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Pokrok
K extrahování
DNA laboratoﬁ
potﬁebuje vzorek
krve nebo srsti.
Ve sporn˘ch
pﬁípadech je
vÏdy tﬁeba dát
pﬁednost krevní
zkou‰ce.

rarity. Ale tito psi nejsou vzácní bezdÛvodnû: vzácná barva
se totiÏ mÛÏe pojit s chronick˘mi onemocnûními kÛÏe.
Právû proto byli postiÏení psi
v minulosti vyluãováni z chovu. Nov˘ genetick˘ test umoÏÀuje urãení genu pro zﬁedûní
barev a tím i cílené páﬁení. Díky této nové zku‰enosti z nadace Vysoké ‰koly veterinární
v Hannoveru je moÏné odchovávat vadné barvy u dobrmanÛ
a nûmeck˘ch pinãÛ i zámûrnû.
Test pouze podá informaci
o vloze pro zﬁedûnou barvu, uÏ
nestanoví prognózu, zda nebo
jak silnû jsou jednotlivá zvíﬁata
skuteãnû postiÏena syndromem Blue-Dog.
Zvíﬁata, která jsou postiÏena
syndromem Blue-Dog, poznáme podle následujících kritérií. Mladá, pÛvodnû ãernû
zbarvená zvíﬁata mají modro‰edé barevné prosvûtlení. Mají
tedy srst v barvû my‰í ‰edi, pﬁípadnû zbarvenou antracitovû.
V takov˘ch pﬁípadech mluvíme o modr˘ch zvíﬁatech. Zvíﬁata s jin˘mi základními barvami, napﬁíklad ãervenohnûdá, pak mají prosvûtlení, které
se tﬁpytí do zbarvení oranÏového, chovatelé mu ﬁíkají izabelové. JiÏ v mladém vûku tito
psi trpívají vypadáváním srsti.
Vypadají jako „oÏraní moly".

Konec syndromu modrého psa?
Blue-Dog Syndrom ãili syndrom modrého psa patﬁí do
skupiny nemocí souvisejících s nedostatkem pigmentu. Gen
zodpovûdn˘ za prosvûtlení barev (ãasto b˘vá oznaãován
jako zﬁedûn˘ gen) se dûdí autozomálnû recesivnû.

G

en je proto ãásteãnû
skryt˘ - nemÛÏeme s jistotou ﬁíci, zda normálnû zbarvené zvíﬁe, které hodláme zaﬁadit do chovu, je
nositelem vlohy nebo ne.
K syndromu Blue-Dog mají
zv˘‰enou náchylnost následující plemena: dobrman, nûmeck˘ pinã, nûmecká doga,
grejhaund, irsk˘ setr, pudl, jezevãík, jork‰írsk˘ teriér (zdroj:
Austin 1975, Bris a Bother,
1986, Ferrer et al, 1988, Langeback 1986). Pozor: ‰tûÀata
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se vût‰inou rodí s ‰edavou nebo vybledlou srstí. Zbarvení
do koneãného plného tónu se
uskuteãÀuje o nûco pozdûji.
Ne, o skuteãnû modr˘ch psech
tady dnes mluvit nebudeme spí‰e o vybledle pÛsobící ‰edé.
A také zde nepÛjde jen o barvu
- tedy o záleÏitost ãistû optickou - n˘brÏ hlavnû o zdraví.
U nûkter˘ch plemen se zvíﬁata
s takzvan˘m syndromem modrého psa objevují ãastûji.
V minulosti b˘vala dokonce
prodávána coby mimoﬁádné

Holá místa se ãasto nacházejí
po celém tûle, b˘vá postiÏeno
pﬁedev‰ím okolí u‰í a ocasu.
KÛÏe je ‰upinkovitá a zrohovatûlá. Zánûtlivá koÏní onemocnûní, jako jsou pupínky
a vﬁídky, vznikají tím, Ïe pÛvodce nemoci vstupuje do koﬁínkÛ chlupÛ. Srsti chybí krycí
srst, pes má jen podsadu. Ta se
za vlhkého poãasí rychle promoãí a nesk˘tá dostateãnou
ochranu pﬁed horkem ani zimou. KaÏdá z tûchto nemocí
musí b˘t léãena veterináﬁem.

A trvalé vyléãení neexistuje!

Podle ãeho poznáme
syndrom Blue-Dog?
U syndromu modrého psa
dochází k naru‰enému rohovatûní vlasové folikuly - epitelu. Dochází k zmnoÏenému
tvoﬁení lupÛ, k takzvané hyperkeratóze. Pes hodnû trpí
pupínky a vﬁídky (takzvaná
papilární dermatitis) a sekundární folikulární pyodermií
(Müller a Kirk, 1976). U poslednû jmenované nemoci se
jedná o hnisavé koÏní onemocnûní vznikající tím, Ïe
pÛvodce nemoci proniká do
koﬁínkÛ vlasÛ. V nejrÛznûj‰ích
podobách se pak je‰tû objevuje zv˘‰en˘ sklon k lymphadenopathii (= chorobné zmûny
lymfatick˘ch uzlin) a edémÛm
(= zmnoÏené ukládání vodnaté tekutiny ve tkáních, v jehoÏ
dÛsledku vznikají otoky).

