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Artyku³ przegl¹dowy Review

Dysplazja siatkówki (retinal dysplasia � RD) jest
definiowana jako nieprawid³owy rozwój i ró¿nicowa-
nie siatkówki w okresie p³odowym i oko³ourodzenio-
wym (45). RD w obrazie histologicznym charaktery-
zuje siê obecno�ci¹ fa³dów i struktur rozetopodobnych
utworzonych z komórek nerwowych siatkówki. Jest ona
chorob¹ znacznie czê�ciej notowan¹ u psów, rzadziej
u kotów (4, 7, 14, 20, 42). W medycynie cz³owieka RD
traktowana jest raczej jako wtórny objaw ani¿eli jako
samodzielna jednostka chorobowa (17). Etiopatoge-
neza tej choroby jest z³o¿ona i do tej pory nie zosta³a
jednoznacznie ustalona.

Z klinicznego i hodowlanego punktu widzenia szcze-
gólnie istotna u zwierz¹t jest postaæ dziedziczna RD.
Jest to na tyle powa¿ny problem w okulistyce wetery-
naryjnej, ¿e w Stanach Zjednoczonych organizacja
American College of Veterinary Ophthalmologists
(ACVO) powo³a³a do ¿ycia Komitet Genetyczny, któ-
rego zadaniem jest monitorowanie i ewidencjonowa-
nie u psów rasowych nieprawid³owo�ci w obrêbie ga³-
ki ocznej i narz¹dów dodatkowych oka maj¹cych przy-
puszczalne pod³o¿e dziedziczne (5). W Polsce dziêki
staraniom Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wetery-
narii Ma³ych Zwierz¹t (PSLWMZ) w 2010 r. ustano-
wiono listê lekarzy weterynarii, którzy otrzymali upraw-
nienia do badania narz¹du wzroku u psów rasowych
w kierunku chorób dziedzicznych.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane
aspekty dotycz¹ce dysplazji siatkówki u psów i kotów.

Budowa i rozwój siatkówki
Siatkówka jest najbardziej wewnêtrzn¹ b³on¹ oka

utworzon¹ z nab³onka barwnikowego (NBS) i czê�ci
nerwowej obejmuj¹cej: komórki wzrokowe czopkowe
i prêcikowe, komórki nerwowe dwubiegunowe, ama-
krynowe, horyzontalne i zwojowe oraz komórki pod-
porowe Müllera. Budowa siatkówki jest wysoce upo-
rz¹dkowana, co pozwala na wyró¿nienie w niej dzie-
siêciu warstw (ryc. 1A, 2A).

Rozwój i ró¿nicowanie siatkówki u psów nastêpuje
w ¿yciu p³odowym i w trakcie kilku tygodni po narodzi-
nach. W momencie narodzin w siatkówce psa mo¿na
wyró¿niæ: zewnêtrzn¹ warstwê neuroblastyczn¹ (która
dopiero oko³o 7. dnia po urodzeniu ulega podzia³owi
na warstwê j¹drzast¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹), war-
stwê splotowat¹ wewnêtrzn¹, warstwê komórek zwo-
jowych i w³ókien nerwowych. Pierwszy kontakt seg-
mentów wewnêtrznych czopków i prêcików z b³on¹
graniczn¹ zewnêtrzn¹ w czê�ci centralnej siatkówki
nastêpuje oko³o pierwszego dnia po urodzeniu (2). Pro-
ces kszta³towania komórek czopkowych i prêcikowych
w centralnej i równikowej czê�ci siatkówki u psów
zachodzi, odpowiednio, w 16. i 21. dniu ¿ycia (33).
Ostateczne kszta³towanie segmentów zewnêtrznych
i wewnêtrznych fotoreceptorów w czê�ci obwodowej
siatkówki nastêpuje oko³o 35. dnia po narodzinach (2).

