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Dědičná polyneuropatie u 
leonbergerů - ILPN

• Příčina: LPN1 mutace – faktor pro chromozom 
X

• Dědičnost: Heterozygoti LPN1 mohou být 
spárováni pouze se psy, u nichž je mutace 
LPN1 negativní

• Predispozice: plemeno leonberger, nejčastěji 
mezi 1-9 rokem

• Příznaky: nápadný trhavý vysoký chod zadních 
končetin, dýchací problémy a změna štěkotu



Dědičná polyneuropatie u 

leonbergerů - ILPN



L-2-HGA (L-2-hydroxyglutarová 
acidurie)

• Příčina: zvýšená hladina L-2-hydroxyglutarové 
kyseliny v moči, plazmě a mozkomíšním mok, 
dochází k hromadění L-2-hydroxyglutarátu v těle, 
vede k poškození CNS

• Dědičnost: autozomálně recesivní

• Příznaky: psychomotorické retardace, záchvaty, 
ataxie, tremor, vratká chůze, svalová ztuhlost po 
námaze a změny chování či špatná orientace v 
prostoru 

• Predispozice: mezi 6. měsícem a jedním rokem 
věku, zjišťuje se magnetickou resonancí



L-2-HGA



Syndrom výcvikového kolapsu –

EIC

• Příčina: mutace v genu proteinu dynamin 1

• Dědičnost: autozomálně recesivní -> postižené 
jedince křížit jen s dominantními homozygoty 
(testy ze vzorků krve či lícních stěrů)

• Predispozice: psi ve výborné kondici se vzrušivým 
temperamentem, labrador, flat coated retrivr, 
curly coated retrivr

• Příznaky: nekoordinovaná, násilná a houpavá 
chůze, ztráta rovnováhy, slabost na přední i zadní 
končetiny, pády či úplný kolaps, většina psů při 
plném vědomí

• Při okamžitém nepřerušení cvičení hrozí úmrtí.



Syndrom výcvikového kolapsu –

EIC



Narkolepsie – nadměrná denní 

spavost

• Příčina: mutace hypocretin 2 receptoru

• Dědičnost: autozomálně recesivní

• Predisponovaná plemena: labrador, retrívr, 

dobrman, jezevčík, bígl, trpasličí pudl a 

bernardýn
• Příznaky: rychlý nástup REM spánku

• Nejčastěji během emočního vypětí: hra, před 

jídlem, při sexuálních aktivitách



Narkolepsie



Hereditární nekrotizující 
myelopatie - ENM

• Příčina: chybný autoimunitní systém, který 
produkuje protilátky, jež napadají vlastní tělo.

• Dědičnost: autozomálně recesivní

• Příznaky: náhlá slabost v pánevních končetinách, 
nestabilní chůze, ztráta rovnováhy, zakopávání, 
obtížné vstávání, později je patrná také svalová 
atrofie až úplné ochrnutí

• Predispozice: převážně holandský Kooikerhondje -
do plemenitby jsou zahrnuty tyto kombinace: 
zdravý pes x zdravý pes, přenašeč x zdravý pes



Progresivní neuronální abiotrofie
(PNA)

• Cerebelární abiotrofie

(CA)

• Cerebelární kortikální 

abiotrofie (CCA)

• Cerebelární kortikální 

degenerace (NCCD)

• Tumbling/swimmer puppy

syndrome



(Grafton, 2015)



Progresivní neuronální abiotrofie
(PNA)

Příznaky

• Narušená rovnováha

• Problém s ovládáním směru

• Ataxie

• Intenční třes

• Padání

• Široký postoj

• https://www.youtube.com/watch?v=PJTn-nFGS9c

https://www.youtube.com/watch?v=PJTn-nFGS9c


(Grafton, 2015)



Progresivní neuronální abiotrofie
(PNA)

• Postižení jedinci P/P (postižený/postižený)
• Přenašeči N/P (negativní/postižený) – bez příznaků
• P: Aa x Aa

• AA – zdravý jedinec

• Aa – přenašeč
• aa – postižený jedinec

A a

A AA Aa

a Aa aa



Epilepsie

• Morbus sacer
• Morbus divinus
• Padoucnice



Epilepsie

• 3 druhy
• Primární/symptomatická epilepsie

• Úraz hlavy, infekce, nádor, odchylka od normální 
funkce mozku

• Sekundární epilepsie
• Hepatoencefalopatie, hypotyeróza, nerovnováha 

iontů v těle

• Terciární/idiopatická epilepsie
• Nejčastěji u psů, dědičná



Epilepsie

• Záchvaty

• Petit-mal

• grand-mal

• status epilepticus

1) Fokální

2) Generalizované

• 4 fáze

https://www.youtube.com/watch?v=SP6

et_X6ebo

http://home.earthlink.net

www.sheltiehealth.wosshelties.nl

https://www.youtube.com/watch?v=SP6et_X6ebo


Epilepsie

1. Prodromální fáze
• Změny nálad

2. Aura
• Předzvěst záchvatu

3. Iktus
• Intenzivní fyzická aktivita

4. Postiktální fáze
• Období po záchvatu     



Epilepsie

• Horákův laboratorní 
pes

www.hacmor.cz fototichy.eu



Epilepsie

• Terapie
Antiepileptika

Homeopatika

Akupunktura

Akupresura

- Eliminace toxinů



Gangliosidóza

• Ukládání GM1 a GM2 gangliosidů do lysozomů
à gangliosidóza

wikipedia.org



Gangliosidóza

• Diagnóza – histologické, biochemické a 

genetické analýzy

• Předávána recesivně
• GM1

• GM2 (amaurotický idiotismus) – 3 formy

• Terapie neexistuje - eutanazie



Gangliosidóza

(Alroy et al., 

1992)
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