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0 Úvodní ustanovení 
Laboratorní příručka Laboratoře oddělení lékařské genetiky je určena všem žadatelům o laboratorní 
cytogenetická a molekulárně genetická vyšetření, zdravotnickým pracovníkům a pacientům. Obsahuje 
základní informace o laboratoři a škále vyšetření, která nabízí. Informuje žadatele o podmínkách  
pro jednotlivá vyšetření, o jejich dostupnosti a o postupech, kterými se Laboratoř OLG snaží zajistit všem 
žadatelům a především pacientům kvalitní genetickou diagnostiku. Soubor nabízených laboratorních 
vyšetření a metod je vytvořen a inovován podle požadavků klientů a na základě nejnovějších poznatků  
v oblasti genetiky. 
 
Aktuální verze Laboratorní příručky je k dispozici na webových stránkách Oddělení lékařské genetiky FNO 
http://www.fno.cz/oddeleni-lekarske-genetiky. 
 
Seznam prováděných vyšetření je uveden v Příloze 1, je rovněž ve zkrácené formě dostupný na webových 
stránkách FN Ostrava - http://www.fno.cz/laboratorni-vysetreni-fn-ostrava. 
 
Obsah laboratorní příručky byl koncipován v souladu s normou ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře 
- zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. 

1 Použité zkratky 
FNO Fakultní nemocnice Ostrava 
IČZ Identifikační číslo zdravotnického zařízení 
IČP Identifikační číslo pracoviště, které si přiděluje zdravotnické zařízení 
VŘA Vnitřní řídící akt 
ZP Zdravotní pojišťovna 
SLG Společnost lékařské genetiky 
OLG Oddělení lékařské genetiky 
LOLG Laboratoř Oddělení lékařské genetiky 
NS Nákladové středisko 
EHK Externí hodnocení kvality 
OPLM Odborný pracovník v laboratorních metodách 
FISH Fluorescenční in situ hybridizace 
EDTA Etylendiaminotetraoctová kyselina 
CAPL Cytogenetická analýza periferních lymfocytů 

2 Informace o pracovišti 

2.1 Identifikace pracoviště a kontaktní údaje 

Název laboratoře: Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO 
Adresa:  17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 
Webové stránky: www.fno.cz ; www.fno.cz/oddeleni-lekarske-genetiky  
Vedoucí laboratoře:  RNDr. Alfons Balcar  

e-mail: alfons.balcar@fno.cz   
tel.: 597 373 236 

Zástupce vedoucího laboratoře: Mgr. Dita Černá 
e-mail: dita.cerna@fno.cz  
tel.: 597 373 257 

Vedoucí laborantka: Romana Kaniová  
e-mail: romana.kaniova@fno.cz  
tel.: 597 373 230 

Zástupce vedoucí laborantky: Ilona Výtisková Bc. Monika Kudrejová 
e-mail: ilona.vytiskova@fno.cz monika.kudrejova@fno.cz 
tel.: 597 373 245 597 373 202 

Zkratka názvu laboratoře: LOLG 
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Členění Laboratoře OLG:  Cytogenetická laboratoř - NS 15 65 01 
Laboratoř DNA diagnostiky - NS 15 65 02 

Umístění laboratoře: FN Ostrava, Budova A, 1. patro 
Provozní doba:  Pracovní dny 

Příjem vzorků 
6.00 - 15.30 hodin 
6.00 - 15.30 hodin 

Příjem vzorků: Cytogenetická laboratoř 
tel: 597 373 243, 597 373 245 
Laboratoř DNA diagnostiky 
tel: 597 373 202 

IČP pro styk s pojišťovnami 91 009 522 

2.2 Zaměření pracoviště 

Laboratoř Oddělení lékařské genetiky provádí prenatální a postnatální cytogenetickou, molekulárně 
cytogenetickou a molekulárně genetickou diagnostiku. Laboratoř se specializuje na prenatální diagnostiku 
chromozomových aberací v I. a II. trimestru těhotenství a na postnatální a prenatální molekulárně genetickou 
diagnostiku závažných dědičných onemocnění.  

2.3 Spektrum nabízených vyšetření a služeb 
Cytogenetická laboratoř 
 
Provádí kultivace a cytogenetická vyšetření lidských buněk (vyšetření chromozomů klasickou cytogenetickou 
analýzou, vyšetření chromozomů metodou FISH a celogenomové microarray analýzy). Výsledkem vyšetření 
je karyotyp pacienta/ karyotyp plodu nebo microarray profil pacienta/plodu. 
 
