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Progresivní degenerace tyãinek
a ãípkÛ (prcd) patﬁí do skupiny
dûdiãn˘ch onemocnûní sítnice
souhrnnû oznaãovan˘ch jako
generalizovaná progresivní retinální
atrofie (gPRA). Frekvence v˘skytu
gPRA je u nûkter˘ch plemen psÛ
pomûrnû vysoká a její dopad na
zdraví resp. kvalitu Ïivota
postiÏen˘ch jedincÛ je znaãn˘.
Proto se stala pﬁedmûtem
intenzivního studia
veterinárních lékaﬁÛ
a genetikÛ.

P

rogresivní degenerace tyãinek
a ãípkÛ byla poprvé popsána v 70.
letech minulého století u trpasliãích a toy pudlÛ. Onemocnûní vykazuje
mendelistickou dûdiãnost s autozomálnû
recesivním zpÛsobem dûdiãnosti. To znamená, Ïe propuknutí nemoci je podmínûno zmûnami v jednom jediném genu,
není ovlivnûno zevním prostﬁedím (strava, ustájení, pracovní zatíÏení apod.)
a jedinec je postiÏen pouze v pﬁípadû, Ïe
zdûdí po‰kozenou alelu (jedineãná varianta genu) od kaÏdého z rodiãÛ.
Postupnû bylo identifikováno onemocnûní, které sv˘mi pﬁíznaky a prÛbûhem
pﬁipomínalo progresivní degeneraci tyãinek a ãípkÛ, i u dal‰ích plemen – anglic-
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k˘ kokr‰panûl, americk˘ kokr‰panûl, portugalsk˘ vodní pes, labradorsk˘ retrívr,
chesapeake bay retrívr, eskymáck˘ pes,
australsk˘ honáck˘ pes a papilon. Nebylo
v‰ak jasné, zda se jedná pouze o náhodnou podobnost pﬁíznakÛ, nebo zda jsou
uvedená plemena skuteãnû postiÏena
identick˘m onemocnûním zpÛsoben˘m
shodnou genetickou pﬁíãinou. Pomocí
experimentálního páﬁení postiÏen˘ch
a zdrav˘ch jedincÛ bylo posléze ovûﬁeno,
Ïe u plemen trpasliãí a toy pudl, anglick˘
kokr‰panûl, americk˘ kokr‰panûl a portugalsk˘ vodní pes je prcd zapﬁíãinûno
mutací stejného genu.
PrÛbûh onemocnûní je typick˘ pro tzv.
pozdní formy gPRA. Je v‰eobecnû známo,

