
 

 

 

 

 

 

Newsletter 1/2022 

Vážené čitateľky a čitatelia, 

dnes Vám opäť prinášame novinky zo sveta genetiky a zdravia zvierat. Od januára platí nový 

Katalóg genetických vyšetrení. Okrem mnohých nových genetických testov v ňom nájdete aj 

nové cenovo výhodné kombinácie pre plemená čivava, kromfohrländer, veľký bradáč, čierny 

ruský teriér a jorkšírsky teriér. Predstavíme Vám nové genetické testy pre rotvajlera, 

argentínsku dogu, zlatého retrívera a welsh špringeršpaniela. 

Želáme Vám príjemné čítanie, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na 

labor.ba@laboklin.com. 

 

Hereditárna hluchota u rotvajlera 

Popri už dlhší čas známom genetickom variante pre 

dedičnú hluchotu u dobermana je teraz už známy 

variant aj u rotvajlera, ktorý môže viesť k dedične 

podmienenej forme hluchoty. Ide o variant v géne 

LOXHD-1, ktorý sa dáva do súvislosti so skorou 

stratou sluchu. Ďalšími symptómami sú poruchy 

rovnováhy, naklonená hlava, chôdza do kruhu. Zatiaľ 

nie je definitívne objasnené, či sa šteňatá postihnuté 

týmto variantom rodia už hluché, alebo či sa rodia 

s ťažkým postihnutím sluchu a ohluchnú v priebehu niekoľkých týždňov. Predpokladá sa, že 

LOXHD1 gén sa podieľa na funkcii vláskových buniek slimáka vnútorného ucha. Dedičnosť je 

autozomálne recesívna. Pomocou testu je možné identifikovať prenášačov, a tak už pred 

párením zabezpečiť, aby sa nerodili postihnuté šteňatá.    

 

 



Disproporčný trpasličí vzrast u argentínskej dogy 

U argentínskej dogy bol objavený genetický variant 

v géne PRKG-2, ktorý súvisí s dedičnou formou 

disproporčného trpasličieho vzrastu. Ochorenie je 

rozpoznateľné od veku 2 mesiacov. Postihnuté psy 

sú menšie a kratšie ako je pre plemeno obvyklé. 

Typickými príznakmi ochorenia sú aj neproporčne 

veľká hlava s výraznou ryhou medzi očami 

a deformácia predných labiek (carpus valgus), čo 

môže negatívne ovplyvniť chôdzu. Gén PRKG-2 kóduje proteín, ktorý má regulačnú 

funkciu pri ukončení rastu chrupavkových buniek a iniciuje diferenciáciu na kostné 

bunky. Dedičnosť je autozomálne recesívna. 

Ichtyóza typ 2 u zlatého retrívera 

Pre zlatých retríverov máme najnovšie v ponuke aj 

genetický test pre dôkaz ichtyózy typu 2. Ichtyóza 

je charakteristická narušeným odlučovaním 

vrchných vrstiev kože. Toto ochorenie sa niekedy 

nazýva aj choroba rybích šupín, pretože 

u postihnutých psov dochádza k odlupovaniu 

veľkých kožných šupín. Pritom koža aj šupiny 

môžu byť v rôznej miere tmavo sfarbené 

(pigmentované). Príčina spočíva v zmene 

keratinizácie kože. Prvé príznaky sa ukazujú už 

niekoľko týždňov po narodení. Neexistuje žiadna kauzálna liečba, takže postihnuté psy 

vyžadujú celoživotnú intenzívnu starostlivosť. Tá môže keratinizáciu spomaľovať 

a obmedzovať vznik sekundárnych infekcií, ktoré sú častým následkom ochorenia. Popri 

variante PNPLA1, známom od roku 2012 bol nedávno odhalený aj ďalší genetický variant 

u zlatých retríverov, v géne ABHD5, ktorý môže vyvolávať typické prejavy ichtyózy. Tento 

typ 2 bol doposiaľ identifikovaný predovšetkým u amerických línií. Dedičnosť je 

autozomálne recesívna. 

Dilatatívna kardiomyopatia u welsh špringeršpaniela 

Pre welsh špringeršpaniela ponúkame nový 

genetický test na dilatatívnu kardiomyopatiu. 

Dilatatívna kardiomyopatia (DCM) je ochorenie 

srdcového svalu.   

U welsh špringeršpaniela bol objavený genetický 

variant v géne Phospholamban, ktorý sa spája 



s DCM. Fosfolamban zohráva dôležitú úlohu pri regulácii koncentrácie intracelulárneho 

vápnika, a tým aj pri kontrakcii a relaxácii srdcového svalu. Typické symptómy 

u postihnutých psov sú rozšírenie ľavej komory srdca, slabá systolická funkcia, poruchy 

srdcového rytmu a náhla smrť z dôvodu srdcového zlyhania. Príznaky pozorujeme 

spravidla do veku 20 mesiacov. Dedičnosť ochorenia je autozomálne dominantná 

s variabilnou penetranciou. V porovnaní s inými srdcovými ochoreniami u psov je však 

penetrancia DCM u welsh špringeršpaniela veľmi vysoká. Preto sa u skoro všetkých 

prenášačov objavia symptómy, len čo dosiahnu zodpovedajúci vek. 

Nový katalóg genetických vyšetrení  

Od 1.1.2022 je platný nový katalóg, ktorý 

nájdete online na stránke: 

https://sk.laboklin.info/katalog-a-ziadanka/ . 

Čo je nové? Početné plemenne špecifické 

kombinácie ponúkame už roky, niektoré sme 

doplnili, niektoré zmenili, čo by Vás určite 

mohlo zaujímať. Taktiež pribudli dôležité testy 

ako napríklad makulárna dystrofia rohovky 

(MCD) u labradora, test na enteropatickú 

akrodermatitídu u tureckej van, dôkaz deficitu 

faktoru XI u mainskej mývalej mačky či 

genetický test na idiopatickú hypokalcémiu u anglického plnokrvníka. Prezrite si našu 

ponuku! 

Nové kombinácie genetických testov 

Od 1.1.2022 pribudli cenovo výhodné balíčky testov pre plemená čivava, 

kromfohrländer, veľký bradáč, čierny ruský teriér a jorkšírsky teriér. Naše 

kombinácie sú zostavené individuálne pre konkrétne plemeno tak, aby ste za nižšiu cenu 

dostali presne to, čo je pre vaše plemeno zaujímavé a dôležité.       
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