DNA-testa din pumi för PLL - så här gör du
PLL är en allvarlig ögonsjukdom, Primär Linsluxation, som inte är vanlig men förekommer hos
pumi. Även om det inte finns något krav att testa avelsdjur för PLL vill många uppfödare ändå göra
det för att undvika att para två anlagsbärare med varandra. Att para en anlagsbärare med en som
inte har anlaget går bra, då blir avkomman inte drabbad av sjukdomen.
Gör testet i god tid om du planerar att para din pumi. Om det visar sig att din pumi är bärare av
anlaget måste den tilltänkta partnern också testas och det kan tid att få resultatet.
Beställ ett testpaket på webben från www.mydogdna.com
Du betalar med bankkort.
När du fått testpaketet med posten, beställ tid hos din vanliga veterinär och tala om att det gäller
dna-test med svabbprov.
Aktivera testet via webben enligt instruktioner på www.mydogdna.com/sampling-instructions
Då får du en kod som ska stå på blanketten du tar med till veterinären. Aktiveringen ska alltså
göras av dig före veterinärbesöket.
Före veterinärbesöket laddar du också ned blanketten Remiss DNA-test från SKK. SKK
registrerar ännu inte DNA-test för pumi, men om du använder blanketten och skickar in till SKK
med testresultatet så kommer det med om SKK senare väljer att registrera PLL-test för pumi.
Fyll i uppgifterna om din hund på remissen och skriv ut. Fyll också i blanketten från MyDogDNA.
Skriv inte under nu. Ta med allt till veterinären.
Hunden ska inte äta (eller ha något annat i munnen) direkt före testet.
Veterinären samlar in DNA genom att snurra tre bomullstops mot slemhinnan i munnen.
Veterinären och du skriver under blanketterna.
Veterinären skickar DNA-provet och MyDogDNA-blanketten till Genoscoper-laboratoriet i
Finland. Det måste vara veterinären som skickar det, inte du.
Den underskrivna SKK-blanketten ska du ta med dig hem och spara i väntan på resultatet.
4-6 veckor efter det att Genoscoper fått provet får du resultatet. Det kommer med e-post och det
finns anvisningar i mejlet för hur du ska göra. Du klickar på en länk för att se din hunds profil. Sen
klickar du på hundens namn. Står det CLEAR i fältet PLL är hunden fri och inte bärare av anlaget.
I din hunds profil på MyDogDNA finns en symbol med skrivare. Den trycker du på för att få en
testrapport som PDF, som du kan skriva ut. Gör det.
Skicka rapporten från MyDogDNA tillsammans med den underskrivna SKK-remissen till
SKK med vanlig post. (Ta en kopia av remissen för egen del. SKK sparar remiss och resultat men
gör inget med det så länge inte resultatet ska registreras)
Nu är allt klart. På MyDogDNA finns delningslänkar du kan använda om du vill visa resultatet för
andra, till exempel på din hemsida.
Förutom PLL har hundens DNA matchats mot andra sjukdomar, hos andra raser. Det är en lång
lista. Dessa sjukdomar är inte validerade för pumi. Skulle det finnas någon matchning här är det
alltså inte säkert det har någon betydelse för din hund. Diskutera det i så fall med din veterinär.
Förutom sjukdomsanlag ger testet också besked om hundens färganlag. Färganlag är
komplicerat, men en del går att förså med hjälp av informationstexterna på MyDogDNA.

