Zpráva o výsledku zkoušky

Genomia

Detekce mutace C>Av exonu 29 PKDl genu u kocek
zpusobující PKD metodou PCR-RFLP
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Vyšetrovaný
Císlovzorku: 09-14103
Jméno: GICWhiskey LovelyPanther, CZ
Plemeno: Britská krátkosrstá
Rok narození: 2006
ID císlo:961001000042592
Pohlaví: samice
Datum prijetí vzorku: 28.05.2009
Druh vyšetrovaného materiálu: ster sliznice

[Výsledek:Mutace nebyladetekována (NIN)
Komentár k výs'ledku
Byla vyšetrena mutace PKD1 genu (3284C>A v exonu 29), která zpusobuje polycystické onemocnení ledvin
kocek (PKD). Onemocnení se projevuje tvorbou ledvinových cyst, které znemožnují normální funkci ledvin.
Príznaky nemoci se mohou projevit vjakémkoliv veku.

Onemocnení PKDje autosomálne dominantne dedicné. To znamená, že nemoc se projeví u kocek s výsledkem
N/P. Kocky s genotypem P/P nebyly nalezeny. Z toho se usuzuje, že prítomnost dvou mutovaných alel je
prenatálne letální. Krížením kocek N/P a NIN vzejde polovina zdravýchjedincu (NIN) a polovina nemocných
jedincu (N/P). Mutace PKD1genu 3284C>Av exonu 29 byla nalezena li plemen perské a exotické kocky,britské
krátkosrsté kocky, siamské kocky, Ragdoll a nekolik dalších plemen, u kterých je známo krížení s perskými
kockami napr. Selkirk Rexa Scottish FtJld.
Metoda: SOP01, akreditovaná metoda
Senzitivita metody (pravdepodobnost, že byla správne detekována mutovaná alela v genu u heterozygota nebo mutovaného homozygota) je
vyšší než 99%, Specificita metody (pravdepodobnost, že byla správne detekována zdravá alela v genu u heterozygota nebo zdravého
homozygota) je vyšší než 99%.

Datum vystavení zprávy: 03.06.2009
Jméno odpovedné osoby: Mgr. Martina Šafrová, vedoucí laboratore
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Genomiaje zkušební laborator akreditovaná CIApod císlem 1549.
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být bez souhlasu iaboratote reprodukována jinak než celá. Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušené položce.
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