Hur gör jag detta test på min hund?
Då Irish Glen of Imaal terrier inte har central registrering på detta test, måste vi använda SKK:s
”Allmänna remiss för DNA-test”. Remissen används för att säkerhetsställa hundens identitet vid
blodprovstagning. Remissen är även nödvändig, ifall vi i en framtid skulle ansöka om att få en
central registrering för våra DNA-tester. SKK godkänner enbart blodtester i detta fall. Om inte
denna remiss används, kommer inte ditt resultat att godkännas och det går inte att efterregistrera din
hunds testresultat.
På SKK-remissen anger man vilken sjukdom testet gäller (PRA-CRD3), vilket laboratorium
som utför testet, provtagande veterinär, hundägare samt fullständiga uppgifter om hunden. Det
finns även en del som veterinären fyller i.
På laboratorie-remissen anger man fakturaadress och hundens uppgifter. Även där finns en
del för veterinären.
Din veterinär tar blodprov på hunden. Blodprovet SKA OVILLKORLIGEN skickas av
provtagande veterinär till aktuellt laboratorium.
Så ta kontakt med din veterinär och berätta att du vill göra ett DNA-test på din hund. Du behöver
ta med dig stamtavla och SKK:s Allmänna remiss för DNA-test, plus en remiss till laboratoriet
som ska utföra testet. Vi har idag två olika laboratorier att välja på: Biofocus i Tyskland och
Optigen i USA. Remisser till dessa hittar du under annan länk på sidan.
Tidigare har vi rekommenderat våra medlemmar att anlita Universitetet i Bochum, då deras test
är framtaget delvis på nordiska glennar. På Bochum har man dock slutat utföra DNA-tester för
PRA-CRD3, och överlåtit licensen till företaget Biofocus i Recklinghausen. Dessa utför testerna
på samma sätt med samma metoder som tidigare, enligt ansvarig professor på Bochum.
SKK-remissen plus kopia på provsvaret skickas till Svenska Kennelklubben, 163 85
SPÅNGA . Inskickade remisser sparas på SKK utan åtgärd för eventuellt framtida beslut
om central registrering.
SKK vill också att hundägaren skickar en kopia på testresultat till rasklubben för kännedom.
Aktuell adress till SAIGITs avelsråd, se hemsidan.
OBS – även SAIGIT har sedan 2010-10-28 ett styrelse beslut på att medlem i SAIGIT bör skicka in
en kopia på resultatet till SAIGITs Avelskommitté för arkivering. Detta för att vi ska kunna arbeta
vidare med att främja ett gemensamt och framåtsträvande avelsarbete för Irish Glen of Imaal terrier.
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