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Zpráva o výstedku zkoušky #06'14í3:

']D.

]exonu 29

PKDí

E*nu't koče k způ šo'bdíčijPl(o''6todou
PCR.RFLP

Vyšetřovaný
Vzorek 15-13044
Jméno: Aston Martin von Freitag, CZ
Plemeno: Birma (SBl)
Datum narození: 23.8.201 4

Reg. čísto:ČscH Lo 1z7l14lsBl
Mikročip: 2o3o981 003 67052
Pohtaví: samice

ZákaznÍk

lvana Roznerová
Bítinka 5 - Velemín
'41oo2 pošta Lovosice
Czech Republic

Datum přijetí vzorku: 1 5.05.201 5
Vyšetřovaný materiá[: stěr ústnístiznice

Výstedek Mutace nebyta detekována (N/N)
Komentář k výstedku
Byta vyšetřena přítomnost či absence mutace c.l0063C>A exonu 29 PKD1 genu, která způsobuje
pátvúti.te onámocnění ledvin koček (PKD). onemocnění se projevuje tvorbou ledvinoqých ryst,
normální funkci tedvin. Příznaky nemoci se mohou projevit v jakémkotiv věku.
lt"ie

'ne*oŽňují
onemocnění PKD je autosomálně dominantně dědičné.To znamená, že nemoc se projevÍ u koček s
výstedkem N/P (něga6vní / pozitivnfl. Kočky s genotypem P-/P nebyly natezeny. Z toho se usuzuje,
žá přítomno't ouou mutovaných atel je prenatátně tetální. KříŽením koček N/P a N/N vzejde
polóvina zdravých jedinců (N/N) a polovina nemocných jedinců (N/P). Mutace c.10063C>A
Frotg"nu byta natezena u ptemen perské a exotické kočky, britské krátkosrsté kočky, siamské
kočďnagdďt arrěkotik datších ptemen, u kteďch je známo kříženís perskými kočkami např. Selkirk
Rex a ScoEtish Fotd.

Metoda:

soPol, akredilovaná

metoda

:

nebo mutovaného
senzitivita metody (pravděpodobnost, Že byla správně detekována mutovaná alela v genu u heterozygola
genu u
nóňo.ygóia'J*_hši nez s5%' špeiiriáita rňetoá-y_ (prrvdĚpodobnost, že byla správně derekována zdravá alela v
heteroiýgota-nebo zdravého homo4/gotá) je Wššínež 99%.

Datum vystavení zprávy: 26.05.2015 Jméno odpovědné osoby: Mgr. Martina Šafrová, vedoucí laboratoře
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Kód pro ověření zpÍávyje 44EB-RMD+QKT4-HFBH_K1 85. Jděte na www.g€nomia.cz
pouze ke zkoušené položce.
zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bei souhtasu tabofatoř€ Íepfodukovánajinak než celá. Výstedek se vztahuje
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