Zpráva o výsledku zkoušky #200158
Detekce genových variant FGF5 genu
ovlivňujících délku srsti
u různých plemen psů
Zákazník: Radek Kunc, Brňany 31, 41201 Litoměřice, Czech Republic
Vyšetřovaný:
Vzorek: 20-19004
Datum přijetí vzorku: 09.07.2020
Vyšetřovaný materiál: krev
Údaje poskytnuté zákazníkem

Jméno: Legenda Moai Šedý poklad
Rasa: Československý vlčák
Mikročip: 203 094 100 007 556
Registrační číslo: ČMKU/CSV/5718/19
Datum narození: 09.03.2019
Pohlaví: samice
Datum odběru: 07.07.2020
Při odběru byla ověřena identita jedince.
Ověřil/a MVDr. Petr Petráš, KVL 0191

Výsledek: N/N
Komentář k výsledku
Byla vyšetřena přítomnost genových variant c.284G>T (M1), c.556_571del16 (M3), c.559_560dupGG (M4),
c.578C>T (M5) genu FGF5 ovlivňující délku srsti u psů.
• V případě výsledku N/N – pes nenese žádnou variantu specifickou pro dlouhou srst – pes je krátkosrstý
• V případě výsledku N/M1, N/M3, N/M4, N/M5 – pes přenáší dlouhosrstost – pes je krátkosrstý, ale při
vhodném křížení může dát dlouhosrsté potomky
• V případě výsledku M1/M1, M3/M3, M4/M4, M5/M5 – pes nese dvě stejné varianty v genu FGF5 – pes je
dlouhosrstý
• V případě výsledku M1/M3, M1/M4, M1/M5, M3/M4, M3/M5, M4/M5 – pes je dlouhosrstý (složený
heterozygot, zdědil každou variantu od jiného rodiče)
Fenotyp dlouhé srsti je děděn autozomálně recesivně. U psů s dlouhou srstí se nachází stejné nebo různé
varianty na obou alelách, které jedinec zdědil od obou rodičů. V případě krytí dvou přenašečů dlouhé srsti
vznikne teoreticky 25 % dlouhosrstých potomků. V souvislosti s fenotypem dlouhé srsti byla zjištěna alelická
heterogenita, psi mohou být složení heterozygoté pro různé varianty.
U některých plemen nebyla doposud nalezena kauzální varianta pro fenotyp dlouhé srsti.
Metoda: SOP173-FGF5rflp-dog, 172-FGF5, přímé sekvenování DNA
Datum vystavení zprávy: 01.04.2022
Datum provedení zkoušky: 25.03.2022 - 01.04.2022
Schválila: Ing. Irena Rusková, analytik
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Kód pro ověření zprávy je Q9W7-7F34-JRRD-328H-3RH9. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke vzorku tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.
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