
 

 

 

 

 

Newsletter 2/2022 

Vážené čitateľky a čitatelia, 

dnes Vám opäť prinášame novinky zo sveta genetiky a zdravia zvierat. Želáme Vám 

príjemné čítanie! 

Zníženie cien 

Vďaka optimalizácii interných procesov sa od 1.3.2022 znížili ceny kombinácií 

genetických testov pre psy! Katalóg s označením „marec 2022“ už uvádza tieto skvelé 

ceny, nájdete ho na našej webstránke v sekcii Genetika. 

 

Nový genetický test: spongiformná leukoencefalomyelopatia u border teriéra 

 S radosťou Vám oznamujeme, že 

ponúkame genetický test pre dôkaz 

spongiformnej leukoencefalo-

myelopatie u border teriéra. 

Prvé príznaky obvykle pozorujeme 

hneď ako šteňatá začínajú stáť 

a chodiť, spravidla vo veku okolo 

dvoch týždňov. Najprv sa objavuje tras 

panvových končatín, neskôr sa 

trasenie rozširuje na celé telo a je 

sprevádzané celkovou zlou koordináciou. Okrem toho sú postihnuté šteňatá väčšinou 

menšie a majú menšiu hmotnosť ako zdraví súrodenci. 

 

 

 

 

 



Zmena v kombinácii vyšetrení Maine Coon  

Od 1.3.2022 sa mení rasovo špecifický balíček vyšetrení 

Maine Coon. Do kombinácie sme vďaka výskumom 

prebiehajúcim v Labokline mohli pridať genetický test na 

deficit faktora XI. Cena kombinácie je stále 55,46 eur! 

Čo je deficit faktora XI? 

Koagulačný faktor XI je plazmatický proteín, ktorý sa podieľa 

na vnútornej kaskáde zrážania krvi. Sklon ku krvácaniu je pri 

nedostatku faktora XI len mierne zvýšený, na rozdiel od 

hemofílií. Typické sú hematómy a iné ľahké krvácania, ktoré 

sa objavujú niekedy po zranení alebo chirurgických 

zákrokoch. 

   

Nový genetický test: MDR1 u mačiek 

Ďalšou novinkou je genetický test na MDR1 u mačiek. MDR je skratka pre „multi drug 

resistance“ a popisuje proteín, ktorý je zodpovedný za transport mnohých látok von 

z buniek. Zmena v géne MDR1, teraz známeho ako ABCB1 gén, vedie k tomu, že 

transport látok a liečiv je spomalený alebo nemožný. Postihnuté mačky môžu viesť úplne 

normálny zdravý život. Je však potrebné vyberať pre ne liečivá inak ako pre mačky, ktoré 

mutáciu nemajú. Preto je pre majiteľa dobré vedieť, či zviera mutáciu má. 

Všeobecne sa mutácia vyskytuje v populácii mačiek zriedkavo. Z viac ako 1 000 náhodne 

testovaných zvierat bolo iba 5 % identifikovaných ako nositeľov mutácie. Medzi nimi len 

0,3 % bolo čistokrvných (siamská, ragdoll, ruská modrá). V ďalšej veľkej štúdii s 11 000 

mačkami bol variant ABCB1 zistený u plemien balinézska, mainská mývalia a turecká 

angora. Podľa súčasných poznatkov nie je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že zviera je 

nositeľom mutácie, ale neexistuje ani zviera a plemeno, u ktorého by sa dala prítomnosť 

vo všeobecnosti vylúčiť. 

Postihnuté sú zvieratá, ktoré majú obidve alely zmenené (homozygoty), ale aj u 

heterozygotných zvierat je potrebné vychádzať z toho, že transport určitých látok je 

obmedzený a tým je obmedzený, aj keď v menšej miere, metabolizmus liečivých látok a 

ich znášanlivosť. 

Príznaky neznášanlivosti liečiv môžu byť rôznorodé, napríklad ťažkosti s dýchaním, 

poruchy pohybu, malátnosť, kŕče a rozšírené zreničky.   
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