GENETYKA

PISMO PRZEWODNIE

Imię i nazwisko właściciela

-

Data pobrania materiału
RODZAJ PRÓBKI:
Krew EDTA

Imię zwierzęcia
Gatunek:

koń

pies

inny

Data
urodzenia:

Rasa:
Płeć:

kot

samiec

samica

Pióra

Wypełnia laboratorium

Wymaz z:

ŚWIADECTWO BADANIA
dla wszystkich badań

Numer klienta

dla wybranych badań (wpisz poniżej)

po sterylizacji

CHIP

KOPIA RODOWODU

Paszport

załączona do pisma

dosłana mailem

Inne informacje, uwagi:
Pieczątka lecznicy, data

WYNIKI PRZEKAZAĆ:
Email:

List (adres):
Zapytaj w laboratorium o możliwość wykonania badań
niewystępujących na liście.

CHOROBY GENETYCZNE
Pakiet chorób genetycznych koni: konie arabskie
Pakiet chorób genetycznych koni: konie gorącokrwiste
Pakiet chorób genetycznych koni: Paint Horse
Pakiet chorób genetycznych koni: Quarter Horse/Appaloosa
Pakiet pięciu chorób genetycznych koni

KOŃ

Abiotrofia móżdżku (CA)
Dziedziczna miejscowa astenia skóry koni (HERDA)
Choroba spichrzeniowa glikogenu (GBED)
Hipertermia złośliwa koni (EMH)
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka typu Herlitza (H-JEB)
Przewlekły mięśniochwat porażenny (PSSM)
Okresowy paraliż hyperkaliemiczny (HYPP)
Zespół osłabionego źrebięcia u koni gorącokrwistych (WFFS)
Zapalenie mięśni tła immunologicznego i miopatia MYH1 (MYHM)
Zespół lawendowego źrebięcia (LFS)
Zespół białego źrebięcia (LWS, OLWS, OLWFS, LWO)
Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)

KOT

Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IV (GSD IV)
Gangliozydoza, typ 1 (GM1)
Gangliozydoza, typ 2 (GM2)
Hipokaliemia
Kardiomiopatia przerostowa, A31P (HCM A31P)
Kardiomiopatia przerostowa, A74T (HCM A74T)
Kardiomiopatia przerostowa, R820W (HCM R820W)
Niedobór kinazy pirogronianowej (PKDef)
Postępujący zanik siatkówki (pd-PRA)
Postępujący zanik siatkówki (rdAc-PRA)
Postępujący zanik siatkówki (rdy-PRA)
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
Wielotorbielowatość nerek (PKD)
Wrodzony zespół miasteniczny (CMS)

PIES

Anomalia oczu collie (CEA)
Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ARVC)
Brachyuria
Ceroidolipofuscynoza neuronalna (NCL)
Choroba Krabbego (leukodystrofia globoidalna, GLD)
Choroba spichrzeniowa glikogenu (GSD IIIa)
Choroba von Willebranda, typ 1 (vWD1)
Choroba von Willebranda, typ 2 (vWD2)
Choroba von Willebranda, typ 3 (vWD3)
Ciężki niedobór odporności (SCID)
Cykliczna neutropenia psów (GCS)
Defekt adhezji leukocytów u psów (CLAD)
Defekt genu MDR-1
Defekt miostatyny („Bully Whippets”)
Dysplazja oczno - szkieletowa / dysplazja siatkówki (OSD / RD)
Dystrofia mięśni u golden retrieverów (GRMD)
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OKRYWA WŁOSOWA
Dziedziczna miopatia labrador retrieverów / miopatia
centralnojądrowa (HLRM / CNM)
Dziedziczna parakeratoza lusterka nosowego (HNPK)
Encefalopatia neonatalna (NEwS)
Fukozydoza
Gangliozydoza typu GM1 (GM1)
Hemofilia typu A (czynnik VIII)
Hemofilia typu B (czynnik IX)
Hiperekpleksja (startle disease)
Hipertermia złośliwa (MH)
Hiperurikosuria i hiperurikemia (HUU)
Karłowatość przysadkowa
Kurza ślepota (CSNB)
Kwasica L-2-hydroksyglutarowa (L-2-HGA)
Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 1 + 2) (DM)
Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 2) (DM)
Miotonia wrodzona
Młodzieńczy paraliż krtani i polineuropatia (JLPP)
Mukopolisacharydoza typu VII (MPS)
Narkolepsja
Nefropatia białkogubna (PLN)
Niedobór czynnika VII
Niedobór fosfofruktokinazy (PFKDef)
Niedobór kinazy pirogronianowej (PKDef)
Osteopatia czaszkowo-żuchwowa (CMO)
Pęcherzowe odklejanie się naskórka (JEB)
Pierwotne przemieszczenie soczewki (PLL)
Polineuropatia (LPN1)
Postępujący zanik siatkówki (PRA)
Postępujący zanik siatkówki – dysplazja pręcikowoczopkowa, typ 1
(rcd1-PRA)
Postępujący zanik siatkówki – dysplazja pręcikowoczopkowa, typ 2
(rcd2-PRA)
Postępujący zanik siatkówki – dysplazja pręcikowoczopkowa, typ 4
(rcd4-PRA)
Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowopręcikowa (crd-PRA)
Postępujący zanik siatkówki - postępująca dystrofia pręcikowoczopkowa (prcd-PRA)
Postępujący zanik siatkówki u golden retrieverów (GR-PRA1)
Postępujący zanik siatkówki u golden retrieverów (GR-PRA2)
Wieloogniskowa retinopatia psów, typ1 (CMR1)
Wieloogniskowa retinopatia psów, typ 2 (CMR2)
Wielotorbielowatość nerek (PKD)
Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)
Wrodzony zespół miasteniczny (CMS)
Zaćma wrodzona (HSF4)
Zapalenie mózgu mopsów (PDE)
Zapaść wysiłkowa (EIC)
Zatrucie miedzią
Zespół Alporta (FN)
Zespół chińskiego beagle`a (MLS)
Zespół kręconej sierści i suchego oka (DE/CC)
Zespół uwięźniętych neutrofili (TNS)