Ïe ‰tûÀata se rodí slepá. K rozlepování
oãních víãek pak dochází v závislosti na
plemeni mezi 10. aÏ 16. dnem Ïivota.
Av‰ak v˘voj fotoreceptorÛ (tyãinek a ãípkÛ) je‰tû zdaleka není dokonãen a pokraãuje aÏ do 60. aÏ 70. dne po narození.
U jedincÛ postiÏen˘ch prcd probíhá zpoãátku v˘voj fotoreceptorÛ normálnû.
Av‰ak jiÏ ve vûku 15 t˘dnÛ dochází ke sníÏení obnovy zevního segmentu tyãinek.
Degenerativní proces se postupnû roz‰iﬁuje i na jejich ostatní ãásti. V men‰í míﬁe
se téÏ objevují strukturální zmûny ãípkÛ.
StupeÀ degenerace není ve v‰ech oblastech sítnice stejn˘, ale postupuje od její
centrální ãásti k okrajÛm. V pokroãilém
stadiu nemoci se degenerace fotorecepto-
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Odhalení genetické příčiny progresivní
degenerace tyčinek a čípků
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rÛ na periferii sítnice zrychluje a její zmûny jsou více nápadné.
Pﬁíznakem onemocnûní jsou také typické zmûny elektrického potenciálu sítnice
pﬁi vy‰etﬁení pomocí elektroretinografu
(ERG), které je moÏno zaznamenat jiÏ
v ãasném stadiu (v rozmezí 9. aÏ 15.
mûsíce).
Postupn˘ rozvoj onemocnûní se sebou
nese dal‰í morfologické a funkãní zmûny
oãních struktur, jako je ztenãení sítnice,
pigmentace tapetum lucidum, zeslabování aÏ vymizení oãních cév, atrofie optického nervu a zpomalení aÏ vyhasnutí
pupilárního reflexu. V koneãné fázi
nemoci dochází k postupné ztrátû schopnosti vidûní ve zhor‰en˘ch svûteln˘ch
podmínkách – ‰eroslepost (nyktalopie).
PostiÏen˘ jedinec má nejistou chÛzi,
naráÏí do pﬁedmûtÛ (zejména pokud byly
napﬁíklad v bytû pﬁemístûny), nadmûrnû
pouÏívá ãich pﬁi pohybu a vykazuje zv˘‰enou lekavost. Aãkoli by se snad majitelÛm mohlo zdát, Ïe je nemoÏné tak zjevn˘ defekt, jak˘m ‰eroslepost je, u svého
psa pﬁehlédnout, opak je pravdou. Pokud
se postiÏen˘ jedinec pohybuje pouze
v jemu známém prostﬁedí (byt, dvÛr), je
schopen se s postupnou ztrátou zraku do
jisté míry vyrovnat. Ménû pozornému
kynologovi tak mohou obtíÏe jeho psa
snadno uniknout.
âasov˘ prÛbûh onemocnûní a závaÏnost
po‰kození oãních struktur vykazuje rozdílnosti jak mezi plemeny navzájem, tak
mezi jedinci uvnitﬁ plemen. Napﬁíklad
u anglick˘ch kokr‰panûlÛ se ve srovnání
s pudly onemocnûní projevuje ve vy‰‰ím
vûku, rozvíjí se pomaleji a je ménû destruktivní. I v pozdním stadiu nemoci je
moÏno u anglick˘ch kokr‰panûlÛ na sítnici nalézt roztrou‰ené ostrÛvky nepo‰kozen˘ch fotoreceptorÛ.
V pﬁípadû jedincÛ, u kter˘ch onemocnûní
propuklo v niÏ‰ím vûku, je jeho prÛbûh
rychlej‰í ve srovnání s tûmi, u nichÏ se
choroba objevila pozdûji.
Z v˘‰e uvedeného je zﬁejmé, Ïe se jednot-

„Případ
progresivní
degenerace
tyčinek a čípků
a mutace v genu
PRCD se jeví
jako průlom .“
livá plemena nutnû li‰í i vûkem, ve kterém je moÏno onemocnûní diagnostikovat na základû zmûn elektroretinogramu
nebo oftalmoskopick˘m vy‰etﬁením
oãního pozadí. Pomocí ERG je moÏno
prcd odhalit u trpasliãích pudlÛ, toy
pudlÛ a americk˘ch kokr‰panûlÛ od stáﬁí
9 mûsícÛ, u labradorsk˘ch retrívrÛ a portugalsk˘ch vodních psÛ v jednom a pÛl
roce a u anglick˘ch kokr‰panûlÛ dokonce aÏ ve 2 aÏ 3 letech. Oftalmoskopicky
rozeznatelné zmûny sítnice se objevují
u trpasliãích pudlÛ, toy pudlÛ, portugalsk˘ch vodních psÛ a labradorsk˘ch
retrívrÛ ve 3 aÏ 6 letech, u americk˘ch
kokr‰panûlÛ ve 2,5 aÏ 3 letech a u anglick˘ch kokr‰panûlÛ opût nejpozdûji – ve
vûku 3 aÏ 8 let.
Onemocnûní postihuje obû oãi. I kdyÏ
zmûny na sítnici jednoho oka nemusí b˘t
v poãáteãních stadiích nemoci tak zﬁetelné, jako je tomu u oka druhého, s postupn˘m rozvojem nemoci se rozsah po‰kození obou oãí vyrovnává.
Na identifikaci genetické pﬁíãiny progresivní degenerace tyãinek a ãípkÛ bylo
vynaloÏeno velké úsilí, které sice pﬁiná‰elo dílãí úspûchy, ale pﬁíãinn˘ gen zÛstával
dlouhou dobu neznám˘. Prvním krokem
k dosaÏení cíle bylo zji‰tûní, Ïe hledan˘
gen je umístûn na devátém psím chro-