Huj, nebo fuj?
Zvíﬁata ve v˘‰e zmínûn˘ch barevn˘ch rázech b˘vají bohuÏel
ãasto nabízena coby mimoﬁádnû zvlá‰tnosti a nic netu‰ícím zájemcÛm jsou prezentována jako nûco naprosto
mimoﬁádného. Ale skuteãní
odborníci to vidí jinak: poÏadují, aby psi, kteﬁí trpí syndromem modrého psa, vÛbec nebyli pﬁipou‰tûni do chovu.
Tento barevn˘ ráz se totiÏ jednoznaãnû pojí s tolika pro zvíﬁe v˘znamn˘mi nepﬁíjemnostmi nebo pﬁímo trápeními, Ïe
se nezdá b˘t oprávnûné chov
právû tûchto zvíﬁat je‰tû podporovat jen proto, aby se vy‰lo
vstﬁíc zvlá‰tû „nároãn˘m" zákazníkÛm. Zodpovûdnému
chovateli musí b˘t naopak
zcela jasné, Ïe musí psy spojovat a vést chov podle svého
nejlep‰ího svûdomí tak, aby
jeho dÛsledkem nebyla Ïádná
modrá ani izabelová zvíﬁata.
V minulosti to bylo obtíÏné,
protoÏe nemoc je‰tû nebyla
z hlediska genetiky pﬁíli‰ prozkoumána. Cílem kaÏdého
chovatele by mûla b˘t zdravá
‰tûÀata se srstí, která je pro
dobrmana typická: ãerno-ãervenou nebo hnûdo-ãervenou.
„Pro chovatele znamená ‰tûnû
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v závadné barvû, jako je izabelová nebo modrá, finanãní
ztrátu, protoÏe v Evropû nejsou Ïádáni - s v˘jimkou Velké
Británie," ﬁíká profesor Tosso
Leeb z Vysoké ‰koly veterinární. Nyní je koneãnû moÏné je‰tû pﬁed tím, neÏ pes nûjakou
fenku nakryje, zjistit pravdûpodobnost neÏádoucího zbarvení a spojovat jen takové psy,
u nichÏ nelze pﬁedpokládat
Ïádná ‰tûÀata v závadn˘ch
barvách.

Byl identifikován
zﬁedûn˘ gen?
Vûdci z Vysoké ‰koly veterinární v Hannoveru dokázali identifikovat gen, kter˘ je za to
v‰echno zodpovûdn˘. Jeho
úãinky jsou dalekosáhlé a dovolují optimistick˘ závûr, Ïe
tento genetick˘ defekt se mÛÏe podaﬁit brzy dostat pod
kontrolu. Jak vÛbec vznikla
my‰lenka pátrat po tomto genu? Jeden dobrman, kter˘
trpûl syndromem v dÛsledku
zﬁedûn˘ch barev, byl na Vysoké ‰kole veterinární v Hannoveru patologicky prozkoumán. Nebyl celoãernû leskl˘,
jak je u ãerného dobrmana
Ïádoucí, ale svûtleji, spí‰e ‰edavû zbarven˘. Pod mikroskopem se dalo zjistit nahromadûní pigmentov˘ch zrn
v buÀkách tvoﬁících pigment.
U lidí a u my‰í jsou známy
geny, jejichÏ mutace rovnûÏ
vedou k ﬁedûní barev. Ty se
staly kandidátními geny pro
barevné zﬁedûní u psa. V prÛbûhu ãtyﬁleté v˘zkumné práce

identifikovali vûdci gen, kter˘
je u pinãÛ a jin˘ch psích plemen zodpovûdn˘ za zﬁedûní
barev. Gen, kter˘ obsahuje
protein zvan˘ melanophilin.
Tento protein je souãástí celulárního transportního sytému,
kter˘ transportuje pigmentová zrníãka z bunûk tvoﬁících
pigment do chlupÛ (vlasÛ).
Rozdûlení tûchto pigmentÛ
po chlupech pÛsobí, Ïe vnûj‰í
pozorovatel vidí bûÏné barvy.
Genetická zmûna genu melanophilinu vede k tomu, Ïe
pigmenty uÏ nejsou rozdûlovány stejnomûrnû, n˘brÏ se
shlukují v podobû jak˘chsi
pigmentov˘ch chuchvalcÛ. To
vyvolává stﬁíbro‰ed˘ dojem,“
vysvûtluje vûdec z Ústavu pro
chov zvíﬁat a v˘zkum dûdiãnosti. Spoluprací s angaÏovan˘mi chovateli, kteﬁí mu dodávali vzorky krve a srsti od
nûkolika stovek dobrmanÛ
a nûmeck˘ch pinãÛ, mohl
Leeb se svou kolegyní dr. Ute
Philippovou vyvinout genetick˘ test.

