
yly kladeny i otázky typu, zda si
budeme schopni „namíchat“
geny a vytvofiit ideálního psa

nebo fenu, kter˘ nebo která vyhraje
v‰echno, kam pfiijde, a stane se neporazi-
teln˘m, bezkonkurenãním jedincem. A
jaká je realita? S jistotou mohu pfiísahat,
Ïe to ani zítra, ani pozítfií, ba ani v tomto
desetiletí nebude.
Dnes známe 2.385,199.138 párÛ bází
genomu psa. Báze jsou heterocyklické
dusíkaté slouãeniny /puriny: adenin (A),
a guanin (G) a pyrimidiny: tymin (T)
a cytosin (C)/. DNA (deoxyribonukleová
kyselina) je sloÏena z uveden˘ch 4 bází
(v nejrÛznûj‰ích kombinacích za sebou),
kyseliny fosforeãné a pûtiuhlíkatého cuk-
ru (deoxyribózy). Molekula DNA je dvou-
vláknová, uspofiádaná ve dvou‰roubovici
(pro pfiedstavu jde o Ïebfiík stoãen˘ podle
své osy jako závit na ‰roubu), kde jsou
jednotlivá vlákna DNA spojena vodíkov˘-
mi mÛstky tak, Ïe  A s T pojí dva vodíko-
vé mÛstky a tfiemi vodíkov˘mi mÛstky je
spojen C s G. To dává této molekule urãi-
t˘ fiád. Gen pak není nic jiného neÏ urãi-
t˘ kus DNA, pfiiãemÏ vÏdy jedno vlákno
DNA je kódující a druhé komplementár-
ní. Geny jsou rÛznû velké, od nûkolika
desítek bází do nûkolika stovek bází. VÏdy
tfii báze kódují (urãují), která aminokyse-
lina bude zabudována do polypeptidické-
ho fietûzce bílkoviny – enzymu a ten pak
plní urãitou funkci v organismu (nûkter˘
nûco ‰tûpí, jin˘ spojuje, nûkter˘ urychluje
reakci a podobnû). 
V tûch nûkolika vûtách je zhruba
vysvûtlen proces pfienosu genetické
informace, kter˘ se oznaãuje také jako
manifestace genotypu ve fenotyp za
spolupÛsobení podmínek vnûj‰ího
prostfiedí.
Uvádí se, Ïe pes má 20 439 genÛ, coÏ je
ménû, neÏ má ãlovûk. Tyto geny ãiní pou-
ze 5 % celé DNA. Vût‰í ãást DNA tedy nic
nekóduje. Poãet poznan˘ch genÛ v‰ak
není pravdûpodobnû koneãn˘. Dal‰í stu-
die jistû pfiinesou dal‰í objevy. Genom
psa je o 18 % men‰í, neÏ je genom ãlovû-
ka,  a o 6 % men‰í neÏ my‰í genom. 
ProtoÏe pes je teprve pát˘m savcem ze
zhruba 5500 druhÛ savcÛ Ïijících na na‰í
zemi, kter˘ má genom analyzovan˘, není
toto srovnání nijak pfiekvapivé. Jen asi 0,2
% DNA je velmi konzervativní ãástí, která
se nachází u v‰ech Ïivoãi‰n˘ch druhÛ
a nekóduje strukturu Ïádného proteinu.
MoÏná Ïe rozhoduje jen o tom, Ïe tento
organismus je Ïivoãich a ne rostlina,
hmyz, bakterie ãi nûco jiného.
Bylo-li uvedeno, Ïe je znám kompletní
genom psa, jde o anal˘zu necel˘ch 99 %
molekuly DNA. Zbytek tvofií ãást, která