Warstwowo�æ siatkówki, podzia³ na funkcjonalnie
odmienne przedzia³y komórkowe oraz polaryzacja ko-
mórek s¹ mo¿liwe dziêki obecno�ci b³on granicznych
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� zewnêtrznej i wewnêtrznej (2). Zmiany ekspresji nie-
których bia³ek b³on granicznych prowadz¹ do utraty ich
integralno�ci i w efekcie do zaburzenia warstwowo�ci
siatkówki oraz powstawania rozet stanowi¹cych jedn¹
z form obrazu histopatologicznego dysplazji siatkówki
(24, 48). W badaniach siatkówek myszy dowiedziono,
¿e kluczow¹ rolê w zapewnieniu integralno�ci b³ony
granicznej wewnêtrznej pe³ni¹ ³añcuchy â-2 i ã-3 lami-
niny. Usuniêcie genu koduj¹cego powy¿sze ³añcuchy
powodowa³o brak spójno�ci b³ony granicznej wewnêtrz-
nej, w konsekwencji zaburzenie polaryzacji komórek
i rozwój zmian dysplastycznych w siatkówce (38). Poza
b³onami granicznymi tak¿e wypustki komórek podpo-
rowych Müllera oraz NBS �ci�le wspó³dzia³aj¹ ze sob¹
w utrzymaniu prawid³owej architektoniki siatkówki.
Przy braku b³on granicznych wypustki komórek Müllera
trac¹ miejsce ich fizjologicznego zakotwiczenia i po-
zostaj¹ rozsiane w warstwie splotowatej wewnêtrznej
(48). Nab³onek barwnikowy siatkówki tworzy jedn¹
warstwê sze�ciennych komórek zawieraj¹cych melani-

nê, funkcjonalnie powi¹zanych z warstw¹ fotorecepto-
row¹. Jego rola w fizjologii i patologii siatkówki jest
niezwykle istotna. Odwarstwienie warstwy fotorecep-
torowej od NBS lub jego destrukcja powa¿nie zabu-
rzaj¹ proces histogenezy siatkówki (45).

Wa¿n¹ rolê w procesie histogenezy siatkówki odgry-
waj¹ mechanizmy molekularne pozwalaj¹ce na prawi-
d³owe rozpoznawanie i w³a�ciwe rozmieszczenie ko-
mórek j¹ tworz¹cych. Moleku³¹ bior¹c¹ udzia³ w tych
procesach na terenie siatkówki jest m.in. R-cognina.
Wykazano obecno�æ tego antygenu powierzchniowego
w poszczególnych warstwach siatkówki podczas ró¿-
nych etapów jej rozwoju (31). W badaniach in vitro
dowiedziono roli R-cogniny w mechanizmach kon-
taktowania i rozpoznawania siê komórek siatkówki
u 6-dniowych zarodków kurzych (30). Zaobserwowa-
no, ¿e obecno�æ przeciwcia³ przeciwko R-cogninie
w hodowli organotypowej siatkówki zaburza formowa-
nie b³ony granicznej wewnêtrznej. W obrazie ultrastruk-
turalnym stwierdzono przy³¹czanie siê przeciwcia³ do

Ryc. 1. Obraz histologiczny siatkówki prawid³owej oraz ze zmianami charakterystycznymi dla RD (barwienie HE). A. Pra-
wid³owa siatkówka kota. B. Dysplazja siatkówki u kota; widoczne liczne fa³dy (strza³ki). C. Fa³d w siatkówce psa z RD
(strza³ka). D. Rozeta w siatkówce psa z RD (strza³ka)
Obja�nienia: 1 � nab³onek barwnikowy siatkówki; 2 � warstwa fotoreceptorowa; 3 � warstwa j¹drzasta zewnêtrzna; 4 � warstwa
splotowata zewnêtrzna; 5 � warstwa j¹drzasta wewnêtrzna; 6 � warstwa splotowata wewnêtrzna; 7 � warstwa komórek zwojowych;
8 � warstwa w³ókien nerwowych
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istniej¹cych i nowo formuj¹cych siê po³¹czeñ miêdzy-
komórkowych, co prowadzi³o w konsekwencji do zmia-
ny molekularnej organizacji komórki. W efekcie po³¹-

czenia miêdzykomórkowe tworzy³y siê w nieprawid³o-
wych miejscach komórki, powoduj¹c powstawanie
ognisk dezorganizacji.

