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Nr zlecenia: 07708530
Data przyjęcia materiału: 28.02.2019    Data wyniku: w trakcie    Materiał: Krew EDTA    

Właściciel:  Hoffmann Magdalena
Gatunek: Pies Rasa: Wyżeł weimarski Imię: WHEELS ON FIRE BY Atria Cordis (FCI) Płeć: Samiec Wiek: 21-04-2017 Identyfikator: 932001000543375

Badanie Wynik   Jedn. Norma

8107 DNA-Profil
wynik badania nr: 1903-W-12778

DNA-profil PCR

imię: WHEELS ON FIRE BY Atria Cordis (FCI)
księga rodowodowa nr: PKR.VII-16581
tatuaż nr: ---
chip nr: 932001000543375

microsatellite-system:

Amelogenin: Y/X
AHT 121: 94/106
AHT 137: 147/147
AHTH 130: 133/133
AHTH 171: 219/219
AHTH 260: -/-
AHTK 211: 91/91
AHTK 253: 288/288
CXX 279: 130/130
FH 2054: 148/172
FH 2848: 238/238
INRA 21: 101/101
INU 005: 124/128
INU 030: 144/144
INU 055: 210/216
REN 105 L 03: 231/237
REN 162 C 04: 206/206
REN 169 D 01: 210/210
REN 169 O 18: 168/168
REN 247 M 23: 270/270
REN 54 P 11: 234/236
REN 64 E 19: 147/147

Nomenklatura jest oparta na ISAG Comparison Test 2006

Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO 17025 (D-PL-13186-01) do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych przez
laboratorium współpracujące). Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika pomiędzy zlecającym a wykonującym.
Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową
identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej próbki.
Nie podlega gwarancji.
Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości
wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.

Do profilu DNA dołączany jest certyfikat. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności danych dotyczących zwierzęcia i właściciela. Wszystkie korekty będą
nanoszone po ich potwierdzeniu przez lekarza weterynarii.
Ewentualne korekty po otrzymaniu oryginału mogą zostać naniesione pod warunkiem odesłania błędnego dokumentu. Ponowne wystawienie certyfikatu jest płatne
.

Prosimy o potwierdzenie poprawności danych drogą mailową w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania wyniku.

8443 Hypomielinizacja/Syndrom trzęsącego się
szczenięcia
wynik badania nr: 1903-W-12778

Hipomielinizacja (Shaking Puppy Syndrom) - PCR

Wynik: Genotyp N/N

Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym. Pies nie jest nosicielem mutacji w genie FNIP2 opisanej jako przyczyna SPS.

Typ dziedziczenia: autosomalny recesywny

Badania naukowe potwierdziły korelację pomiędzy mutacją a objawami choroby u rasy Wyżeł weimarski

Księga rodowodowa nr: PKR.VII-16581
Chip nr: 932001000543375
Tatuaż nr: ---

Badania genetyczne zostały wykonane w Laboklin GmbH, Steubenst. 4, Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC
17025:2005 do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych w laboratorium współpracującym). Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika
pomiędzy zlecającym a wykonującym.
Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową
identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej
próbki.
Nie podlega gwarancji.
Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości
wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.

Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą
technologią.

Druk wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu. Badanie autoryzował(a): lek.wet. Julita Mision
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8443 Hypomielinizacja/Syndrom trzęsącego się
szczenięcia
wynik badania nr: 1903-W-12778

Hipomielinizacja (Shaking Puppy Syndrom) - PCR

Wynik: Genotyp N/N

Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym. Pies nie jest nosicielem mutacji w genie FNIP2 opisanej jako przyczyna SPS.

Typ dziedziczenia: autosomalny recesywny

Badania naukowe potwierdziły korelację pomiędzy mutacją a objawami choroby u rasy Wyżeł weimarski

Księga rodowodowa nr: PKR.VII-16581
Chip nr: 932001000543375
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Badania genetyczne zostały wykonane w Laboklin GmbH, Steubenst. 4, Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC
17025:2005 do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych w laboratorium współpracującym). Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika
pomiędzy zlecającym a wykonującym.
Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową
identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej
próbki.
Nie podlega gwarancji.
Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości
wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.

Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą
technologią.

8605 Spinal dysraphism (NTD)
wynik badania nr: 1903-W-12778

Spinal Dysraphism - PCR

Wynik: Genotyp: N/N

Interpretacja:
Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym, co oznacza, że nie jest nosicielem mutacji w genie NKX2 odpowiedzialnej za Spinal
Dysraphism .

Typ dziedziczenia: autosomalny recesywny

Badania naukowe wykazały korelację pomiędzy mutacją a objawami choroby u rasy: wyżeł weimarski.

Księga rodowodowa nr: PKR.VII-16581
Chip nr: 932001000543375
Tatuaż nr: ---

Badania genetyczne zostały wykonane w Laboklin GmbH, Steubenst. 4, Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC
17025:2005 do wykonywania w/w usług (z wyjątkiem testów wykonywanych w laboratorium współpracującym). Laboklin Polska Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika
pomiędzy zlecającym a wykonującym.
Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową
identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej
próbki.
Nie podlega gwarancji.
Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości
wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeżeli prawo nie stanowi inaczej.

Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą
technologią.

Druk wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu. Badanie autoryzował(a): lek.wet. Julita Mision
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Spinal Dysraphism - PCR

Wynik: Genotyp: N/N

Interpretacja:
Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym, co oznacza, że nie jest nosicielem mutacji w genie NKX2 odpowiedzialnej za Spinal
Dysraphism .
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pomiędzy zlecającym a wykonującym.
Wysyłający lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za prawidłową
identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyczącymi wysłanej
próbki.
Nie podlega gwarancji.
Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości
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Istnieje możliwość, że inne mutacje mogą powodować tę chorobę/fenotyp. Badanie zostało wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z najnowszą
technologią.

Certyfikat.
Do zleconego badania zamówiony został certyfikat. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności danych dotyczących zwierzęcia i właściciela. Wszystkie
korekty będą nanoszone po ich potwierdzeniu przez lekarza weterynarii.
Ewentualne korekty po otrzymaniu oryginału mogą zostać naniesione pod warunkiem odesłania błędnego dokumentu. Ponowne wystawienie certyfikatu jest płatne
.

Prosimy o potwierdzenie poprawności danych drogą mailową w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania wyniku.

Druk wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu. Badanie autoryzował(a): lek.wet. Julita Mision


