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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Две проби са установени като положителни (кръв 6 и 13) чрез 2 техники 

(RT-QPCR и RT-PCR), една проба (натривка 14) бе установена като 

съмнителна чрез RT-QPCR и 2 проби (кръв 3 и 5) бяха установени като 

слабо положителни при ползване на RT-PCR. 

За една проба (кръв 12) не бе открита РНК (RNA) чрез „домашно“ 

увеличение на гена, което би могло да се дължи на деградацията на 

пробата по време на дългото и хаотично пътуване между лабораториите, 

като резултатите за тази проба не могат да бъдат интерпретирани. 

Оставаме на ваше разположение за каквито и да са оплаквания 

или предложения.  Технически ръководител биолог : G. 

LIBEAU Подпис 

Протоколът от изпитването се отнася само до представените за анализ 

обекти.  Този документ не може да бъде възпроизведен, ако не е пълен и без 

писменото разрешение на CIRAD / Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis a 

l'analyse. Ce document ne peut etre reproduit sinon en entier sans l'autorisation ecrite du 

CIRAD. 
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