Obraz kliniczny
Obraz kliniczny dysplazji siatkówki jest bardzo zró¿-

nicowany i zale¿y od postaci choroby, stopnia jej za-
awansowania oraz rasy psa. Wyró¿nia siê kilka form
klinicznych dysplazji: ogniskow¹, wieloogniskow¹,
geograficzn¹ oraz wszystkie wymienione formy dys-
plazji siatkówki w po³¹czeniu z innymi anomaliami
w obrêbie ga³ki ocznej i/lub RD ca³kowit¹ z odwarstwie-
niem siatkówki (11, 13, 23, 31, 47). Szczególn¹ form¹
dysplazji jest RD w po³¹czeniu z anomaliami w obrê-
bie uk³adu kostnego (oculo-skeletal dysplasia) (12, 13).
Najbardziej zaawansowane formy RD (geograficzna,
ca³kowita z odwarstwieniem siatkówki) objawiaj¹ siê
znacznym upo�ledzeniem procesu widzenia lub nawet
ca³kowit¹ �lepot¹ (5, 34).

W badaniu oftalmoskopowym ogniska dysplazji okre-
�lane s¹ jako fa³dy siatkówki i s¹ stosunkowo ³atwe do
zaobserwowania. W czê�ci jasnej dna oka (odblasko-
wej) fa³dy s¹ ciemniejsze od otaczaj¹cych je obszarów,
gdy¿ upo�ledzaj¹ odbijanie �wiat³a od b³ony odblasko-
wej, za� w czê�ci ciemnej dna oka ogniska dysplastyczne
s¹ ja�niejsze i dobrze odgraniczone od reszty siatkówki
(14, 27).

Dysplazjê ogniskow¹ i wieloogniskow¹ opisano m.in.
u psów rasy beagle (22). W badaniu oftalmoskopowym
stwierdzono obecno�æ pojedynczych (w RD ognisko-
wej) lub licznych (do oko³o stu w RD wieloognisko-
wej) fa³dów siatkówki o d³ugo�ci od 0,2 do 1,5 mm.
Stwierdzono, ¿e w czê�ci ciemnej dna oka fa³dy przy-
biera³y kszta³t wê¿ykowaty i towarzyszy³a im depig-
mentacja nab³onka barwnikowego siatkówki. Z kolei
w czê�ci odblaskowej oka zmiany przybiera³y postaæ
kanalikow¹ (22). Schiavo (42) u tej samej rasy psów
opisa³ w czê�ci jasnej dna oka smuk³e, jasnobr¹zowe,
wê¿ykowate fa³dy o d³ugo�ci 1-2 mm. U cocker spa-
niela amerykañskiego z obustronn¹ form¹ wieloognis-
kowej RD zmiany w siatkówce by³y dobrze zaznaczone,
natomiast psy tej rasy z jednostronn¹ dysplazj¹ wielo-
ogniskow¹ posiada³y s³abo zaznaczone zmiany dysplas-
tyczne, które obejmowa³y mniej ni¿ piêæ ognisk w ba-
danym oku (27). Fa³dy w ogniskach dysplazji wieloog-
niskowej przyjmowa³y trzy charakterystyczne kszta³ty:
1) okr¹g³e lub owalne, czêsto swoj¹ wielko�ci¹ dwu-
krotnie przewy¿szaj¹ce �rednicê ¿y³ek siatkówki; 2) li-
niowe lub �wê¿ykowate� oraz 3) w kszta³cie litery �Y�
lub �V�, powsta³e w skutek fuzji pojedynczych fa³dów
liniowych (27). Podobny obraz kliniczny zmian w wie-
loogniskowej RD opisano u psów rasy rottweiler (10).

Postaæ geograficzn¹ RD charakteryzuj¹ ogniska dys-
plastyczne o najwiêkszej �rednicy (5). U psów rasy gol-
den retriever w czê�ci jasnej dna oka opisano ciemne
ogniska dysplazji geograficznej umiejscowione grzbie-
towo do tarczy nerwu wzrokowego, obejmuj¹ce zwy-
kle grzbietowe naczynia siatkówki (14). Zmianom tym

