
Degenerativní Degenerativní 
myelopatie psůmyelopatie psů

MVDr. Jolana Kaplanová
veterinární ordinace Sanovet 

Brno



Charakteristika nemociCharakteristika nemoci

 progresivní nebolestivé onemocnění postihující bílou hmotu 
míšní

 nezánětlivé onemocnění
 není vázáno na pohlaví
 postihuje velké množství plemen, především ovčáckých (124 

plemen!)
 první příznaky onemocnění od 5-10. roku věku, zhoršování 

klinických příznaků během následujících měsíců až let, končící 
euthanasií

 Poprvé popsána před více než 40 lety u NO



Klinické příznakyKlinické příznaky

 nejprve nebolestivá slabost pánevních končetin
 nepravidelně obroušené drápy
 postupně se zhoršující pohyblivost
 problémy s koordinací a s chůzí
 atrofie svalstva
 Inkontinence
 paralýza až ochrnutí pánevních končetin 




DiagnostikaDiagnostika
 kompletní klinické, rentgenologické a neurologické vyšetření
 CT nebo MRI
 genetický test
 histopatologické vyšetření - post mortem



Diferenciální diagnostikaDiferenciální diagnostika

 výhřez meziobratlové ploténky
 spondyloza
 Wobler syndrom
 syndrom cauda equina
 tumory, cysty, záněty, infekce
 ortopedická onemocnění - např.DKK




Genetický testGenetický test
 laboratoř Genomia
 vzorek krve nebo stěr bukální sliznice
 detekce bodové mutace 118 G/A
 cena vyšetření 1260 Kč
 výsledky za 7 - 10 dní, vystaví certifikát


test neurčí zda se vůbec nemoc projeví, kdy se případně projeví, 
ani intenzitu postižení

test na detekci inzerce (projevení se), nebo detekci  jiných 
souvisejících mutací není dosud vyvinut 





!! !!



Základní pojmy v genetice Základní pojmy v genetice 
 Gen = základní stavební jednotka genetické informace, jeden gen 

určuje jednu vlastnost jedince (predispozice k DM, SOD1)
 Alela = konkrétní forma genu  (zdravý, nemocný)
 Štěně dostane jednu alelu od matky a jednu alelu od otce, má tedy dvě 

alely (vznikají kombinace zdravý, nemocný, přenašeč)



Genetický podklad DM u HWGenetický podklad DM u HW
 DM je geneticky podmíněné onemocnění - dědičnost autozomálně recesivní 
 bodová mutace genu SOD - záměna G* za A* v sekvenci genu - vznikne 

nesmyslný kodon a nemůže vzniknout protein superoxiddismutaza




 u hovawartů navíc ještě inzerční mutace – tj. nesprávné vložení části úseku 
genetické informace - zatím ve výzkumu - v genetických testech se 
neurčuje



*G – nukleotid guanin
  A – nukleotid adenosin

Gen SOD/G, zdravá alela bez mutace

Gen SOD/A, alela s bodovou mutací, 
rizikové

Gen SOD/G, zdravá alela s inzercí
kombinace je ve výzkumu



Základy genetiky – kříženíZáklady genetiky – křížení

GG pes zdráv 
DM free, jedinec bez 

mutace

GA pes přenašeč
 heterozygot, jedna 

mutovaná alela, Carrier

AA pes postižený 
recesivní homozygot, od 
obou rodičů mutovaná 

alela, Affected



Genetický podklad DM u HW II.Genetický podklad DM u HW II.

 penetrace onemocnění = schopnost genu uplatnit se
 jen cca 11% penetrace onemocnění
 vliv  rizikových faktorů - vnější i vnitřní podmínky 
 vliv dalších genetických mutací



Současné výzkumy – RZV, NěmeckoSoučasné výzkumy – RZV, Německo

 úhyn psů na DM - věk 8-10 let
 procento klinicky nemocných  psů v populaci kolísá - psi narození v 

roce 2008 - 0,4% 
 frekvence mutované alely 38 % (u PWC až 79%) - skupina 64 HW 

(31 G/G, 17 G/A, 16 A/A) - ale jen 1 pes  onemocněl
 při striktní eliminaci mutované alely - výrazné snížení genetické 

diverzity - zvýšení výskytu dalších jiných onemocnění
 IHF nedoporučilo test SOD1 jako podmínku pro chov
 test neignorovat, ale jeho provedení ponechat na zvážení každého 

chovatele
 vyčkat na závěry dalších výzkumů






Terapie Terapie 
 adekvátní terapie neexistuje 
 cílem je zlepšit kvalitu života

 kvalitní ošetřovatelská péče – terapie otlaků a odřenin, léčba 
močových infekcí apod.

 fyzioterapie!
 aktivní – balanční cvičení, Dornova metoda, asistovaná 

chůze
 pasivní – masáže, pasivní cvičení všech končetin
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