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Genetické testování leukoencefalomyelopatie (LEMP) u leonbergerů
Mnoho leonbergerů trpí neurologickými nemocemi, především různými formami
polyneuropatie. V letech 2010 a 2014 se podařilo Univerzitám v Bernu a Minnesotě
objasnit genetickou příčinu dvou forem polyneuropatie, které se označují jako
polyneuropatie leonbergerů typ 1 (LPN1) a typ 2 (LPN2). Pro oba typy byly vyvinuty
genetické testy.
Kromě toho byla v roce 2008 na Univerzitě v Bernu poprvé u leonbergerů popsána jiná
neurologická choroba s názvem leukoencefalomyelopatie (LEMP). LEMP je
neurodegenerativní recesivně děděná choroba, která ovlivňuje bílou hmotu centrálního
nervového systému (CNS). Podobné onemocnění bylo popsáno u rottweilerů. Psí LEMP
se vyznačuje pomalu se zhoršujícími poruchami chůze, především spontánním odíráním
tlapek o povrch a jejich taháním po zemi, a nepřirozeným zvedáním hrudních končetin do
výšky. Charakteristický je také nález při vyšetření na magnetické rezonanci (MRI). U
postižených psů se vyskytují makroskopické léze v bílé hmotě krční míchy, které mohou
dosahovat až do míchy hrudní, či do mozku. Biopsie periferních nervů ani svalů nejsou
průkazné. LEMP u psů má často brzký počátek příznaků a je charakterizována celkovou
progresivní ataxií (porucha hybnosti způsobená onemocněním nervového systému). Míšní
reflexy postižených psů jsou většinou normální. Klinický průběh nemoci je progresivní a
vede během několika měsíců k výraznému omezení pohyblivosti. Stejně jako u řady jiných
onemocnění centrální nervové soustavy, ani pro LEMP neexistuje žádná efektivní léčba.
Protože ve většině případů pes nemá bolesti, ale kvalita jeho života je silně omezena, je
majitelům doporučena konzultace u veterinárního lékaře.
Rádi bychom teď oznámili, že spolu s kolegy z Univerzity v Minnesotě, jsme úspěšně
identifikovali dvě příčinné mutace pro různé formy LEMP (jedna je u leonbergerů a druhá
u rottweilerů) a můžeme tak nabídnout genetické testy pro jejich diagnostiku. Naše studie
také ukazují, že stejná mutace jako u rottweilerů je přítomná i v populaci německé dogy.
Vedle LPN1 a LPN2 testů je teď pro leonbergery tedy k dispozici také nový test na LEMP.
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Univerzity v Minnesotě a v Bernu začnou vedle LPN testů nabízet genetické testování nově
identifikované recesivně děděné mutace LEMP, od 15. dubna 2017 (více informací níže).
V tuto chvíli doporučujeme, aby byli všichni chovní psi a feny testováni pro všechny tři
mutace: LPN1, LPN2 a LEMP.
Doporučujeme vyvarovat se spojení, která mohou potenciálně vést k postiženým štěňatům
(LEMP-D/D). Spojení LEMP-D/N psa se psem normálního genotypu (LEMP-N/N) zajistí, že
se nenarodí žádní postižení potomci (LEMP-D/D). V globální skupině více než 5,000
leonbergerů, od kterých obdržely naše laboratoře vzorky krve, je přibližně 14 % přenašečů
(LEMP-D/N).
Instrukce pro objednání testu na LEMP v Evropě
Pro genetické testování je potřeba vzorek 1-5 ml EDTA krve od testovaného zvířete. Vzorek
krve se zašle v bublinkové obálce bez chlazení obyčejnou poštou do naší laboratoře.
Objednávkový formulář je ke stažení zde:
http://www.genetics.unibe.ch/services/index_eng.html
Cena za sadu všech tří testů pro jednoho psa je 175 CHF/EUR. Jeden vybraný test pak
stojí 100 CHF/EUR a kombinace dvou testů pro jednoho psa 150 CHF/EUR.
Majitelé psů, kteří zašlou vzorek krve psa postiženého neurologickým onemocněním
včetně veterinární zprávy o neurologickém vyšetření, mohou dostat výsledek testu zdarma.
Pokud již byl v minulosti vzorek krve zaslán Institutu Genetiky na Univerzitě v Bernu
pro testování LPN, není potřeba zasílat nový vzorek krve. Test na LEMP je možné
provést s tímto stejným vzorkem po zaplacení poplatku 50 CHF/EUR na účet Institutu
Genetiky (Univerzita v Bernu):
IBAN: CH5309000000603151885, BIC: POFICHBE (Postfinance, CH-3030 Bern).
Prosíme, uvádějte laboratorní číslo psa (LB číslo) a pošlete žádost na e-mail:
cord.droegemueller@vetsuisse.unibe.ch
Po obdržení potvrzení o zaplacení Vám zašleme výsledku testu LEMP e-mailem nebo
poštou.
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