Ryc. 2. Obraz siatkówki prawid³owej oraz ze zmianami cha-
rakterystycznymi dla RD w barwieniu immunofluorescencyj-
nym z u¿yciem przeciwcia³ przeciwko rodopsynie (fluorescen-
cja czerwona) oraz kwa�nemu bia³ku w³ókienkowemu
(fluorescencja zielona). J¹dra komórkowe barwione DAPI
(fluorescencja niebieska). A. Prawid³owa siatkówka kota.
B, C. Fa³dy w siatkówce kota z RD
Obja�nienia � jak na ryc. 1.
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towarzyszy³o uniesienie siatkówki. Ogniska by³y du¿e
i przybiera³y postaæ podkowiastych fa³dów, w s¹siedz-
twie których obserwowano tak¿e mniejsze � pojedyn-
cze okr¹g³e lub owalne pofa³dowania (14). U innych
ras psów ogniska tej samej dysplazji by³y ciemnymi,
zagêszczonymi strukturami pier�cieniowatego kszta³-
tu, upo�ledzaj¹cymi odbijanie �wiat³a od b³ony odblas-
kowej. Na obwodzie i/lub w czê�ci centralnej ognisk
wystêpowa³y pofa³dowania siatkówki. W rejonach czê-
�ci ciemnej dna oka ogniska przyjmowa³y barwê szar¹
do bia³ej i zlokalizowane by³y w rejonie bliskim tarczy
nerwu wzrokowego lub wzd³u¿ p³aszczyzny horyzon-
talnej naczyñ siatkówki (23).

Dysplazja siatkówki mo¿e wystêpowaæ w po³¹czeniu
z innymi anomaliami w obrêbie ga³ki ocznej (tab. 1).
Jednym z przyk³adów jest opisana u sznaucerów mi-
niaturowych dysplazja siatkówki w po³¹czeniu z jej
ca³kowitym odwarstwieniem oraz przetrwa³ym, pier-
wotnym, hiperplastycznym cia³em szklistym (20). Inne
anomalie w obrêbie ga³ki ocznej opisano u szczeni¹t
rasy doberman pinscher dotkniêtych RD. Obejmowa³y
one ma³oocze o ró¿nym stopniu nasilenia, braki w na-
b³onku têczówki, nieprawid³owo�ci w obrêbie cia³a
rzêskowego oraz zmêtnienie rogówki (11, 34). Analiza
mikroskopowa wykaza³a ¿e opisane nieprawid³owo�ci
by³y skutkiem zaburzeñ rozwoju przedniego segmentu

ga³ki ocznej (34). Zaawansowan¹ dysplazjê siatkówki
w po³¹czeniu z innymi defektami w ga³ce ocznej opisa-
no równie¿ u owczarków australijskich (16) i labrado-
rów retrieverów (8). U tych ostatnich stwierdzono ma³o-
ocze, rozsian¹ nieprzezierno�æ rogówki z jej pigmenta-
cj¹, znaczne os³abienie lub zredukowanie odruchu �re-
nicznego oraz obecno�æ przetrwa³ych b³on �renicznych.
U wiêkszo�ci badanych psów nastêpowa³ tak¿e stop-
niowy rozwój zaæmy, która z czasem uniemo¿liwi³a
ocenê dna oka (8).

Obraz histopatologiczny RD
W 1973 r. Lahav i wsp. (24) w oparciu o technikê

mikroskopii �wietlnej sporz¹dzi³ podzia³, który jest
do tej pory jedyn¹ klasyfikacj¹ histopatologiczn¹ dys-
plazji siatkówki. W obrazie mikroskopowym RD przyj-
muje dwie podstawowe postacie: fa³dów siatkówki oraz
rozet o ró¿nym sk³adzie komórkowym (24).

Fa³dy stanowi¹ wpuklenia, jak i uwypuklenia siat-
kówki o zró¿nicowanej strukturze. W badaniach w³as-
nych u psa rasy amstaff oraz kota europejskiego krót-
kow³osego obserwowano liczne obszary pofa³dowañ
obecne zarówno w czê�ci obwodowej siatkówki, jak
i w bliskiej okolicy tarczy nerwu wzrokowego, jednak
najwiêksze nasilenie ognisk dysplazji stwierdzono
w czê�ci ciemnej dna oka. Pofa³dowania obejmowa³y

Obja�nienie: * � nieprzejrzysto�æ rogówki wynikaj¹ca z jej obrzêku lub zw³óknienia zrêbu rogówki

Tab. 1. Anomalie w obrêbie ga³ki ocznej towarzysz¹ce dysplazji siatkówki
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najczê�ciej warstwê fotoreceptorow¹,
j¹drzast¹ i splotowat¹ zewnêtrzn¹ oraz
j¹drzast¹ i splotowat¹ wewnêtrzn¹ (ryc.
1B, C, D). W badaniach immunocyto-
chemicznych obserwowano w obrêbie
fa³dów siatkówki rodopsyno-pozytyw-
ne segmenty zewnêtrzne fotoreceptorów
o zró¿nicowanej d³ugo�ci. Nie stwier-
dzono rozplemu komórek GFAP-pozy-
tywnych (ryc. 2B, C).

