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PREISKAVA:

DEGENERATIVNA MIELOPATIJA (DM) - SOD1B

REZULTAT:
RAZLAGA:

NEGATIVEN (WT/WT)

S testom preverimo prisotnost mutacije v exonu 1 gena SOD1 (c.52A>T), ki je bila opisana kot vzrok za degenerativno
mielopatijo (DM – SOD1B) pri bernskih planšarskih psih. DM je napredujoča degenerativna bolezen nevronov za katero so
značilne nevrološke motnje kot so ataksija, paraplegija, tetraplegija in vsesplošna mišična atrofija. Obolenje se deduje
avtosomno recesivno.
Glede na prisotnost mutacij živali delimo v tri skupine:
 Negativne živali (wt/wt) - mutacija ni prisotna, normalen genotip


Prenašalke (mut/wt) - eden izmed alelov nosi mutacijo, bolezen klinično ni izražena



Pozitivne (mut/mut) - oba alela nosita mutacijo, bolezen je klinično izražena

Za vsako izmed skupin se z namenom izkoreninjenja bolezni uporabljajo različne strategije parjenja. Parjenju z obolelimi
živalmi in prenašalkami se moramo izogibati. V primeru, da imamo žival s posebno vrednostjo, ki nosi mutacijo (pozitivna),
jo lahko parimo le z zdravim/negativnim partnerjem. Potomci negativne in pozitivne živali bodo vsi prenašalci. Potomce
prve generacije (prenašalce) nato parimo z zdravo/negativno živaljo in dobimo potomce, ki so v 50% brez mutacije. V
primeru, da smo parili dva prenašalca, bo 25% potomcev zdravih/negativnih, 50% prenašalcev in 25% pozitivnih/obolelih.

PODPIS ODGOVORNE OSEBE:

MARIBOR, 30.08.2021

Rezultat velja za laboratorijsko pregledan material. Natančnost podatkov o identiteti živali zagotavlja naročnik testa oz. imetnik živali. Podjetje ne odgovarja za
morebitne nepravilne rezultate, ki so posledica netočnih podatkov o identiteti živali, napačnga označevanja materiala ipd. V kolikor zakon dopušča, je maksimalna
odškodnina za morebitne napake omejena na zaračunano vrednost testa.S testom ne moremo izključiti drugih genetskih mutacij, ki lahko vplivajo na nastanek bolezni.
Testiranje je bilo opravljeno na podlagi najnovejših znanstvenih izsledkov.