Jak funguje
genetick˘ test?
Majitelé zvíﬁat za‰lou vzorek
krve nebo srsti sv˘ch zvíﬁat.
Vlasov˘ vzorek musí obsahovat kompletní vlas vãetnû koﬁínkÛ, protoÏe DNA se dá
extrahovat jen z koÏních ãásteãek, které pﬁiléhají ke koﬁenÛm. Obecnû se v‰ak dává
pﬁednost krevnímu vzorku.
Vzorky se zasílají do molekulárnû-genetické diagnostické
laboratoﬁe Veterinárního in-
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U nûkter˘ch plemen se
zvíﬁata se syndromem
modrého psa
objevují ãastûji

„Cílem
chovatele by
měla být
zdravá
štěňata se
srstí pro
plemeno
typickou.“
stitutu univerzity v Göttingenu, která získala pro genetick˘
test licenci. Profesor Bertram
Brenig z diagnostické laboratoﬁe poãítá s tím, Ïe v budoucnu se budou testovat nejen
dobrmani a pinãové, ale také
bíglové a velcí münsterland‰tí
ohaﬁi. Genetick˘ test umoÏÀuje bezpeãnou prognózu pro
budoucí vrh. Pokud by byla
otestována v‰echna plemena
a zji‰tûni pﬁena‰eãi symptomÛ, bylo by prostﬁednictvím
cíleného chovného programu
moÏné nad syndromem modrého psa získat chovatelskou
kontrolu jiÏ bûhem nûkolika
málo generací. Je tﬁeba uváÏit,
jakou formou zacházet v chovu se zvíﬁaty, která jsou fenotypicky ideální, ale pﬁená‰ejí
v sobû zmiÀovan˘ gen. Je skuteãnû vhodné jejich vylouãení
z chovu, coÏ bude mít za
následek dal‰í zúÏení genetické základny, která je v chovu
psÛ uÏ beztak pﬁíli‰ úzká?
Nebo by mûly b˘t stanoveny
zásady spojování psÛ tak, aby
nositel symptomu smûl b˘t
spojován jen s tûmi psy, kteﬁí
disponují intaktním genem?
Na názor jsme se zeptali dr.
Ute Philippové z Vysoké ‰koly
veterinární v Hannoveru, která se podílela na v˘voji genetického testu:
„Pﬁedem budiÏ ﬁeãeno: Existují
plemena, u kter˘ch je zﬁedûná
závadná barva srsti povolena
standardem a kde se koÏní problémy zﬁejmû nevyskytují,
nebo jen zﬁídka (napﬁíklad ‰ar-

pej, v˘marsk˘ ohaﬁ, doga).
Momentálnû nevíme pﬁesnû,
u kolika procent zvíﬁat se zﬁedûnou barvou se vyvine syndrom modrého psa a proã to
u nûkter˘ch plemen vãetnû
v˘‰e jmenovaného bígla nemá
vliv na kvalitu srsti a na zdraví.
A teì k va‰í otázce: Zodpovûdnost a rozhodování
o chovn˘ch cílech vÏdy závisí
na chovatelsk˘ch klubech
a chovatelích. Ti by mûli b˘t
schopni nejlépe odhadnout,
jak úzká je genetická základna
plemene.
Ale jeden pﬁíklad: Podle informací chovatelÛ plemene nûmeck˘
pinã
existovalo
v padesát˘ch letech pouh˘ch
sedm zvíﬁat, od nichÏ lze
odvodit v‰echny nynûj‰í pinãe. Tím je jasné, Ïe genetická
základna plemene je relativnû
úzká a vykázání pﬁena‰eãÛ
vloh z chovu by ji dále silnû
zúÏilo. Zesílená pﬁíbuzenská
plemenitba, která by pak
následovala se zbyl˘mi zvíﬁaty, by jen zvût‰ovala nebezpeãí, Ïe by se mohla objevit jiná
geneticky podmínûná onemocnûní jako napﬁíklad neurologické nemoci kloubÛ
a srdce (poznámka: nevím,
zda jsou zrovna u tohoto plemene problémy, ale obecnû
mÛÏe pﬁena‰eã vlohy, kter˘
má hodnû potomkÛ, pﬁi úzké
genetické základnû pﬁispût
k rychlému roz‰íﬁení vlohy).
KdyÏ se chovatelé jakéhokoliv
plemene chtûjí zbavit vlohy
k ﬁedûní barev, mûlo by se tak
podle mého názoru dít po
nûkolik generací a vÏdy by
mûli mít na mysli to, Ïe by se
nemûla dále zuÏovat genetická rezerva plemene.
Test nabízí pﬁedev‰ím moÏnost spojovat zvíﬁata, která
nemají vadnû zbarvené potomky. Proto není nutné vyluãovat psy z chovu. Do jaké
míry budou chovatelé test
vyuÏívat (aÈ uÏ budou chtít,
nebo muset, protoÏe jim to
pﬁedepí‰e svaz) a jaké dlouhodobé cíle si vytyãí, to uÏ si
musí objasnit sami v rámci
■
svazÛ.
Kontakt: mscharf@gwdg.de.
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