KOŃ

Gen siwego włosa (siwienie)
Test na zygotyczność genu D (dun, bułany)
Test na zygotyczność genu Rn (roan, dereszowaty)
Umaszczenie dominujące białe (GQ Santana Dominant White W10)
Umaszczenie kare / brązowe – mutacja w obrębie genu agouti
(locus A)
Umaszczenie kasztanowate
Umaszczenie kremowe (gen MATP)
Umaszczenie perłowe
Umaszczenie sabino
Umaszczenie Splashed White
Umaszczenie srebrne
Umaszczenie szampańskie
Umaszczenie tobiano

PIES

Długość sierści
Kręcony włos (curly)
Locus A (Agouti, barwa czarna / dzika)
Locus B (barwa brązowa)
Locus D (rozcieńczenie, dilution)
Locus E (barwa żółta, cytrynowa, czerwona, kremowa, morelowa)
Locus EH (barwa sobolowa)
Locus EM (czarna maska)
Locus H (arlekin)
Locus K (barwa czarna dominująca)
Locus M (Merle)
Szorstki włos (furnishing)
Zaburzenie okrywy włosowej (IC, Improper Coat)

KOT

Barwa amber
Barwa burmska
Barwa cynamonowa
Barwa czekoladowa
Barwa domiująca biała / białe nakrapianie
Barwa siam (point)
Długość sierści
Locus A (Agouti, barwa czarna / dzika)
Locus D (rozcieńczenie, dilution)

BADANIA IDENTYFIKACYJNE
Analiza mieszańca (pies)
Badanie płci (ptaki)
Badanie pochodzenia (koń, kot, pies)
Identyfikacja osobnicza (profil DNA) (koń, kot, pies)
Zgodność rasowa (pies)

INNE BADANIA
Gen szybkości (speed gene) (koń)
Grupy krwi, genetycznie (kot)

WROCŁAW

WARSZAWA

KATOWICE

ul. Wodzisławska 6, 52-017 Wrocław
tel.: 71 722 35 25, 513 179 147
e-mail: wroclaw@vetlab.pl

al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel.: 22 201 16 49, 533 335 958
e-mail: warszawa@vetlab.pl

ul. Żeliwna 36, 40-599 Katowice
tel.: 32 413 06 07
e-mail: katowice@vetlab.pl

www.vetlab.pl

01.06.2020

KOŃ PROFILE

Pieczątka, podpis lekarza

ŚWIADECTWO BADANIA (CERTYFIKAT)
Świadectwo badania jest przygotowywane w języku polskim z tłumaczeniem na angielski. Zawiera dane dotyczące wyniku badania, właściciela zwierzęcia, lekarza
pobierającego materiał, laboratorium, które badanie wykonuje oraz przede wszystkim samego pacjenta. Należy zwrócić uwagę na dostarczenie do laboratorium
wszystkich potrzebnych informacji (np. dobrej jakości kopia rodowodu uzupełniona o pozostałe zaznaczone dane).

Nazwa badania

Wynik i interpretacja

Dane pacjenta i jego rodziców

Dane właściciela

Dane lekarza
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Dane laboratorium

