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RAPPORT PKD TEST

Diergegevens

Naam :
Geb . dat :
Ras :
VHL ID :

BRILTROR ' S EOGHAN
25 . 01.2009
Maine Coon
K4831

Identificati e
981000002589890
Onderz oeksgegev ens

Onderzoeksnr :
4993
Soort onderzoek: DNA
RESULTAAT :

Materiaal :
Conclusieda tum :

6

Bloed
04 . 01 . 2013

pkdl / pkdl

lntormatie over de P~D test
De uitilagen onderscheièen drie groepen dieren :
pkdl/pkèl : Oe ~ t is vzij, en beschikt over twee volwaardige allelen .
PKD1/pkd1 : De kat is lijder, en beschikt over een defect allel en een volwaardig allel.
PKOl/PKDl: oe kat is lijdér, en beschikt over twee detecte allelen .

te•t detecteert do aanwe:19heid van een ""'tatie in het ADPKDl•gen
(C·>A mutatie in exon 29), welke verantwoordelijk wordt 9ehouden voor Polycystic
Kidney Diaease (PKDI in enkele rass~n. PKD op basis van andere mutaties of andere

De

achtergrond wordt niet door deze test aangetoond.
VHL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren.
Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever
vrijwaart aanspraken van derden . VHL hanteert een klachtentermijn van 8 dagen alsmede een
beperking van aansprakelijkheid. VHL verw~jst daartoe naar de op alle werkzau.heden van VHL

toepasselijke algemene voorwaarden , ~ie bij het inzendformulier zijn toegezonden en zijn
te raadp.legen op www.vblgenetics.com. De werkzaamheden zijn ui~ evoerd op ba.sis van het
ontv•ngen materiaal . ver=enigwldiging van dit testrapport mag lechts in zijn geheel
plaatsv1nden.
<einde r•pport>

Agroeus;nessP•tk 100,Nl-611l8PW Wagen1ngén • T +31 (0)317 416'102 • F -31(0)311426 117 • ~ t l c s . ( o , n • www"'1igenell(tcor
Chamt,,, d ~ c e Arnhem 09112692 • VAT nr Nl8088.07.973.801
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J . van der Heyden

RAPPORT PYRUVAATKINASE DEFICiëNTIE

Diergegevens

Naam :
Geb . dat :
Ras :
v1lL ID :

BRILTROR ' S EOGHJl...N
25 . 01.2009
Maine Coen
K4831

Identificatie
981000002589890
Onderzoeksgegevens

Onderzoeksnr :
4993
Soort onderzoek : DNA

Mater iaal :
Conclusiedatum :

7

RESULTAAT :

Bloed
04 . 01-. 2013

NORMAAL

U.!tlèg --over het resultaat:

NORMAAL : Dit dier is Vl'.iJ en heeft twee gezonde a.llelen, Oit di er ;al geen a~wiJkingen
k..tijgen en kan de a.twi1king o.iet doorgeven aan de nakomelingen.
DAAGER : Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier 2a1
hèt mutante (de fecte> a llel aaa de heUt van de nakomelingen doorgeven. Drage=s
zullen i n de regel geen symptoreen van deze ziekt~ vertonen.
L!,10ER: Dit die~ is lijder en beeft t1,t0e detecte a.l.l elen . Lijders geven he~ mutance
(defecce) allel door aao al hun nakome.lingen. Lij ders kxij gen zelt symptomon

die horen bij de ziekte .
VHL streeft ernaar i edere opdracht met i nachtneming van de vereiste iorgvuldJ.ghei d uit te voereo.
Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze ui tslag geen rechten ontlenen en opdracbtgever
vrijwaart aanspraken van derden. vaL hanteert een kl.achtente::mijn van 8 dagen alsmede een
hepc.rk.lng van. aansprakelijkheid. VBL, verwi jst daartoe naar de op a.llé werlttaamheden var, VRL

toepasselij ke algeme~e vo9r,;1uàen, die

~i~

het inzendfo:rmulier zijn toegezonden en zijn

te xaadpl egen op www . vblgenet~cs . com. oa w&rkzaamh~den zijn ui, evoexd op basis van het

ontvQngen mdte~iaal. VfU'menigw.ldiging van dit test~apport m~g
plaatsvi nden .

lechts in tljn geheel

<einde rapport>

Agio 8usine.s.sP.:uk 100. Nl•6708 P\V Wagentnget\ • T. .,31 (013 17 " 16 401 • F +3 l (01 311426 117 ♦ lnCo@vhlgeneoc.s.com ♦ www.vhlgC'octlcS..co:rr