Pod pojêciem rozety rozumie siê za-
mkniêt¹, owaln¹ strukturê utworzon¹ z jednej lub kilku
warstw komórek siatkówki u³o¿onych wokó³ szczeliny
ograniczonej fotoreceptorami (ryc. 1D). Lahav i wsp.
(24) wyró¿ni³ 4 rodzaje rozet, bior¹c za kryterium licz-
bê warstw oraz rodzaj wystêpuj¹cych w nich komórek
(tab. 2). Analiza ultrastrukturalna ujawni³a, ¿e �wiat³a
wszystkich rozet ograniczone by³y b³onami graniczny-
mi zewnêtrznymi uformowanymi przez desmosomy
utworzone pomiêdzy fotoreceptorami oraz wypustka-
mi komórek Müllera (44). W �wietle rozet stwierdzono
fragmenty segmentów wewnêtrznych i zewnêtrznych
fotoreceptorów, wypustki komórek Müllera i kolbki sy-
naptyczne (44). Niektórzy autorzy (22, 44) sugeruj¹,
¿e widoczna w mikroskopie rozeta mo¿e byæ po prostu
obrazem przekroju poprzecznego fa³du siatkówki.

Fa³dy i rozety obejmuj¹ zwykle czê�æ nerwow¹ siat-
kówki. W dysplazji siatkówki NBS tak¿e ulega zmia-
nom widocznym w mikroskopie �wietlnym. W do�wiad-
czeniach przeprowadzonych na szczeniêtach rasy be-
agle, u których indukowano RD wirusem z rodzaju
Herpes zaobserwowano nieprawid³owo�ci w NBS cha-
rakteryzuj¹ce siê depigmentacj¹ i wakuolizacj¹ cyto-
plazmy komórek oraz procesem zapalnym siatkówki
i naczyniówki. Nab³onek w obszarach zmian dyspla-
stycznych ulega³ przerostowi, fa³dowaniu i podwoje-
niu. W pó�niejszym okresie po infekcji wirusem NBS
zanika³, a pojedyncze jego komórki migrowa³y w oko-
licê szczeliny rozet. W ga³kach ocznych objêtych za-
awansowanym procesem zapalnym NBS ulega³ mar-
twicy (3). W innych badaniach indukcja dysplazji siat-
kówki fotosensybilizacj¹ u szczeni¹t rasy beagle spo-
wodowa³a zanik nab³onka barwnikowego tylko u 1 z 4
badanych zwierz¹t, lecz w pozosta³ych przypadkach nie
wykluczono istnienia nieprawid³owo�ci w jego budo-
wie i funkcji (41).

Opisano, ¿e w dziedzicznej wieloogniskowej RD
u cocker spaniela amerykañskiego i springer spaniela
angielskiego zmiany w NBS dotyczy³y tylko rejonów
nab³onka pod ogniskami dysplazji siatkówki (27, 29).
W strefach objêtych dysplazj¹ nab³onek ulega³ przero-
stowi powi¹zanemu ze zwiêkszeniem �rednicy ziaren
barwnikowych w komórkach oraz rozrostowi prowa-
dz¹cemu do zaniku jego jednowarstwowo�ci (27, 32).
Powy¿sze wyniki badañ wskazuj¹, ¿e zmiany histopa-
tologiczne w nab³onku barwnikowym by³y najbardziej
zaawansowane w przypadku dysplazji siatkówki wy-
wo³anej czynnikami infekcyjnymi i procesem zapalnym.

W przypadku formy dziedzicznej RD zmiany w NBS
ogranicza³y siê zwykle do jego przerostu i rozrostu w ob-
szarach siatkówki objêtych dysplazj¹ (7, 13, 20, 27).

