a krevních skupin byly
úspû‰nû rozpracovány v ‰edesát˘ch letech
dvacátého století. Jejich praktické vyuÏití
bylo pro FCI signálem pro detailní identifikaci jedincÛ pro v‰echny chovatelské úãely.
Víme, Ïe genotyp Ïádného jedince se nemûní bûhem celého jeho Ïivota. Proto mohou
tyto genetické znaky velmi dobﬁe slouÏit
jako unikátní a nezamûnitelné márkry. Mimoto je moÏnost jejich vyuÏití pro ovûﬁení
pÛvodu kdykoliv, kdy je to tﬁeba. Snahou
v‰ech poctiv˘ch chovatelÛ psÛ na celém
svûtû je zakládat a vést chov jen na prav˘ch
jedincích, u kter˘ch je záruka pÛvodu. Jen
takoví jedinci mohou slouÏit ke ‰lechtitelské práci a jen takové populace plemen se
hodí ke v‰em dal‰ím populaãním kalkulacím, jako je odhad genofondu, stanovení
plemenné hodnoty, rozvoje chovu a dal‰í,
o kter˘ch jsme jiÏ dﬁíve popsali mnoho stránek ãasopisu.
Poslední léta do‰lo k obrovskému rozvoji
metod anal˘zy DNK. Dnes jsou jiÏ známé
biochemické struktury celé ﬁady funkãních
genÛ a jejich mutací, které jsou pﬁímo zodpovûdné za syntézu defektního enzymu
a v˘voje genetické choroby nejen u psÛ. Napﬁíklad gen oznaãen˘ RPE65 obsahuje 1724
nukleotidÛ (bází) Tento gen kóduje strukturu proteinu RPE65, kter˘ má 533 aminokyselin ve svém ﬁetûzci a je velmi dÛleÏitou
sloÏkou sítnice oka u v‰ech savcÛ. Jeho neporu‰ená struktura je dÛleÏitá pro vazbu
enzymÛ ‰tûpících látku cGMP, ze které je
získávána energie na pﬁenos signálu z oka
do mozku a tedy normální schopnost vidûní. U ãlovûka i u jednoho z plemen psÛ –
briardÛ -- mutace tohoto genu, charakteristická delecí (ztrátou) 4 nukleotidÛ z uveden˘ch 1724, je pﬁíãinou slepoty. Víme jiÏ,
Ïe jsou to báze AAGA v pozici 478 aÏ 490
struktury genu RPE65. Tuto mutaci lze jiÏ
pomûrnû jednoduch˘mi metodami nejen
zjistit, ale bylo jiÏ na svûtû udûláno nûkolik

pokusÛ, kdy byl slepému psu injekãnû vpraven „zdrav˘“ gen pomocí ne‰kodného viru
oznaãovaného AAV do oka a uvádí se, Ïe
bylo psovi restaurováno vidûní na dlouhou
dobu. Tyto pokusy na slep˘ch psech jsou
velmi nadûjné do budoucnosti, protoÏe vedou ke genetické terapii takové dûdiãné slepoty i u ãlovûka.
Tyto strukturální studie DNK psÛ pomohli
popsat dal‰í mnoÏství polymorfních oblastí
vhodn˘ch pro dokonalou identifikaci jedince
a ovûﬁení jeho pÛvodu. Dnes je popsáno více
neÏ 150 000 tzv. mikrosatelitov˘ch úsekÛ
DNK, márkrÛ dvou, tﬁí a ãtyﬁalelov˘ch, které
dávají jiÏ nevypoãítatelné mnoÏství kombinací. To znamená, Ïe je jiÏ moÏné najít skuteãné rodiãe psa mezi desítkami tisíc jedincÛ.
Samozﬁejmû je to jen otázkou v˘bûru metod
a nákladÛ na takovou anal˘zu. Ale i jednoduché pouÏití pomûrnû levn˘ch polymorfních znakÛ pﬁi ovûﬁování pÛvodu pﬁiná‰í poÏadované v˘sledky.

Nûkolik pﬁíkladÛ
z praxe:
 DVA OTCOVÉ A JEDNA MATKA
Nezku‰en˘ chovatel ãesk˘ch fouskÛ byl
s fenou u krytí psa rovnûÏ málo zku‰eného
majitele. Pes fenu kryl, ale nesvázali se spolu. Majitel psa poradil chovateli, aby to zkusil u jiného psa, protoÏe se domníval, Ïe
z takového krytí nemohou b˘t Ïádná ‰tûÀata. Chovatel nechal tedy je‰tû ten sam˘ den
kr˘t fenu jin˘m psem. Opût nedo‰lo ke svázání. Majitel druhého psa chovateli ﬁekl, Ïe
jeho fena je „asi nûjaká vadná“, aÈ se ‰tûÀat
vzdá, a poslal jej domÛ. Jaké bylo pﬁekvapení, kdyÏ se fenû narodila 4 typická ‰tûÀata
ãesk˘ch fouskÛ! Potvrzení o krytí feny nemûl od Ïádného z majitelÛ psÛ, kteﬁí fenu
kryli, a doma mûl jen tuto jedinou fenu. Po
ovûﬁení pÛvodu bylo zji‰tûno, Ïe ve vrhu je
jedno ‰tûnû s prokazateln˘m pÛvodem po
jednom ze psÛ a ostatní tﬁi ‰tûÀata mají genotyp odpovídající pÛvodu po obou psech
pouÏit˘ch ke krytí. Vrh byl zapsán, ov‰em
‰tûÀata s neovûﬁen˘m pÛvodem byla ponechána mimo chov. Neovûﬁen˘ pÛvod tﬁí ‰tûÀat byl proto, Ïe genotypy obou krycích psÛ
byly v polymorfních znacích pouÏit˘ch pro
ovûﬁení pÛvodu velmi podobné.