Vyšetření chromozomů klasickou cytogenetickou analýzou - stanovení karyotypu 
 

1. Vyšetření chromozomů z periferní krve [A] 
2. Vyšetření chromozomů z choriové tkáně [A] 
3. Vyšetření chromozomů z plodové vody [A] 
4. Vyšetření chromozomů z tkání dlouhodobě kultivovaných [A] 
5. Vyšetření chromozomů z fetální krve  

 
Cytogenetická analýza periferních lymfocytů 
 

6. CAPL [A] 
 
Vyšetření chromozomů metodou FISH 
 

7. Delece 22q11.3 - DiGeorge/VCFS [A] 
8. Delece 10p14 - DiGeorge II syndrom [A]  
9. Delece 15q11-13 - Prader-Willi/Angelman syndrom [A] 
10. Delece 17p11.2, 17p13.3 - Smith-Magenis/Miller-Dieker [A] 
11. Delece 8q23.3/8q24.11-12 - Langer-Giedion syndrom [A] 
12. Delece 7q11.23 - Williams-Beuren syndrom [A] 
13. Delece 4p16.3 - Wolf-Hirschhorn syndrom [A] 
14. Delece 5p15 - Cri-du-chat syndrom [A]  
15. Delece Xp22.3 - SHOX [A] 
16. Delece Xp22 - Kallmann syndrom [A] 
17. Subtelomerické přestavby a delece chromozomů [A] 
18. SRY [A] 

 
Analýza variant lidského genomu na biočipu - microarray analýza 
 

19. Celogenomová SNP array [A] 
 

[A] - akreditované vyšetření   
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Laboratoř DNA diagnostiky 
 
Provádí molekulárně genetická vyšetření metodami restrikční analýzy, analýzy křivek tání, fragmentační 
analýzy, QF-PCR, MLPA, relativní kvantifikace, sekvenace, masivní paralelní sekvenace apod. Výsledkem 
vyšetření je genotyp pacienta, který se týká vyšetřované oblasti DNA nebo konkrétního genu. 
 

1. Izolace DNA  
2. Cystická fibróza - CFTR (36 mutací + Tn) [A] 
3. Trombofilní mutace - FV Leiden (c.1691G>A), FII Protrombin (g.20210G>A) [A] 
4. Gilbertův syndrom - UGT1A1 (TATA box) 
5. Familiární deficit apolipoproteinu B - APOB (1 mutace). [A] 
6. Apolipoprotein E - APOE. [A] 
5. Familiární  hHypercholesterolemie - (LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1, STAP1, APOE) - sekvenace 

+ MLPA [A] 
6. Hemochromatóza - HFE (3 mutace 2 patogenní změny) [A] 
7. Hemochromatóza - HFE (12 mutací), TFR2 (4 mutace), FPN1 (2 mutace 18 patogenních změn) 
8. Wilsonova choroba, Aceruloplazminémie - ATP7B, CP - sekvenace [A] 
9. Deficit alfa-1-antitrypsinu - SERPINA1 (2 mutace) [A] 
10. Chronická/hereditární pankreatitis - CFTR (8 mutaci), SPINK1 (2 mutace), PRSS1 (3 mutace). 
11. Spinální muskulární atrofie [A] 
12. Alzheimerova choroba - PSEN1, PSEN2, APP (2 exony). 
12. Mikrodelece na chromozomu Y (AZF), SRY [A] 
13. Aneuploidie - chromozomy 13, 18, 21, X a Y [A] 
14. Aneuploidie - chromozomy 13, 15, 16, 18, 21, 22, X a Y 
15. NGS panel Alportův syndrom (COL4A5, COL4A3, COL4A4, COL4A6, CFHR5, MYH9) [A] 
19. Nijmegen-breakage syndrom - NBS1 (1 mutace). 
20. Vrozená ztráta sluchu - GJB2 - sekvenace. [A] 
16. Beta-talasemie - HBB  
17. Metabolismus léčiv - TPMT [A] 
23. Metabolismus léčiv - CYP2D6. 
18. Holt Oramův syndrom -TBX5 – sekvenace + MLPA 
19. Delece genu SHOX - MLPA. [A] 
18. Gen SHOX - sekvenace. Malý vzrůst, idiopatický (SHOX, FGFR3) 
21. X-vázaný hydrocefalus - L1CAM.  
22. Walker-Warburgův syndrom - POMT1 - sekvenace genu + MLPA. 
19. Prader-Willi/Angelmanův syndrom - MLPA [A] 
24. X-vázaná hypofosfatemická rachitis s dominantní dědičností - sekvenace genu PHEX. 
31. X-vázaná hypofosfatemická rachitis s recesivní dědičností, Dentova choroba, X-vázaná recesivní 

nephrolithiáza - sekvenace genu  CLCN5. 
32. Albrightova hereditární osteodystrofie, McCune-Albrightův syndrom, pseudohypoparathyroidismus - 

sekvenace genu GNAS. 
33. Proximální symphalangismus, syndrom mnohočetných synostóz - sekvenace genu NOG 
20. Autismus - 15q11-q13, 16p11.2, gen SHANK3 - MLPA [A]  
21. NGS panel Hereditární nádorové syndromy - 66 84 genů (seznam genů viz Příloha 1 a Aktuální 

 seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace, www.fno.cz) [A] 
22. NGS panel Vrozené kostní anomálie - 444 genů (seznam genů viz Příloha 1 a Aktuální seznam 

činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace, www.fno.cz) [A] 
23. NGS panel Vrozená porucha sluchu - 174 genů (seznam genů viz Příloha 1 a Aktuální seznam 

činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace, www.fno.cz)  [A] 
24. NGS panel Mikrocefalie - 105 genů (seznam genů viz Příloha 1 a Aktuální seznam činností 

prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace, www.fno.cz) [A] 
25. NGS panel Mentální retardace - 1441 genů (seznam genů viz Příloha 1 Aktuální seznam činností 

prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace, www.fno.cz) [A] 
26. Kleidokraniální dysplázie - sekvenace genu RUNX2. 
27. Ektodermální dysplázie typu 3, Witkopův syndrom/ageneze zubů s nebo bez rozštěpu rtu a patra - 

sekvenace genu MSX1. 
28. Syndrom CHAR - sekvenace genu TFAP2B. 
26. Obezita - MLPA [A] 
27. DiGeorge syndrom - MLPA [A] 
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28. Mikrodeleční syndromy - MLPA [A] 
29. Analýza lidského genomu metodou MLPA (seznam analyzovaných genů a oblastí viz Příloha 1  

a Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace, www.fno.cz) [A] 
30. NGS panel Neurodegenerace - 173 genů (seznam genů viz Příloha 1) 
31. NGS panel Onemocnění a vady očí - 599 genů (seznam genů viz Příloha 1) 
32. NGS panel Onemocnění a vady srdce - 214 genů (seznam genů viz Příloha 1) 
33. NGS panel Onemocnění ledvin - 357 genů (seznam genů viz Příloha 1) 
34. NGS panel Vzácná onemocnění - 525 genů (seznam genů viz Příloha 1) 
35. Familiární cerebrální kavernózní malformace (CCM1/KRIT, CCM2, PDCD10) 
36. Rezistence na tyreoidální hormony (FOXE, NKX2-1, NKX2-5, PAX8, SLC36A4, THRA, THRB, 

TSHR) 
37. Porucha metabolizmu surfaktantu (ABCA3, CSF2RA, CSF2RB, SFTPA1, SFTPB, SFTPC, SFTPD, 

TTF1) 
38. Syndrom fragilního chromozomu X 

 
[A] - Akreditované vyšetření (lze uplatnit flexibilní přístup k rozsahu akreditace) 

2.4 Hrazené a placené služby 

Úhradu výkonů provádějí zdravotní pojišťovny podle příslušnosti pacienta. FNO, jejíž součástí je i Laboratoř 
Oddělení lékařské genetiky, má s jednotlivými zdravotními pojišťovnami uzavřeny „Smlouvy o poskytování 
a úhradě zdravotní péče“, z nichž vyplývají i vyšetření, která lze na pracovišti provádět (všechna vyšetření 
odbornosti 816 - laboratoř lékařské genetiky). 
 
Laboratoř OLG poskytuje i placené služby tzv. samoplátcům, ceny těchto služeb jsou uvedeny v aktuálním 
Ceníku zdravotnických služeb FNO na intranetu. 
 
Nepojištění samoplátci hradí cenu vyšetření pomocí složenky nebo faktury na nákladové středisko 
Laboratoře OLG. Částka je uvedena v aktuálním Ceníku zdravotnických služeb FNO na intranetu. Pokud se 
jedná o výkon, který se v ceníku nenachází, je cena individuálně vypočítána dle konkrétních požadavků 
žadatele ve spolupráci s Útvarem náměstka ředitele pro ekonomiku a finance. Bližší informace lze zjistit 
telefonicky u vedoucího laboratoře.  

2.5 Úroveň a stav akreditace pracoviště 

- Akreditace Spojené akreditační komise ČR, o.p.s. 
- Akreditace ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013.  
- Laboratoř OLG využívá u vybraných molekulárně genetických metod flexibilní rozsah akreditace  

se stupněm volnosti umožňujícím změny týkající se komponent metody (dle ILAC - G18:04/2010 
„Flexibilita týkající se parametrů/komponent/předmětů analýzy“). 

2.6 Organizace pracoviště, vnitřní členění, vybavení a obsazení 

Pracoviště má (v souladu se svými kapacitními, přístrojovými a odbornými možnostmi) stanoven soubor 
metod laboratorních vyšetření, který může realizovat a který je podložen smlouvami se zdravotními 
pojišťovnami. 
 
