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Rotujärjestöt

DNA-tutkimustulosten tallennus
Kennelliitto aloittaa DNA-testien tulosten tallennuksen 15.2.2017. DNA-testit tulevat
ensimmäisessä vaiheessa tallennettavaksi roduille, joilla DNA-testi on hyväksytty Kennelliitossa, ja
joista osalla DNA-testistä saatava tulos on rekisteröinnin edellytys. Rodut ja DNA-testeillä
testattavat sairaudet ovat liitteenä.
Testitulokset tallennetaan toistaiseksi Omakoira-palvelusta ostettavan sähköisen lähetteen
perusteella Kennelliiton yhteistyölaboratorioista eli Genoscoper Oy, Laboklin GmbH & Co. KG ja
Movet Oy.
Lähete viralliseen DNA-tutkimukseen tulee tilata sähköisesti etukäteen Omakoira-palvelusta ennen
DNA-näytteenottajan luo menoa. DNA-näytteenottaja ottaa koiralta näytteen, tallentaa tiedot
Omakoira-palvelussa sekä toimittaa näytteen laboratorioon analysoitavaksi, joka tuloksen
valmistuttua tallentaa sen sähköisesti.
Toistaiseksi jo tehdyt paperiset testitulokset on mahdollista lähettää Showlinkiin odottamaan
tallennusta. DNA-tutkimustulokset tullaan tallentamaan tapauskohtaisesti, jos testi on hyväksytty
kyseiselle rodulle ja testaus on tehty tutkimustuloksen osalta hyväksytyssä laboratoriossa.
Jotta DNA-testin tulos voidaan tallentaa, tulee Showlinkiin toimittaa tutkimustuloksen lisäksi
asianmukainen lähete, josta ilmenee Kennelliiton hyväksymä DNA-näytteenottaja,
näytteenottopäivä ja koiran tunnistusmerkinnän tarkastus.
Aikataulu rotujen osalta, joilla DNA-tutkimustulos on PEVISA:ssa:
Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta käsittelee asian niiden DNA-testitulosten tallennuksen
aloittavien rotujen osalta, joilla DNA-tutkimustulos on PEVISA:ssa, ja päättää aikataulutuksesta.
Rotujärjestöjä tiedostetaan asiasta ja roduille annetaan useamman kuukauden siirtymäaika,
kunnes DNA-tutkimustulos tulee voimaan rekisteröinnin edellytyksenä.
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Testattava sairaus/ominaisuus

Rodut

familiaarinen nefropatia (FN)

cockerspanieli

juveniili katarakta (HSF4)

bostoninterrieri

neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL)

englanninsetteri

primäärinen linssiluksaatio (PLL)

parsonrussellinterrieri

progressiivinen retinaalinen atrofia (prcd-PRA)

novascotiannoutaja
villakoirat

progressiivinen retinaalinen atrofia (rcd4-PRA)

englanninsetteri

pyruvaattidehydrogenaasifosfaattipuutos (PDP1)

clumberinspanieli

töpöhäntäisyys

australianpaimenkoira
australian töpöhäntäinen
karjakoira
bokseri
bourbonnaisinseisoja
brasilianterrieri
bretoni
entlebuchinpaimenkoira
espanjanvesikoira
jackrussellinterrieri
karjalankarhukoira
kroatianpaimenkoira
länsigöötanmaanpystykorva
mudi
polski owczarek nizinny
pyreneittenpaimenkoirat (lk
ja pk)
schipperke
tanskalais-ruotsalainen
pihakoira
welsh corgi pembroke
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