Zpráva o výsledku zkoušky #207814
Detekce alely d1 v lokusu D ovlivňující
zbarvení srsti psů

Zákazník: Petr Klimeš, Rozdvojená 156, 46312 Šimonovice, Czech Republic
Vyšetřovaný:
Vzorek: 19-42622
Datum přijetí vzorku: 30.09.2019
Vyšetřovaný materiál: stěr ústní sliznice
Údaje poskytnuté zákazníkem

Jméno: Maya Aldeon
Rasa: Hovawart
Mikročip: 941000021165160
Registrační číslo: CMKU/HW/9051/17
Datum narození: 2017-05-14
Pohlaví: samice
Datum odběru: 21.09.2019
Při odběru byla ověřena identita jedince.
Ověřil/a Petr Veselka a Bc. Martina Balonová, HwK ČR, o.s.

Výsledek: D/d1
Komentář k výsledku
Byla vyšetřena přítomnost genových variant c.-22G>A genu MLPH (melanophilin) vedoucí k ředění barvy srsti
u psů. Jedná se o sérii alel lokusu D (Dilution). Gen MLPH zodpovídá za hustotu granulí pigmentů
(eumelaninu) v chlupu. Přítomnost genové varianty c.-22A, alela d1, způsobuje úbytek granulí pigmentu v
chlupu; původně černé zbarvení se projeví jako modré, hnědé zbarvení se zředí na lila.
Fenotypový projev alely d1 je děděn autosomálně recesivně. Ředění barvy se tedy projeví jen u jedinců
(d1/d1), kteří zdědí alelu d1 od obou svých rodičů. U heterozygotních jedinců (výsledek testu D/d1) se zředění
barvy neprojeví, ale jsou jeho přenašeči. Jedinci s výsledkem D/D nepřenáší ředění barvy.
Za ředění barvy u různých plemen psů je zodpovědná ještě genové varianta c.705C MLPH genu (alela d2).
Ředění psi jsou také složení heterozygoté d1/d2, kdy každá alela pochází od jiného rodiče.
Pravděpodobně budou nalezeny ještě další genové varianty zodpovědné na ředění barev. Výsledné zbarvení
jedince je ovlivněno přítomností alel dalších lokusů (E, B, A, K).
Metoda: SOP175-MLPH, real-time PCR-ASA
Datum vystavení zprávy: 21.07.2022
Datum provedení zkoušky: 15.07.2022 - 21.07.2022
Schválila: Mgr. Martina Šafrová, vedoucí laboratoře

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999
Kód pro ověření zprávy je NFM6-BJ72-RWDY-F5C4-2JYH. 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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