asi také nic nekóduje a jejíÏ objasnûní
vyÏaduje v˘voj nov˘ch metod. Jde o úse-
ky, ve kter˘ch se opakuje stále stejná
báze, a není je‰tû moÏné pfiesnû zjistit,
kolikrát se toto opakování vyskytuje. 
Mezinárodní t˘my vûdcÛ objevily a po-
psaly 2,5 milionÛ polymorfismÛ u psÛ.
Polymorfismy jsou zmûny (odchylky) ve
sloÏení DNA, které mohou ãi nemusí b˘t
pfiíãinami fenotypick˘ch odchylek, ale
nûkteré asi jsou pfiíãinou toho, Ïe dnes
známe více neÏ 400 rÛzn˘ch plemen psÛ
odli‰n˘ch exteriérem i chováním, velikostí
i pracovním vyuÏitím, ãi jsou zodpovûdné
za rozvoj dûdiãn˘ch chorob a defektÛ.
Uvádí se, Ïe u psÛ je popsáno okolo 500
dûdiãn˘ch chorob, které jsou obdobné
jako u ãlovûka, ale jen cca 50 je jich doko-
nale objasnûno aÏ na molekulární úrovni,
to znamená, Ïe jen u tûchto dûdiãn˘ch
chorob je popsána pfiíãinná mutace DNA
(odchylka v jejím sloÏení). NeÏ bude objas-
nûno v‰ech 2,5 milionu polymorfismÛ
u psÛ, neÏ budeme vûdût, co která zmûna
zpÛsobuje, bude to vyÏadovat mnoho úsi-
lí vûdcÛ, mnoho finanãních prostfiedkÛ,
dokonalé spolupráce veterinárních lékafiÛ,
v˘zkumníkÛ a chovatelsk˘ch klubÛ. A pro-
toÏe je fiada tûchto dûdiãn˘ch chorob
a defektÛ obdobná u ãlovûka, bude to pes,
postiÏen˘ jedinec, kter˘ bude slouÏit
k v˘voji metod genetické terapie, perspek-
tivnû vyuÏitelné i u ãlovûka.
V Anglii popsali pfiíãinnou mutaci v genu

kódujícím dûdiãnou slepotu u irského
setra a v USA popsali jinou pfiíãinnou
mutaci, která kóduje dûdiãnou slepotu
u briardÛ. Oba t˘my v‰ak pokraãovaly
dále. Pfiipravily v laboratofii molekulu
genu, kter˘ kóduje schopnost normální-
ho vidûní, vidûní zdravého psa. Tuto
molekulu „zdravého“ genu navázali na
ne‰kodn˘ virus se schopností vniknout
do DNA, komplex injekãnû vpravili do
oka slep˘ch psÛ a obû laboratofie popisu-
jí, Ïe do‰lo k obnovû vidûní na dlouhou
dobu jak u postiÏeného irského setra, tak
i u briarda. Tím nejen potvrdili, Ïe sku-
teãnû popsali pfiíãinnou mutaci zodpo-
vûdnou za slepotu, ale ukázali cestu dal-
‰ího v˘zkumu metod genetické terapie
a pfiípadného léãení i lidsk˘ch pacientÛ,
ktefií mají dûdiãné postiÏení zraku.
Nejlep‰í pfiítel ãlovûka – pes tak  slouÏí
jako pokusn˘ objekt k v˘voji nov˘ch
genetick˘ch terapeutick˘ch metod i v hu-
mánní medicínû. âistû hypoteticky si lze
pfiedstavit i moÏné vyuÏití slep˘ch, ale
jinak kvalitních psÛ a fen v dal‰í repro-
dukci, protoÏe dûdiãná slepota jiÏ brzy asi
nebude nevyléãitelná.
Poznání psího genomu v nejbliÏ‰ích le-
tech pomÛÏe pochopit také zákonitosti
a procesy embryonálního v˘voje savcÛ, po-
mÛÏe neurobiologÛm, objasnûní evoluce,
genetické vzdálenosti Ïivoãi‰n˘ch druhÛ
a plemen psÛ mezi sebou. Máme se tedy
na co tû‰it. ing. Jaromír Dostál, DrSc.
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Genom psa je přečten – co dál?
Pfieãtení genomu psa, tedy struktury jeho DNA a poznání  jejího
chemického sloÏení, bylo dokonãeno v minulém roce. Vyvolalo to
mnoho otázek a mnoho nadûjí. Filozofovalo se, co tento historick˘
mezník znamená, jak˘ v˘znam to bude mít pro praktickou kynologii.

Pfievratné objevy genetikÛ 
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