mozomu. To umoÏnilo soustﬁedit pozornost pouze na tuto specifickou ãást psího
genomu. Následnû byly na uvedeném
chromozomu nalezeny specifické struktury - mikrosatelity, které sice samy
o sobû nejsou pﬁíãinou propuknutí
nemoci, ale nacházejí se v blízkosti kauzálního genu a spolu s ním jsou pﬁená‰eny z rodiãÛ na potomky. Mezi mikrosatelity a geny tedy existuje genetická vazba
a na základû jejího posouzení je moÏno
s urãitou pravdûpodobností odhadnout
i vnitﬁní strukturu blízkého genu.
Zmínûn˘ princip je podstatou tzv. vazbov˘ch genetick˘ch testÛ. Jejich velkou
nev˘hodou je v‰ak skuteãnost, Ïe neumoÏÀují identifikovat pﬁíãinnou mutaci,
ale pouze mikrosatelity v jejich okolí. Tyto
se v‰ak mezi rÛzn˘mi populacemi (plemeny, rodinami) psÛ mohou navzájem
li‰it, coÏ mÛÏe vyústit ve zkreslení v˘sledku testu. Proto je nezbytné pﬁi jejich aplikaci zachovávat urãitou opatrnost.
Na v˘‰e uvedené je v‰ak jiÏ moÏno hledût
pouze jako na zajímavou kapitolu historie psí genetiky, neboÈ v loÀském roce byl
odhalen gen nesoucí pﬁíãinnou mutaci
pro prcd u celé ﬁady psích plemen. Je
pozoruhodné, Ïe uveden˘ gen nebyl
dosud znám u Ïádného Ïivoãi‰ného druhu vãetnû ãlovûka! Podle prokázané souvislosti s progresivní degenerací tyãinek
a ãípkÛ prcd byl pojmenován jako gen
PRCD. Pﬁi jeho podrobné anal˘ze bylo
objeveno, Ïe struktura genu zdrav˘ch
a nemocn˘ch jedincÛ se mezi sebou
navzájem li‰í v pátém nukleotidu (základní stavební jednotka genu). Zdravá alela
na tomto místû nese guanin (G), po‰kozená pak adenin (A). ProtoÏe alely slouÏí
jako pﬁedlohy pro syntézu proteinÛ
bûhem Ïivota jedince, pﬁená‰í se strukturní odli‰nost i na nû. Zdravá alela dává
vzniknout plnû funkãnímu proteinu,
av‰ak v pﬁípadû po‰kozené alely je vytváﬁen protein nefunkãní. O úloze proteinu
PRCD v organismu a mechanismu jeho
pÛsobení pﬁi vzniku patologick˘ch pro-
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ní dûdiãností, nelze pomocí oftalmologické prohlídky ve skupinû klinicky zdrav˘ch
jedincÛ identifikovat pﬁena‰eãe. Tito
jedinci jsou z chovatelského hlediska nejvíce rizikoví, protoÏe jsou sice klinicky
zdraví, ale defektní alelu dále pﬁená‰ejí na
potomstvo. Pﬁi páﬁení dvou takov˘ch
jedincÛ se ve vrhu objeví 25 procent
postiÏen˘ch jedincÛ a 50 procent pﬁena‰eãÛ (tab. 1), coÏ dále neúmûrnû zvy‰uje
genetickou zátûÏ populace.
Mezi v˘hody genetick˘ch testÛ patﬁí rovnûÏ skuteãnost, Ïe jejich v˘sledek je jednoznaãn˘ a není potﬁebné je bûhem Ïivota psa opakovat. Nesporn˘m pozitivem je
také moÏnost otestovat jedince jiÏ
v raném období Ïivota (napﬁíklad jiÏ jako
‰tûÀata) je‰tû pﬁed objevením se klinick˘ch pﬁíznakÛ. To je pﬁínosné právû
u progresivních retinálních atrofií s pozdûj‰ím nástupem, jako je prcd. Stanovení diagnózy na základû oftalmologického vy‰etﬁení je u postiÏen˘ch plemen
moÏné aÏ ve vûku, kdy jsou jedinci jiÏ
dávno „úspû‰nû“ vyuÏíváni v plemenitbû,
coÏ napomáhá dal‰ímu zvy‰ování v˘skytu
defektní alely resp. postiÏen˘ch jedincÛ
v populaci.
Jistou nev˘hodou nebo snad lépe ﬁeãeno
omezením je, Ïe popsaná mutace v genu
PRCD je zodpovûdná pouze za jeden specifick˘ typ PRA u v˘‰e vyjmenovan˘ch
osmnácti plemen psÛ. Pﬁíslu‰n˘ genetic-