Chambefof(o,nn,.,a,ArJ,lhom09l 1269J • VATn, NL808a07.9738.0I
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RAPPORT HCM1 TEST

Diergegevens

Naam :
Geb . da t. :
Ras :
VHL I D:

BRILTROR ' S EOGHAN
25 . 01. 2009
Maine Coon
K4831

Identificatie
981000002589890
Onderzoeksgegevens

Onderzoeksnr :
4993
Soort. onderzoek : DNA
RESULTAAT:

Intormat1• over do HCM

4

Materiaal :
Concl usiedatum:

Bloed
0 4 . 01 . 201 3

hcml/bcml

~••t

uitslagen ondorsc..~eid.en drie groepen dieren:
hc:ml/hc:::nJ: De kac is vriJ, en beschikt over twee volwaaxdige a.llelen .
HCMl/hè:al: Oe Xat is lijde~. en beschikt over een defect: allel en een volwaardig allel .
HCMl/HCMl : De kat is lijder, en beschikt: ov~ t wee defecte allelen .

De

ne test detecteert de aan~e;igheid van een .i.utatie 1n het M"rBPC-gen
(G-~C mutatie in exon 3), velke verantwoordelijk wo~dt gebO'Ud~n voor
hypertrophe cardiomyopathie (HCM) in m~erder• raa,en . HCH op ba~is van
andere ww.tatie& ot andere ,ehtotgrond wordt n~et doot deze teat
••n;etoond.
VHL streeft ernaar iedere opdrach~ moe inachtneming van de vereiste zorgvu.ldlghe.id uit te voeren.
AnQer~n dan opdrachtgever kunnen aan deze tu.tslag geen rechten ontlenen en opdrachtge'O"er
vrijw-aarc aanspraken ~an eerden. VliL hant:-eert een k.lacbtenter.mijn van 8 dagen a.lsmede een
beperking van aansprakelijkheid. VliL ve.cwijsc daartoe naa...r de op alle wcrk~aa:ht"den van VHL
coepasselljke algemene voorwaazden, di~ bij hee inzendformulier zijn toegeionden en zijn
te raadplegen op www. vhlgenet.ics . com. Oe ~-erkzaamhecten zijn uitgevoerd op basis van heC
ontvangen m.atuiaal.. Ve.rmeru.gvuldiging van dit ce.strappor-t aag .slechts .in tljn ge.heel

~~-.

<einde rapport>

/
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RAPPORT HCM3 TEST

Diergegevens

Naam:
Geb . dat :
Ras :
VHL ID :

BRILTROR'S EOGHAN
25 . 01.2009
Maine Coon
K4831

Identificatie
981000002589890
Onderzoeksgegevens

Onderzoeksnr :
4993
Soort onderzoek : DNA
RESULTAAT:

5

Materiaal :
Concl.usiedatum :

Bloed
04 . 01.. 2013

hcm3/hcm3

Informatie over de HCM3 test:
De uitslagen ondecscheiden drie groepen dieren :
hcmJ/hcm.J: De kat is vrij, en beschikt over t wee volwaardige allel4n.
HCMJ/hçO.J: De kat is lijder, en beschikt over een detect allel en een volwaardig _lllel.
HCM3/HCM3: De kat is lijder, en beschikt over twee defecte allelen.
#

Oe test detecteert de aanwezigheid van een mutatie in het MYBPC3 gen, welke
ver•ntwoo:êel~jk wordt gehouden voor hypertropbe cardiomyopathie (HCM) in
R.o9doll cat•- De mutatie die verantwoordelijk gehouden wordt voor HCM in Ragdoll1
liqt net als bij Main Coon• in het NYBPCJ•gen maar in een ander gebied. HCM op
baai• van andere Mutaties ot andere achtergrond wordt niet door deze test &engetoond.

VHL streett ernaar i•dere opdracht met ~nachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uic te voeren .
Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever
vrijwaart aa.nspraken van derden . VML hanteert een klachtenter:mijn van 8 dagen alsmede een
beperking van aansprakelijkheid . VUL ven,ijst daartQe naar de op alle werkzaamheden van VP..L
toepasselijke algemene voorwaarden, die bi) he~ inzendformulier zijn toegezonden en zijn
te raadpleg~n op ~-..n,,.vhlgenetic$ . Coo. Oe werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het
ontvangen materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel
plaatsvinden.
<einde rapport>

Agm-.SP.111< 100.NL•6708PW w ~ • T.+31 (0) 317 41640l • F +31(0)31742!1117 • 1nfo0vt,l9ene"o.,om • www.tllgeneocs.cor,
Chambetdcommerce Amhem09t 12692 • VATrwNL8088.07.973.B.0I
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RAPPORT SPINALE MUSCULAIRE ATROFIE SMA

