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 Dedičné ochorenia
- Malígna hypertermia (MH)

 - Degeneratívna myelopatia (DM) exón 2
 - Chondrodysplázia (CDPA) a -dystrofi a
  (CDDY) (IVDD-Risk)
 - Hyperurikozúria (SLC)
 - Kongenitálna ichtyóza
 - Leukoencefalomyelopatia (LEMP)
 - Centronukleárna myopatia (CNM)

Materiál vzorky na všetky genetické testy:

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

Materiál vzorky na všetky genetické testy:

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

 DNA profi l, 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, H-lokus (harlekýn), shedding, dĺžka srsti, I-lokus,
 K-lokus, M-lokus, S-lokus

 Kombinácia farby srsti 

 A-Lokus, B-Lokus, D-Lokus (d1), E-Lokus (e1), I-Lokus, K-Lokus, S-Lokus

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

 Pre vystavenie certifi kátu je potrebné potvrdenie identity zvieraťa veterinárom alebo poverenou osobou 
 chovateľského klubu.  Certifi káty sú spoplatnené zvlášť.  
 Na kombinácie genetických testov, DNA profi ly 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.	

labor.ba@laboklin.com www.laboklin.sk

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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Hyperurikosúria (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.

Kongenitálna ichtyóza 

Dedičnosť	 autozomálne	recesívna

Charakteristika	 Kongenitálna	ichtyóza	bola	doteraz	pozorovaná	iba	u	nemeckej	dogy.		
	 Koža	sa	stáva	suchou,	stráca	pružnosť,	čím	zviera	získava	vráskavý		
	 vzhľad	(zvlášť	postihnutá	je	hlava).	U	šteniat	sa	vyvíja	aj	silný	opuch		
	 viečok.	Kožné	záhyby	zvyšujú	riziko	sekundárnych	infekcií.

Leukoencefalomyopatia (LEMP) 

Dedičnosť	 autozomálne	recesívna	s	redukovanou	penetráciou

Charakteristika	 LEMP	je	neurodegeneratívna	porucha	lokalizovaná	v	bielej	hmote		
	 centrálneho	nervového	systému	(CNS).	Typickými	príznakmi	sú		
	 poruchy	koordinácie	a	pohybu.	Iba	niekoľko	mesiacov	po	prvých		
	 príznakoch	už	postihnuté	psy	nevedia	vstať	ani	chodiť.	Vek	nástupu		
	 prejavov	je	asi	1	–	3	roky.

Centronukleárna myopatia (CNM) 

Dedičnosť	 autozomálne	recesívna

Charakteristika	 CNM	je	ochorenie,	ktoré	spôsobuje	dyspláziu	svalstva.	Z	tohto		
	 dôvodu	postihnuté	psy	nemajú	šľachové	reflexy	a	priberajú	na	váhe		
	 menej	ako	šteňatá	v	rovnakom	veku	(4	týždne).	Zjavné	prejavy	sa		
	 objavujú	vo	veku	12	–	20	týždňov	a	zahŕňajú	celkovú	amyasténiu,		
	 aberantnú	polohu,	nemotornú	chôdzu	a	problémy	s	prehĺtaním	potravy.	

labor.ba@laboklin.com www.laboklin.sk
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