k˘ test tedy nelze aplikovat na ostatní plemena psÛ postiÏená nûkterou z dal‰ích
forem progresivní retinální atrofie. Opaãnû také nelze test vyuÏít k odhalení tûch
typÛ PRA (popﬁípadû jin˘ch dûdiãn˘ch
onemocnûní sítnice), které se sice vyskytují u nûkterého z uveden˘ch plemen, ale
jsou sv˘m pÛvodem odli‰né od prcd jako
napﬁíklad generalizovaná progresivní
retinální atrofie u labradorsk˘ch retrívrÛ.
Objev genetické pﬁíãiny jednoho z nejroz‰íﬁenûj‰ích typÛ PRA, progresivní degenerace tyãinek a ãípkÛ, je bezesporu
velk˘m pﬁínosem pro zlep‰ování genetického zdraví u psÛ. Byl tedy uãinûn první
dÛleÏit˘ krok. Do budoucna v‰ak bude
záleÏet pﬁedev‰ím na pﬁístupu a odpovûdnosti kynologické veﬁejnosti, zda
budou tyto novû získané poznatky prakticky vyuÏívány v chovatelské ãinnosti
a tím náleÏitû zhodnoceny.
Závûrem si dovolím uvést zajímavou skuteãnost. Je v‰eobecnû známo, Ïe nûkterá
onemocnûní vyskytující se u ãlovûka mají
svou obdobu u domácích druhÛ zvíﬁat.
Jedním z typick˘ch pﬁíkladÛ je právû progresivní retinální atrofie u psÛ a lidská
retinitis pigmentosa (RP). V˘sledky
v˘zkumu genetick˘ch pﬁíãin a moÏností
terapie tûchto chorob jsou u obou druhÛ
reciproãnû vyuÏívány. V pﬁípadû ãlovûka
bylo dosud popsáno nûkolik desítek rÛzn˘ch typÛ RP a identifikována celá ﬁada
pﬁíãinn˘ch genÛ. U psÛ bylo do dne‰ního
dne popsáno ‰est genÛ zpÛsobujících
PRA a ve v‰ech tûchto pﬁípadech tomu
pﬁedcházelo právû objevení jejich kauzality v lidské retinitis pigmentosa.
Z tohoto pohledu se jeví jako prÛlom
v˘‰e popsan˘ pﬁípad progresivní degenerace tyãinek a ãípkÛ a mutace v genu
PRCD. Bylo prokázáno, Ïe tento gen (dokonce naprosto stejná mutace), kter˘ byl
prvnû popsán u psÛ, je pﬁíãinou vzniku
jedné z forem RP vyskytujících se u lidí
v Bangladé‰i. Genetick˘ v˘zkum u psÛ
tedy jednoznaãnû pﬁispûl k rozvoji poznání v humánní medicínû. Existuje snad
vhodnûj‰í pﬁíklad, Ïe pes je skuteãnû nejlep‰ím pﬁítelem ãlovûka?! Pavel Horák

Tab. 1:

V˘sledek páﬁení rodiãÛ s rÛzn˘m genotypem PRCD
Kombinace páﬁení
zdrav˘ x zdrav˘
zdrav˘ x pﬁena‰eã
pﬁena‰eã x pﬁena‰eã
pﬁena‰eã x postiÏen˘
postiÏen˘ x postiÏen˘