 DVA VRHY Z JEDNOHO VRHU
Chovatelka ãesk˘ch fouskÛ nakryla dvû feny
rÛzn˘mi psy v krátké dobû za sebou. Jedna
fena mûla nadpoãetn˘ vrh ‰tûÀat a druhá
fena nemûla ‰tûÀata Ïádná. Procházela v‰ak
fale‰nou bﬁezostí a nechala nûkterá ‰tûÀata
u sebe kojit. Chovatelka se proto rozhodla,

Ïe nadpoãetná ‰tûÀata nahlásí jako vrh druhé feny. Feny byly pﬁíbuzné, podobného genotypu, jednalo se o matku a dceru. Pﬁi
kontrole vrhÛ vzniklo podezﬁení z pomísení ‰tûÀat, protoÏe v‰echna byla stejného
zbarvení a v‰echna bûhala na jednom dvorku spoleãnû. V˘sledky ovûﬁení pÛvodu prokázaly, Ïe se jedná o ‰tûÀata po dceﬁi a Ïe
v‰echna tedy pocházejí z jednoho vrhu.
I kdyÏ to tehdej‰í chovatelsk˘ ﬁád nedovoloval, v‰echna ‰tûÀata byla zapsána v jednom vrhu tak, jak to ovûﬁení pÛvodu potvrdilo.

 OTEC NESOUHLASÍ
Fena krátkosrstého ohaﬁe, bûlka, byla nakryta bûlou‰em. V jejím vrhu se vyskytla
dvû ‰tûÀata hnûdá. Chovatel Ïádal o ovûﬁení pÛvodu, protoÏe jej nûkteﬁí kolegové obviÀovali z nepravosti pÛvodu. A oprávnûnû! Dva bûlou‰i nemohou dát hnûdáka.
Ovûﬁování pÛvodu bylo zbyteãné. Chovatel
pﬁiznal, Ïe snad jeho mlad˘ pes, hnûdák,
mohl v nestﬁeÏené chvíli fenu pﬁekr˘t
a hnûdá ‰tûÀata mohla b˘t po nûm. Po hnûdákovi v‰ak mohlo b˘t i nûkteré dal‰í ‰tûnû
mezi bûlou‰i. ProtoÏe v‰ak nebylo provedeno ovûﬁení pÛvodu, mÛÏeme o tom jen diskutovat.
K ovûﬁení pÛvodu staãí i zbytek semene
v pejetce, která byla pouÏita ke konzervaci
psího semene, z níÏ bylo semeno pouÏito
k inseminaci feny. V nûkter˘ch pﬁípadech je
moÏné pouÏít i nûkolik chlupÛ ze srsti psa,
pﬁípadnû zbytky jakékoliv tkánû.
Ovûﬁení pÛvodu není tﬁeba v pﬁípadech,
kdy se ve vrhu ‰tûÀat objeví ‰tûnû takového
zbarvení, které není geneticky moÏné, jak
je vidût z posledního uvedeného praktického pﬁípadÛ. To v‰ak musí funkcionáﬁi klubÛ
dokonale znát genetiku zbarvení u plemene, jehoÏ chov ﬁídí. KdyÏ se v‰ak funkcionáﬁ
klubu ãi v˘bor klubu rozhodne, Ïe je ovûﬁení pÛvodu nutné, je tﬁeba vÏdy uváÏit, jaké
to bude mít dal‰í dÛsledky v mezilidsk˘ch
vztazích. Ov‰em odmítne-li ovûﬁení pÛvodu sám chovatel, Ïádné usnesení ani jakékoliv argumenty nesmaÏou na nûm podezﬁení z chovatelského podvodu.

V pﬁí‰tím ãísle se se seriálem o genetice psÛ rozlouãíme. V Ïádném pﬁípadû
to v‰ak neznamená, Ïe bychom se dûdiãnosti u psÛ nadále jiÏ nevûnovali.
PoÏádali jsme autora seriálu o spolupráci na na‰í ãtenáﬁské poradnû. Budete-li mít nûjaké dotazy z této oblasti,
napi‰te nám je do redakce. Odpovûì si
pak vy a dal‰í ãtenáﬁi pﬁeãtete na
stránkách ãasopisu.
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