CHOVATEĽSKÉ A REGISTRAČNÉ PRAVIDLÁ
platnosť od 01.01.2019
3.5.1
Programy testovania
Každý FIFe člen musí vypracovať príslušné programy testovania.
Informácie o genetických ochoreniach a pokyny na testovanie a zdravotné prehliadky skúma a poskytuje Komisia pre
zdravie a pohodu.
zdravotné vyšetrenie
a veterinárne potvrdenie
testovanie na hluchotu
napr. BAER brainstem auditory
evoked response
(meranie elektrickej activity
v ušnom slimáku a v mozgu)
normálne semenníky a ich
zostúpenie do miešku
umbilical hernia
(pupočníková prietrž)
GM2/HEXB
gangliosidosis
(gangliosidóza-nahromadenie
abnorm.množstva gangliínervových uzlín)
recesívne ochorenie
GM1/GLB1 a GM2/HEXB
gangliosidosis
recesívne ochorenie

GSD IV/GBE-1
glycogen storage disease type IV
(porucha ukladania glykogénu
v tele, žiadna / nedostatočná
premena na glukózu)
recesívne ochorenie
PRA – test CEP290 (PRA-rdAC)
progressive retinal atrophy
(postupná degenerácia sietnice
oka)
recesívne ochorenie

3.6

FIFe - povinné pre všetky plemená !!!
(pre mačky/kocúrov pred zaradením do chovateľského programu)
tieto potvrdenia musia byť priložené ku žiadosti o vydanie rodokmeňov !
všetky biele mačky
vzhľadom k tomu, že nie je povolené používať hluché mačky/kocúrov
v chove (čl.3.6.4) (BAER test - od 01.01.2012)
(dovtedy postačovalo potvrdenie veterinára, že mačka/kocúr nie sú hluchí)
chovní kocúri (čl.3.2)
vzhľadom k tomu, že nie je povolené používať mačky/kocúrov s touto vadou
v chove (čl.3.6)
BUR
povinný DNA test (čl.6.5)
povolené párenia:
GM2 free x GM2 free
GM2 free x GM2 carrier
KOR
povinný DNA test (čl.6.10)
povolené párenia:
GM free x GM free
non-carrier x GM carrier
NFO
povinný DNA test (čl.6.16)
zakázané párenie:
GSD IV carrier x GSD IV carrier

PEB
povinný DNA test (čl.6.18)
BAL/SIA, OLH/OSH
povinný DNA test (čl.6.21)
povolené párenia:
PRA N/N x PRA N/N
PRA N/N x PRA N/rdAC

Mačky vylúčené z chovu

hluché mačky (čl.3.6.4)
dospelé mačky s pruhom (čl.6)
mačky bez fúzov (čl.6)
akýkoľvek typ “divej” mačky alebo akékoľvek nové plemeno založené
na “divej” mačke (čl.3.6.1)
mačky trpiace (pseudo-)achondroplaziou
aleboosteochondrodyspláziou (čl.3.6.2)
mačky trpiace vrodenou abnormalitou (čl.3.6.3)

Každý člen FIFe môže vydať ďalšie zdravotné obmedzenia s ohľadom na národné špecifiká
FIFe Chovateľské a registračné
pravidlá
DODATOK I
PRA-b
Bengal progressive retinal
atrophy
určenie krvej skupiny
BHD
Burmese head defect
COLQ
congenital myasthenic syndrome
GM1/GLB1 a GM2/HEXB
gangliosidosis

dostupné genetické testy odporúčané (povinné sú uvedené)
(pre mačky/kocúrov pred zaradením do chovateľského programu)
BEN

DNA test nie je dostupný pre všetky plemená
(serologický test: BEN, EUR, RAG, SIB, TUA)
BUR – odporúčané pre mačky z USA
DRX, SPH
KOR – povinné podľa čl.6.10

GM1/GLB1
gangliosidosis
GM2/HEXB
gangliosidosis
GSD IV
glycogen storage disease type IV
MyBPC3/A31P
hyperthrophic cardiomyopathy

BAL/SIA, OLH/OSH, PEB

MyBPC3/ R820W)
hyperthrophic cardiomyopathy

RAG

BHK
hypokalaemia

BML, BUR, SIN

PKD1/AD-PKD
polycystic kidney disease
PK
pyruvate kinase deficiency

EXO/PER, SRL/SRS, BLH/BSH

CEP290/rdAc-PRA
retinal degeneration II
progressive retinal atrophy

ABY/SOM
PEB – povinné podľa čl.6.18
BAL/SIA, OCI, OLH/OSH – povinné podľa čl. 6.21

SMA
spinal muscular atrophy

MCO

KIT
white and piebald white

pre biele mačky a mačky s bielou škvrnitosťou (bikolor, harlekýn, van)

ster z dutiny ústnej

ster vložiť do obálky s menom a mikročipom danej mačky a skladovať na
suchom mieste, v prípade potreby môže byť ster použitý pre genetické testy

BUR – povinné podľa čl.6.5
NFO – povinné podľa čl.6.16
MCO

ABY/SOM, BEN, LPL/LPS, SIN

FIFe Chovateľské a registračné
pravidlá
DODATOK II
BAER
brainsterm auditory evoke
response
elektrokariogram alebo ultrazvuk
pre kontrolu srdcových ochorení

dostupné genetické testy odporúčané (povinné sú uvedené)
(pre mačky/kocúrov pred zaradením do chovateľského programu)

kontrola zdravotného stavu

v prípade, že sa v danom plemene vyskytuje určitý zdravotný problém,
odporúča sa vyšetrenie mačky pred uvedením do chovu u veterinárneho
lekára-špecialistu
ABY/SOM, BAL/SIA, BEN, OCI, OLH/OSH, PEB, RUS

očné vyšetrenia (PRA, cataract
(šedý zákal), a i.)
normálne semenníky a ich
zostúpenie do miešku

Hluché mačky nesmú byť uvedené do chovu – povinné podľa čl.3.6

EXO/PER, BLH/BSH, SRL/SRS, MCO, RAG, SPH

chovní kocúri – povinné podľa čl.3.2

umbilical hernia
(pupočníková prietrž)

vzhľadom k tomu, že nie je povolené používať mačky/kocúrov s touto vadou
v chove – povinné podľa čl.3.6

rentgénové vyšetrenie patellar
luxation (vykĺbenie jabĺčka) a hip
dysplasia (bedrová displázia)

ABY/SOM, BEN, DRX, EXO/PER, MCO, NFO