Etiopatogeneza
Czynniki etiologiczne wywo³uj¹ce dysplazjê siatków-

ki u psów i kotów mo¿na podzieliæ na wirusowe i fi-
zyczne (3, 4, 35-37, 41, 44, 45). Zmiany dysplastyczne
w siatkówce powstaj¹ce w trakcie rozwoju prenatalne-
go oraz we wczesnym okresie postnatalnym mog¹ byæ
wywo³ywane przez herpeswirusy i prawdopodobnie
adenowirusy w przypadku psów (3, 35) oraz wirusy
bia³aczki i panleukopenii u kotów (4, 37). Wirusy in-
dukuj¹ nie tylko proces dysplazji, ale tak¿e wp³ywaj¹
na rozwój powa¿nych zaburzeñ w obrêbie ga³ki ocznej
w okresie oko³ourodzeniowym (4, 37).

Wirus CVH typ F-205 z rodzaju Herpes wywo³a³
dysplazjê siatkówki razem z anomaliami w obrêbie ga³ki
ocznej u nowo narodzonych szczeni¹t rasy beagle (3).
Struktury oka, które w momencie narodzin powinny byæ
w pe³ni wykszta³cone, tj. rogówka, têczówka i nerw
wzrokowy, uleg³y zanikowi. Niedojrza³a jeszcze siat-
kówka, która u psów ostatecznie koñczy swój rozwój
oko³o 6. tygodnia ¿ycia (2), wykazywa³a zaburzenia roz-
wojowe. W obrazie mikroskopowym stwierdzono m.in.
obecno�æ fa³dów i rozet siatkówki, bêd¹cych prawdo-
podobnie wynikiem gromadzenia p³ynu zapalnego
w przestrzeni podsiatkówkowej, a ponadto zaburzenie
migracji i ró¿nicowania neuroblastów w wyspecjalizo-
wane komórki fotoreceptorowe (3).

W obrazie mikroskopowym RD u kotów zainfeko-
wanych wirusem bia³aczki kociej obserwowano zmia-
ny histopatologiczne o bardzo szerokim zasiêgu, obej-
muj¹ce prawie wszystkie struktury oka, w tym: rogów-
kê, têczówkê, soczewkê, b³onê naczyniow¹, szklistkê,
siatkówkê i tarczê nerwu wzrokowego. Zmiany dys-
plastyczne w siatkówce charakteryzowa³y siê rozrostem
komórek podporowych, tworzeniem fa³dów i rozet oraz
destrukcj¹ nab³onka barwnikowego siatkówki (4). Percy
i wsp. (37) wykazali wp³yw wirusa panleukopenii ko-
tów na rozwój dysplazji siatkówki po³¹czonej z hipo-
plazj¹ mó¿d¿ku. W obrazie mikroskopowym ogniska
dysplazji zlokalizowane by³y zarówno w czê�ci obwo-
dowej siatkówki, jak i w okolicy tarczy nerwu wzroko-
wego (37). W dostêpnej literaturze brak jest danych na
temat formy klinicznej RD w przebiegu infekcji wiru-
sowych u kotów.

Tab. 2. Klasyfikacja histopatologiczna rozet w dysplazji siatkówki wg Lahava
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G³ównym w�ród czynników fizycznych wywo³uj¹-
cych dysplazjê siatkówki u psów jest promieniowanie
(44). Ekspozycja dwudniowych szczeni¹t rasy beagle
na promieniowanie gamma spowodowa³a zwyrodnie-
nie neuroblastów, niedojrza³ych jeszcze segmentów
zewnêtrznych fotoreceptorów oraz zwiêkszenie prze-
strzeni podsiatkówkowej miêdzy czê�ci¹ nerwow¹ siat-
kówki a NBS, co skutkowa³o wyst¹pieniem pofa³do-
wañ siatkówki typowych dla RD. Zwyrodnienie neuro-
blastów spowodowa³o rozerwanie b³ony granicznej ze-
wnêtrznej i migracjê tych komórek poza siatkówkê
w kierunku twardówki. W obrêbie ogniska dysplastycz-
nego obserwowano jednoczesne wystêpowanie obsza-
rów zwyrodnienia, martwicy komórek, jak i podzia³ów
mitotycznych neuroblastów. Nale¿y podkre�liæ, ¿e fiz-
jologicznie u psa w wieku 6 tygodni nie obserwuje siê
podzia³ów mitotycznych w komórkach nerwowych siat-
kówki, natomiast promieniowanie gamma spowodowa-
³o znacznie wyd³u¿ony w czasie, zaburzony proces ró¿-
nicowania siê siatkówki, który obserwowano jeszcze
u 10-tygodniowych szczeni¹t (2, 44).

