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	 Dedičné	ochorenia
• Malígna hypertermia (MH) 
• Degeneratívna myelopatia (DM) exón 2 
• Chondrodysplázia (CDPA) a -dystrofia  

  (CDDY) (IVDD-Risk) 
• Hyperurikozúria (SLC) 
• Juvenilná myoklonická epilepsia (JME) 
• Hemofília B (faktor IX), 
• Hemofília A (faktor VIII) 
• Ventrikulárna arytmia (IVA)

Materiál	vzorky	na	všetky	genetické	testy:

1 ml EDTA krvi alebo 2 lícne stery na jedno  
zviera. Sterové tampóny vám poskytneme 
zdarma.

	 DNA	profil,	preukázanie	pôvodu

	 Farby	a	charakteristiky	srsti	
 A-lokus, B-lokus, Curly, D-lokus D1, zriedkavé varianty na D-lokuse, E-lokus, špeciálne farby na  
 E-lokuse,  EM-lokus, furnishing, shedding, dĺžka srsti, I-lokus, K-lokus, M-lokus, S-lokus

	 Kombinácia	Rodézsky	ridgeback	

 Degeneratívna myelopatia (DM exón 2), Hemofília A (faktor VIII - deficiencia),
 Hemofília B (faktor IX - deficiencia), Juvenilná myoklonická epilepsia (JME),
 B- lokus (liver-nose), D- lokus d1 (dilution)

 Zľavy pre členov chovateľských klubov môžu byť zohľadnené v prípade, že je s každou
 vzorkou doručená kópia aktuálneho potvrdenia o členstve. 

 Pre vystavenie certifikátu je potrebné potvrdenie identity zvieraťa veterinárom alebo poverenou osobou chovateľského  
 klubu.  Certifikáty sú spoplatnené zvlášť. 
 Na kombinácie genetických testov, DNA profily a preukazovanie pôvodu sa neposkytujú žiadne dodatočné zľavy. 

 Katalóg vyšetrení a žiadanky nájdete na našich webových stránkach www.laboklin.sk 
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Malígna hypertermia 

Dedičnosť	 autozomálne	dominantná	

Charakteristika	 Toto	u	mnohých	plemien	rozšírené		
	 ochorenie	sa	prejavuje	zrýchleným		
	 metabolizmom	a	zvýšenou	telesnou	
	 teplotou.	Spúšťacím	faktorom	je		
	 použitie	inhalačných	anestetík	a		
	 myorelaxancií.	Dochádza		
	 k	poškodeniu	nervového	tkaniva,		
	 pečene	a	obličiek,	pri	opakovanom		
	 podaní	vyššie	uvedených	dávok	aj		
	 ku	smrti	pacienta.	
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STRUČNÝ POPIS GENETICKÝCH 
OCHORENÍ 

Degeneratívna myelopatia (exón 2)

Dedičnosť	 autozomálne	recesívna	s	variabilnou	penetranciou	

Charakteristika	 Degeneratívna	myelopatia	je	vážne	neurodegeneratívne	ochorenie	
	 s	neskorým	nástupom	od	8.	roku	veku.	Je	charakterizované		
	 degeneráciou	axónov	a	myelínu	v	hrudnej	a	bedrovej	časti	miechy,		
	 následkom	čoho	dochádza	k	progresívnej	ataxii	a	paréze.	Prvými		
	 prejavmi,	ktoré	pozorujeme,	sú	príznaky	postihnutia	horného		
	 motoneurónu	panvových	končatín.	Dochádza	k	rozvoju		
	 nekoordinovaných	pohybov,	zhoršeniu	propriorecepcie	a	spinálnych		
	 reflexov.	Ako	ochorenie	postupuje,	rozširuje	sa	na	hrudné	končatiny		
	 a	prejavuje	sa	ako	flacidná	paréza	a	paralýza.	Laboklin	vlastní		
	 exkluzívnu	licenciu	na	vykonanie	tohto	genetického	testu.	

Chondrodysplázia (CDPA) a chondrodystrofia (CDDY) (IVDD riziko)

Dedičnosť	 CDPA	autozomálne	dominantná,	CDDY	semidominantná	(dĺžka		
	 končatín)	alebo	dominantná	(IVDD	riziko)

Charakteristika	 U	mnohých	plemien	chondrodystrofia	(CDDY)	a/alebo		
	 chondrodysplázia	(CDPA)	spôsobujú	fenotyp	krátkej	nohy.	Avšak	CDDY		
	 je	spojená	s	rizikom	predčasnej	degenerácie	medzistavcových		
	 platničiek	(podľa	Hensena,	typ	I,	IVDD).	Ponúkame	kombinovaný	test		
	 pre	CDPA	a	CDDY,	aby	sme	umožnili	vyhnúť	sa	CDDY	a	
	 uprednostňovať	CDPA	a	tak	minimalizovať	riziko	IVDD.
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Hyperurikozúria (HUU/SLC) 

Dedičnosť	 autozomálne	recesívna

Charakteristika	 Hyperurikozúria	je	porucha	metabolizmu,	pri	ktorej	dochádza	
	 k	nadmernému	vylučovaniu	kyseliny	močovej	miesto	allantoinu.		
	 Prevenciou	pre	postihnuté	psy	je	kŕmenie	nízko	purínovou	diétou	a		
	 udržiavanie	dostatočnej	hydratácie.

Juvenilná myoklonická epilepsia (JME) 

Dedičnosť	 autozomálne	recesívna

Charakteristika	 JME	sa	vyznačuje	myoklonickými	zášklbmi	s	nástupom	vo	veku	6	mesiacov.	Psy	trpia		
	 mimovoľnými	a	náhlymi	zášklbmi,	ktoré	sa	vyskytujú	najmä	v	kľudových		situáciách.	Tieto	
	 zášklby	sa	vyskytujú	denne	vo	viac	ako	85	%	prípadov.	Choroba	progreduje	do	
	 generalizovaných	tonicko-klonických	záchvatov	asi	u	40	%	postihnutých	psov.	

Hemofília B (Faktor IX) 

Dedičnosť	 X	–	chromozomálne	recesívna

Charakteristika	 Postihnuté	psy	majú	sklon	ku	krvácaniu.	Klinické	príznaky	zahŕňajú	hematómy,	krvácanie	
	 z	nosa,	kože,	v	svaloch	a	kĺboch.	Závažnosť	prejavov	sa	môže	pohybovať	od	miernych	
	 po	ťažšie	v	závislosti	od	stupňa	ochorenia.
	 Spoločnosť	Laboklin	vlastní	výlučnú	licenciu	na	vykonávanie	tohto	genetického	testu.

Hemofília A (Faktor VIII) 

Dedičnosť	 X	–	chromozomálne	recesívna

Charakteristika	 pozri	hemofília	B	

Ventrikulárna arytmia (IVA) 

Dedičnosť	 neúplná	penetrancia	a	expresia

Charakteristika	 Deteguje	sa	rizikový	faktor	pre	IVA.	IVA	sa	prejavuje	tachykardiou	a	poruchami	srdcového	
	 rytmu,	najčastejšie	u	psov	vo	veku	6-18	mesiacov.	Môže	viesť	k	náhlej	smrti.	Symptómy	
	 sa	neprejavia	u	všetkých	zvierat	s	genetickým	variantom	v	géne	QIL-1,	prípadne	môžu	
	 symptómy	s	postupujúcim	vekom	vymiznúť.	U	nositeľov	genetického	variantu		
	 s	vyšším	rizikom	ochorenia	sa	odporúčajú	preventívne	vyšetrenia	abnormalít	pomocou	
	 dlhodobého	echokardiogramu.
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