Potomstvo
100 % zdrav˘ch
50 % zdrav˘ch, 50 % pﬁena‰eãÛ
25 % zdrav˘ch, 50 % pﬁena‰eãÛ, 25 % postiÏen˘ch
50 % pﬁena‰eãÛ, 50 % postiÏen˘ch
100 % postiÏen˘ch
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cesÛ v sítnici je‰tû není nic známo.
Rozsáhl˘m ovûﬁováním bylo prokázáno,
Ïe v˘‰e popsaná mutace je pﬁíãinou progresivní degenerace tyãinek a ãípkÛ nejen
u pÛvodnû sledovan˘ch plemen, jako
jsou pudli a ameriãtí nebo angliãtí kokr‰panûlé, ale i u mnoha dal‰ích, u kter˘ch
dosud chybûly hodnovûrné informace.
Dosud tedy byla uvedená mutace objevena celkem u 18 plemen psÛ – australsk˘
honáck˘ pes, americk˘ kokr‰panûl, eskymáck˘ pes, chesapeake bay retrívr, ãínsk˘
chocholat˘ pes, anglick˘ kokr‰panûl,
entlebu‰sk˘ sala‰nick˘ pes, laponsk˘ pes,
lapinkoira, kuvasz, lapinporokoira, labradorsk˘ retrívr, trpasliãí pudl, toy pudl,
Nova Scotia duck tolling retrívr, portugalsk˘ vodní pes, australsk˘ silky teriér
a australian stumpy tail cattle dog.
Nalezená pﬁíãinná mutace je snadno stanovitelná bûÏn˘mi molekulárnû-genetick˘mi metodami, které jsou v‰ak v tomto
pﬁípadû proti volnému komerãnímu vyuÏití patentovû chránûny. DrÏitelem mezinárodního patentu je firma OptiGen ze
Spojen˘ch státÛ americk˘ch (www.optigen.com.). Ta také ve sv˘ch laboratoﬁích
provádí komerãní testování, jehoÏ inzerovaná cena ãiní 195 $ za kaÏdého jedince.
V uvedeném pﬁípadû, kdy se laboratorními metodami analyzuje pﬁímo pﬁíãinná
mutace, mluvíme o tzv. mutaãním genetickém testu. Nabízí se otázka, co je vlastnû moÏno pomocí mutaãního genetického testu zjistit, jaké jsou jeho v˘hody
a nev˘hody (zejména ve srovnání s oftalmologick˘m vy‰etﬁením sítnice), a co testy pﬁinesou pro zlep‰ení genetického
zdraví chovan˘ch psÛ?
V˘sledkem mutaãního genetického testu
je urãení genotypu – tedy dvojice alel, které má dan˘ jedinec v genu PRCD. Jedinec
mÛÏe mít obû alely zdravé (genotyp GG),
nebo jednu zdravou a jednu defektní
(AG), ãi obû defektní (genotyp AA).
Nejvût‰í radost mÛÏe mít majitel psa
s genotypem GG, protoÏe takov˘ jedinec
nejenÏe nebude postiÏen prcd, ale nebude ani pﬁená‰et vlohy pro toto onemocnûní na své potomstvo. V pﬁípadû psÛ
s genotypem AG se jedná o tzv. pﬁena‰eãe – jedinci jsou sice klinicky zdraví, ale
vlohu pro prcd pﬁedávají na ãást svého
potomstva (tab. 1). Nejhor‰í prognóza
platí pro psy s genotypem AA – onemocnûní u nich s urãitostí propukne, a navíc
v pﬁípadû jejich uplatnûní v plemenitbû
budou defektní vlohu pﬁená‰et na ve‰keré své potomky.
Na základû klinického vy‰etﬁení mÛÏeme
rozdûlit jedince do dvou kategorií - na
zdravé a nemocné. ProtoÏe se v pﬁípadû
prcd jedná o znak s autozomálnû recesiv-