Dziedziczenie RD
Zgodnie z raportem Komitetu Genetycznego ACVO

z 2009 r., dziedziczna postaæ RD zosta³a opisana u 13 ras
psów. Z dostêpnej literatury wynika, ¿e g³ównym spo-
sobem przekazywania tej choroby jest dziedziczenie
autosomalne recesywne (5, 7, 8, 19, 20, 27, 39, 40, 43,
46). Do tej pory nie okre�lono genu odpowiedzialnego
za rozwój dysplazji, jak równie¿ nie zlokalizowano
chromosomu dotkniêtego mutacj¹, z wyj¹tkiem dyspla-
zji siatkówki po³¹czonej z anomaliami w uk³adzie kost-
nym u psów rasy labrador retriever i samoyed (12, 13,
29). Najczêstsz¹ form¹ kliniczn¹ dziedzicznej RD jest
postaæ wieloogniskowa oraz ca³kowita z odwarstwie-
niem siatkówki. Postaæ wieloogniskowa RD jest wyni-
kiem pojedynczego defektu genetycznego, natomiast
postaæ ca³kowita RD z odwarstwieniem siatkówki wy-
stêpuje równie¿ w po³¹czeniu z anomaliami w uk³adzie
kostnym. Dziedziczna wieloogniskowa RD notowana
by³a u cocker spanieli amerykañskich i springer spa-
nieli angielskich (26, 28, 43). Dziedziczn¹ postaæ RD
ca³kowitej opisano u bedlington teriera, sealyham te-
riera, labradora retrievera i yorkshire teriera (7, 8, 39,
46), a ca³kowit¹ RD po³¹czon¹ ze zmianami w uk³a-
dzie kostnym u labradora retrievera i samoyeda (12, 13,
29). Potomstwo heterozygotyczne obu ostatnich ras
dziedziczy³o wieloogniskow¹ dysplazjê siatkówki, lecz
bez zaburzeñ w uk³adzie kostnym, które pojawi³y siê
u osobników homozygotycznych. Potomstwo pocho-
dz¹ce od rodziców z objawami kar³owato�ci by³o wol-
ne od tej cechy (1, 15). Sugeruje to, ¿e wyst¹pienie tego
zaburzenia nie ma charakteru allelicznego lub jest po-
wodowane przez dwa ró¿ne geny u ka¿dej z ras. Locus
genu powoduj¹cego kar³owato�æ powi¹zan¹ z dyspla-
zj¹ siatkówki (drd) okre�lono jako drd1 dla samoyeda
i drd2 dla labradora retrievera (1, 15). W 2010 r. Gold-
stein i wsp. zidentyfikowali chromosom oraz locus genu

odpowiedzialnego za rozwój RD z anomaliami szkie-
letowymi u samoyeda i labradora retrievera (18). Gen
drd1 zlokalizowano na chromosomie 24, a drd2 na chro-
mosomie 15. Analiza genetyczna drd1 doprowadzi³a
do wyznaczenia jednonukleotydowej insercji (mutacji)
w eksonie pierwszym genu koduj¹cego kolagenazê typu
IX, alfa 3. Z kolei drd2 zwi¹zane by³o z delecj¹ jednej
pary zasad nukleotydowych na koñcu 5� genu koduj¹-
cego kolagenazê typu IX, alfa 2. Dodatkowo analiza
Northern wykaza³a obni¿on¹ ekspresjê RNA zmutowa-
nych genów w siatkówkach psów dotkniêtych dyspla-
zj¹ oczno-szkieletow¹ (18).

