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PRIPOROČENI ZDRAVSTVENI TESTI  PRITLIKAVI PINČ 
 

1. PREGLED OČI 

Pregled oči opravi veterinar specialist s pomočjo aparatur in poda potrdilo, da je pes klinično prost naslednjih 

bolezni: katarakta, PRA, entropij, ektropij, glavkom, displazija retine, luksacija leče in mikroftalmija. 

Najpogostejši bolezni pri šnavcerjih sta PRA  in katarakta. 

Preglede je potrebno opravljati vsaj na vsaki 2 leti, za vzrejo pa priporočamo samo pse, ki imajo negativen izvid 

na zgoraj omenjene bolezni in pri katerih izvid ni starejši od 2 let. Klinični pregled oči lahko opravite pri: 

Dr.sci. Zlata Čop, dr.vet.med, Veterinarska klinika Lesce, tel. 04 53 77 100, http://vet-lesce.si/ 

Tadej Zemljič, dr. vet. med., dipl. ECVO, https://www.veterinarskaocesnaambulanta.com/ 

 

1. KLINIČNI PREGLED POGAČIC 

Izpah pogačice (Patella Luxation) je pogosta dedna bolezen pritlikavih pasem. Lahko se kaže kot nenadno 

poskakovanje po 3 tačkah, pogosto tudi “kavbojska hoja” zadnjih nog. Ko se kolenski sklep giba, pogačica čvrsto 

drsi gor in dol po svojem žlebu. Kadar pa med drsenjem preskoči na eno ali drugo stran kolenskega sklepa, 

govorimo o izpahu. Tačka se med izpahom »zatakne« in pes lahko sam z dovolj veliko silo med hojo povrne 

izpahnjeno pogačico nazaj na pravo mesto.  

Klinični pregled pogačic lahko opravite skupaj s pregledom oči pri dr. Zlati Čop ali dr. Tadeju Zemljiču. Dobite 

tudi pisno potrdilo, ki velja doživljenjsko. Priporočamo, da v vzreji uporabljate le pse s stopnjo 0 ali 1. 

Pregled pogačic je obvezen za vzrejo pri matičem klubu PSK! 

 

2. CISTINURIA genetski test 

Cistinuria je podedovana bolezen, ki povzroča nepravilen transport aminokisline cistin v tubulih ledvic. To ima 

za posledico, da je v urinu le malo cistina. Psi s cistinurijo ne absorbirajo cistina (in še nekaj drugih aminokislin) 

v tubulih ledvic zato imajo v urinu nenormalno visoke koncentracije cistina. Prekomerne koncentracije cistina v 

urinu povzročajo nastanek kristalov kar lahko vodi v nastanek cistinskih kamnov v ledvicah in / ali mehurju. Psi, 

ki trpijo zaradi cistinurije imajo pogosto vnetje urinarnega sistema in imajo povečano tveganje za odpoved 

ledvic. Pri pritlikavih pinčih se pojavlja tip II-b cistinurije, ki se deduje avtosomno dominantno. Prvi klinični znaki 

se pojavijo v starosti 1 do 2 leti. 

https://www.eurovetgene.com/sl/order/breed/649 

https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/miniature-pinscher/ 



2 
 

 

KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE 
Olga Bizjan Poklukar 
Februar 2021 
 

 

 
 

 

3. HIPERURIKOZURIJA genetski test 

Hiperurikozurija je bolezen za katero je značilno povečano izločanje sečne kisline, kar lahko vodi v nastanek 

uratnih sečnih kamnov in zapletov povezanih s tem. Bolezen povzroča mutacija G563T v genu SLC2A9, ki kodira 

transportni protein za urično kislino in se izraža v ledvicah živali.  

https://www.eurovetgene.com/sl/order/breed/649 

https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/miniature-pinscher/ 

 

 


