
 

 

 

 

 

Milé čitateľky a čitatelia, 

aj v tomto vydaní Genetic Newslettera Vám prinášame zaujímavé informácie zo sveta 

genetiky a zdravia zvierat. Novinkami sú genetické testy na hereditárnu hluchotu 

u beaucerona a MCM u šeltií. Nájdete tu aj informácie o mrliach koní a Lafora epilepsii. 

Želáme príjemné čítanie! 

 

Nový genetický test: Hereditárna hluchota u beaucerona   

Dedičná hluchota sa už dokázala u viacerých 

plemien psov, pričom u plemien doberman, 

rotvajler a rhodézsky ridgeback je známy 

genetický variant spojený s hluchotou, ktorý 

sa dá zistiť genetickým testom. 

Nedávno sa podarilo aj u plemena 

beauceron identifikovať genetický variant 

v CDH23 géne, ktorý koreluje s dedične 

podmienenou hluchotou. Okrem hluchoty sa 

postihnuté šteňatá vyvíjali normálne. 

Nový genetický test: Maxillary canine tooth mesioversion (MCM) 

V géne FTSJ3 bol identifikovaný variant, 

ktorý je spojený s poruchou vývinu zubov a 

zmenšenou veľkosťou tela u shetlandských 

ovčiakov. Postihnuté psy vykazujú 

zmenšenie telesnej veľkosti a hmotnosti, 

ako aj mezioverziu maxilárnych očných 

zubov (MCM). Jeden alebo oba očné zuby 

môžu byť postihnuté a posunuté smerom 

k nosu. MCM môže viesť k chybnému 

zatváraniu čeľuste, vredom hornej pery a parodontálnym ochoreniam a môže si 

vyžadovať extrakciu alebo ortodontickú repozíciu. Telesná veľkosť psov s jednou 

rizikovou alelou je výrazne väčšia ako telesná veľkosť psov s dvoma kópiami rizikovej 

alely. Psy homozygotné pre rizikovú alelu sú vystavené vysokému riziku MCM, u 



heterozygotných psov určuje riziko hmotnosť, pričom ľahké psy sú vystavené vyššiemu 

riziku. 

Mrle u koní 

Počuli ste už o konských mrliach? Infekcie 

parazitom Oxyuris equi sú v Európe 

pomerne časté. Infekciu možno rozpoznať 

podľa príznakov, ako je silné svrbenie 

v oblasti konečníka, časté trenie 

a škriabanie chvosta, čo môže mať za 

následok poranenie kože a vypadávanie 

srsti na chvoste. Svrbenie je vyvolané 

kladením vajíčok na koži v okolí konečníka. 

Samička mrle môže pri jednom kladení 

naklásť až 60 000 vajíčok. Následne hynie. 

Kone sa často nakazia v stajni (napr. prostredníctvom podstielky), ale nebezpečenstvo 

nákazy číha aj na pastve, pretože vajíčka mŕľ môžu prežívať celé mesiace. Sú preto 

trvalým zdrojom nových infekcií alebo reinfekcií (reinfekcia znamená novú infekciu tými 

istými patogénmi v krátkom čase). 

Parazitárny vývoj mŕľ v tráviacom trakte koní prebieha väčšinou bez akýchkoľvek 

klinických príznakov. Preto sa infekcia Oxyuris equi nepovažuje za významnú hrozbu pre 

zdravie koní. 

Infekcia konskými mrľami však niekedy môže 

viesť k zdravotným problémom. 

V jednotlivých prípadoch sa vyskytujú 

príznaky ako únava, znížená výkonnosť a 

strata kondície, najmä v prípade veľmi silného 

napadnutia. 

Diagnózu stanoví váš veterinárny lekár 

a/alebo laboratórium, ktorému dôverujete. 

Na vonkajšiu stranu análneho otvoru sa 

pritlačí kúsok priehľadnej lepiacej pásky a potom sa mikroskopicky vyšetrí na prítomnosť 

vajíčok oxyur. 

Vajíčka mŕľ sú trvalým zdrojom nových infekcií a reinfekcií. Preto sa infekcie Oxyuris equi 

môžu v stáde vyskytovať niekoľko rokov. Vhodné hygienické opatrenia sú preto veľmi 

dôležité na zníženie rizika prenosu. Patrí medzi ne odstránenie podstielky 

kontaminovanej vajíčkami oxyuris. Podobne by sa perianálna oblasť postihnutých koní 

mala denne umývať teplou vodou obsahujúcou jemný dezinfekčný prostriedok. Tým sa 

zmierni aj svrbenie. 



Mala by sa podať aj medikamentózna liečba. Obráťte sa na svojho veterinárneho lekára. 

Ten Vám rád pomôže a je Vám k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek ďalších otázok. 

Štatistické rozšírenie Lafora epilepsie 

Lafora syndróm je spôsobený autozomálne recesívne dedičným defektom metabolizmu 

glykogénu, ktorý vedie k progresívnej myoklonickej epilepsii. Ako príznaky Lafora 

syndrómu sa popisujú zlé videnie/oslepnutie, generalizované tonicko-klonické kŕče, 

myoklonické zášklby (často vyvolané svetlom, zvukovými signálmi alebo náhlymi 

pohybmi v zornom poli), záchvaty paniky, demencia, agresivita a neskôr inkontinencia 

stolice a moču. 

Prvé príznaky sa zvyčajne objavujú vo veku 7 rokov. Keďže ide o progresívne ochorenie, 

frekvencia a závažnosť záchvatov sa časom zvyšuje. Variant génu pre Lafora syndróm sa 

našiel u plemien jazvečík, bígel, baset, čivava, francúzsky buldoček, pembroke welsh 

corgi a newfoundlandský pes. Výskyt mutácie sa u jednotlivých plemien výrazne líši. 

 

Štatistika: Zastúpenie genotypov (v percentách) homozygotne zdravých (N/N, zelená), 

heterozygotných (N/Laf, žltá) a homozygotne postihnutých (Laf/Laf, červená) zvierat u 

rôznych plemien psov. 

Upozornenie: DNA test na Lafora epilepsiu je časovo veľmi náročný a z technického 

hľadiska sa musí vykonávať samostatne. Preto je tento test možný len zo vzoriek EDTA 

krvi a nie je zahrnutý v kombináciách pre jednotlivé plemená.  

 

 