W 2006 r. wykazano zmiany w DNA mitochondrial-
nym oraz opisano morfologiê mitochondriów u sznauce-
rów miniaturowych dotkniêtych dziedziczn¹ postaci¹ RD
(6). Badania wykaza³y zmiany w NBS pod wp³ywem
obni¿onej ekspresji kilku genów mitochondrialnych, jak
równie¿ mitochondrialnego czynnika transkrypcyjne-
go A. Obserwowano ponadto zmniejszenie ilo�ci, wiel-
ko�ci oraz zmiany morfologiczne w mitochondriach
izolowanych m.in. z neutrofili, komórek miê�niowych
szkieletowych, komórek nab³onkowych nasienia oraz
plemników. Mitochondria wszystkich badanych komó-
rek charakteryzowa³y siê zmniejszon¹ liczb¹ grzebieni
mitochondrialnych, s³abo wyra¿on¹ dwuwarstwowo�ci¹
ich b³on, a tak¿e elektronowo gêst¹ macierz¹. Sugeruje
siê, ¿e systemowa mutacja powoduj¹ca obni¿enie eks-
presji genów mitochondrialnych mo¿e uwidaczniaæ siê
fenotypowo w tkankach wykazuj¹cych intensywny
metabolizm i wysokie zapotrzebowanie na energiê i tlen
w ¿yciu pre- i postnatalnym, m.in. w³a�nie w siatków-
ce oka (6). Jednocze�nie stwierdzono, ¿e zmiany w po-
wstawaniu j¹drowego czynnika transkrypcyjnego wp³y-
waj¹ na zaburzenie ekspresji bia³ek mitochondrialnych
co oznacza, ¿e dana choroba/cecha nie jest przekazy-
wana tylko w linii matczynej, ale przez oboje rodziców
(25).

Diagnostyka i zapobieganie RD
W zwi¹zku z brakiem mo¿liwo�ci leczenia RD na

pierwszy plan wysuwa siê konieczno�æ profilaktyki pre-
natalnej i wczesno-postnatalnej u psów i kotów, pole-
gaj¹cej na ograniczaniu wp³ywu czynników szkodli-
wych, prowadzeniu programów szczepieñ ochronnych
(w szczególno�ci u kotów), a tak¿e regularnym badaniu
oczu przez wykwalifikowanych lekarzy weterynarii.

Wybieraj¹c optymalny okres na diagnostykê RD
u psów nale¿y pamiêtaæ, i¿ u niektórych ras psów, u któ-
rych ga³ka oczna jest relatywnie ma³a (np. rough collie,
beagle, shetland sheepdog), wystêpuje przej�ciowe nie-
dopasowanie rozwijaj¹cych siê warstw siatkówki we
wczesnym okresie postnatalnym, skutkuj¹ce w bada-
niu oftalmoskopowym obecno�ci¹ fa³dów, które zani-
kaj¹ w dojrza³ej ga³ce ocznej, lecz na tym etapie mog¹
byæ b³êdnie rozpoznane jako dysplazja siatkówki (9,
14). Kolejnym czynnikiem utrudniaj¹cym wczesne ba-
danie dna oka jest fizjologiczny przej�ciowy obrzêk
rogówki u szczeni¹t, który ustêpuje dopiero oko³o 3.-4.
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tygodnia ¿ycia (8). U wielu psów rasowych, tak¿e mie-
szañców, forma geograficzna dysplazji mo¿e byæ zdiag-
nozowana jeszcze przed ukoñczeniem 10. tygodnia
¿ycia (23). W celu pewnego rozpoznania postaci geo-
graficznej dysplazji zaleca siê przeprowadzenie pierw-
szego badania pomiêdzy 5. a 9. tygodniem ¿ycia, kolej-
nego miêdzy 6. miesi¹cem a 1. rokiem ¿ycia i ostatnie-
go w wieku oko³o 1,5 roku (23, 27). W przypadku
zaawansowanych dysplazji po³¹czonych z anomaliami
w obrêbie ga³ki ocznej uniemo¿liwiaj¹cymi badanie
struktur wewnêtrznych oka mo¿na pos³u¿yæ siê dodat-
kowymi badaniami diagnostycznymi siatkówki, np. ba-
daniem elektroretinograficznym (28).

Bior¹c pod uwagê specyfikê choroby wydaje siê, ¿e
przy obecnym stanie wiedzy konieczne jest prowadze-
nie dalszych badañ, zw³aszcza genetycznych nad etio-
patogenez¹ RD. Poznanie zmian w genomie odpowie-
dzialnych za rozwój choroby umo¿liwi szybk¹ diagnos-
tykê dziedzicznej postaci RD u psów oraz pozwoli na
wprowadzenie testów przesiewowych zapobiegaj¹cych
przekazywaniu tej cechy potomstwu.
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