Di e r gege ven s

Naam :
Geb . dat :
Ra s :
VHL ID :

BRILTROR ' S EOGHAN

25 . 01.2009
Maine Coon

K4831

Identificatie

981000002589890
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksnr :
4993
Soort onderzoek : 9NA

9

RESULTAAT :

Materiaal :

Bloed

-Goiw-his-iedat;l,lllt,: • 0.4-.-0l-a-.2-0-13-

NOBMAAL

l

Uitleg over hec resultaat:
NORMAAL : Dit dier is vrij en heeft ~wee gezonde allelen . Oit dier zal geen af~1Jk,..ngen
krijgen eo kan de afwijking niet doorgeven aan de nakomelingen .
DRAGER : Dit dier is drager en heef~ een gezond en een defect allel . Het diar zal
het mutante (defecte) allel aan de helft van de nakomel1n9en doorgeven. Dragers

zullen :elf ook :iok worden.
LIJDtR :

Dit dier is lijder en heett twee defecte allelen. Lijders 9even het mutante
(defecte) allel door aan al hun nakomelin9en. Lijdore krijgen :elf aymptomen
die horen bij de ziekte.

VHL streeft ernaar iedere opdi:achc Nt inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren .
Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever
vrijwaart aanspraken van ~erd~n. VHL hanteert een k lachtentermijn van 8 dagen als::ede een
beperking van aansprakelijkheid. Vlil. verwijst daartoe naar de op alle werkzaa&~eden van VHL
toepasselijke algemene voor-vaarden, d~e bij het inzendformulier zijn toegezonden en zijn
te raadplegen op www.vh1genetlcs . com. De werkzaamheden zijn u.i.tgevoetd op basis van het
ontvangen materiaal. Verr.'lên1gvuldi~in9 van dit testrapport mag slechts in zijn geheel
plaatsvinden.
<einde rapport>

AgtoBu!inessl'.lrlt 100,M.-6108PW WogM,ngen • T. +31 (0)317-416402 • F. +31 (0) 31742611 7 • . , , ~ o m • wwwvhlgenetlcs.cor
Ch>mbe< d commerçe Aml,em 0911 i692 • VAT n, ~l.808807973.8.01
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Nomc cot: 8IULTHOR EOGHAN

8rc.ed :

MNleCoon

Sex:mlll

Dote of birlh : 2S;.,-n 2009
Registrotionrunbu: CS740848
Identif icotion: 91100002S89190
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Kortrij
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PATELLA LUXATIE ONDERZOEK
Stamboomnoom
Ras
Geslacht
Stamboom Nr.

: Br llt hor Eoghan
: Maine Coon
: Kater
: es 740848

Kleur: Bleu smoke
ID nr: 98100002589890

Ondergetekende, eigenaar van bovengenoemde kat, verklaart toestemming te verlenen voor eventuele
publlkatie van de testresultaten en om deze te gebruiken voor het officiële fokprogramma.

: J ochgem van der Heijden
Eigenaar
Adres
Land: NEDERLAND
PC+ Woonplaats
........,.............,..._,,.. _,,.,......................,
Handtekening

..

UITSLAG
Ondergetekende heeft bovengenoemde Kat klinisch onderzocht in het kader van het programma ter
bestrijding van Patello Luxatie en heeft vastgesteld dot ~ oonwijzing voor het bestaan
van PoteJlo Luxatie is gevonden.
Er is WEL een aanwijzing gevonden voor het bestaan van Potella Luxatie in de gradatie:

0

D
D

D ~ la s i l ~nks/red1ts onvoldzo ende aan en is door zijd~lingse dru
s lo en. GRA11'J"l
po la sch iet I nl<s/rechts tijji s het lopen so
regelmoti on
ha plaats.
RAAD 2
/
potella li links/r~
chts rmanent naast e groef doe 1s te
repo
,
GRAAD
De pot la ligt llnks/r
ts permanent ast de groe en is niet te r ep
GRAAD4

Naam Dierenarts : Dr. Ingrid Putcuyps
Adres
: Kort r ijksesteenweg 1089
Woonplaats
: 905 1 Sint-Denijs-Westrem
Testdotum
Handtekening

Land: België

: 08-02-2010
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Baséd upon lhe rad!ograph1 subl1'ilmltadJlila oonsensu& was tha1 no e"ldence ,or hip dvs,prasla was
recognized . The hip ioüi1l eonformatron was evaluated as.:
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