Prostorové a technické vybavení laboratoří splňuje veškerá kritéria pro činnosti nasmlouvané se ZP. 
 
Personální obsazení splňuje požadavky stanovené odbornou společností (SLG ČLS JEP). 

2.7 Prostory Laboratoře Oddělení lékařské genetiky 

- Laboratoř je členěna na cytogenetickou laboratoř a laboratoř DNA diagnostiky. 
- Pracovny, laboratoře, umývárna instrumentária, aseptické boxy, šatna, denní místnost, sklad. 

3 Manuál pro odběr primárních vzorků 
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3.1 Základní informace 

Manuál obsahuje pokyny pro správný odběr a zacházení se vzorky, určenými pro cytogenetická  
a molekulárně genetická vyšetření, dále pokyny pro vyplnění žádanek (poukazů, průvodek) k vyšetření 
a popis forem předávání výsledků vyšetření. Žadatel svým požadavkem na vyšetření zodpovídá za souhlas 
pacienta s vyšetřením a za to, že poskytl pacientovi dostatečné informace o cílech, podmínkách i možných 
důsledcích vyšetření. Žadatel musí mít v dokumentaci pacienta uložen jeho informovaný souhlas 
s genetickým vyšetřením. 

3.2 Žádanky k vyšetření 

Jsou používány dva typy žádanek, které jsou ke stažení na webových stránkách OLG  
(http://www.fno.cz/oddeleni-lekarske-genetiky/ke-stazeni) nebo na intranetu FNO. Na žádankách jsou 
uvedeny všechny aktuálně nabízené typy vyšetření a vhodný odběrový systém. Žádanku je možno odeslat  
i v elektronické formě v rámci NIS (nemocniční informační systém). Biologický materiál musí být opatřen 
průvodkou se všemi náležitostmi žádanky. 

- Žádanka k cytogenetickému vyšetření. 
- Žádanka k molekulárně genetickému vyšetření. 

 
V případě použití jiného typu žádanky (např. "výměnný list - poukaz") je nutné uvést adresu našeho 
pracoviště (LOLG) a je nutné uvést veškeré požadované údaje (viz níže). 
Žádanka k vyšetření musí být vyplněna čitelně, nejlépe na počítači nebo psacím stroji, a musí povinně 
obsahovat minimálně následující údaje: 
1. Jednoznačnou identifikaci pacienta: 

- Příjmení a jméno pacienta. 
- Číslo pojištěnce (rodné číslo) nebo datum narození. 
- Pohlaví pacienta. 
- Kód zdravotní pojišťovny, kde je pacient pojištěn v době odběru. 

 
2. Jednoznačnou identifikaci odesílajícího oddělení a lékaře: 

- Číselný kód (IČZ/IČP) a adresa odesílajícího pracoviště. 
- Čitelné jméno a odbornost odesílajícího lékaře, čitelné razítko. 
- Kontaktní telefonní číslo a podpis žadatele. 

 
3. Základní diagnóza dle MKN-10. 
 
4. Název požadovaného vyšetření. 
 
5. Materiál - druh primárního vzorku. 
 
6. Časový požadavek (statim nebo rutina). 
 
7. Datum a čas odběru primárního vzorku (pokud jsou tyto údaje dostupné a jsou podstatné  

pro péči o pacienta). 
 
8. Jasné označení u pacientů s již diagnostikovaným přenosným onemocněním. 
 
9. Řádně vyplněný informovaný souhlas pacienta s požadovaným vyšetřením (součást žádanky) 

nebo přiloženou kopii informovaného souhlasu autorizovanou žadatelem. 
 
V případě, že nelze uvést kompletní identifikaci pacienta (pokud se jedná o neznámou osobu nebo osoby,  
u nichž jsou informace k dispozici jen v částečném rozsahu), odesílající oddělení je povinné laboratoř o této 
skutečnosti informovat a musí zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a žádanky. 
 
Nepovinné, fakultativní údaje: 
V kolonce „Komentář“ lze uvést pro interpretační účely doplňující klinické informace týkající se pacienta 
a vyšetření. 
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3.3 Požadavky na vyšetření urgentních vzorků 

Urgentní (STATIM) provedení vyšetření lze požadovat na standardních žádankách, kde stačí zaškrtnout 
příslušnou kolonku. Ostatní požadavkové listy (průvodky) je nutné označit výrazným nápisem (nejlépe 
červeným) „STATIM“. Žádanka pro statimové vyšetření musí obsahovat stejné povinné údaje jako žádanka 
standardní. Urgentní vyšetření se provádí pouze u těch druhů vyšetření, které to umožňují. 
Informace o dostupnosti STATIM vyšetření jsou uvedeny v příloze 1 - Seznam prováděných vyšetření. Tyto 
informace jsou rovněž v Seznamu vyšetření FNO. Urgentní vzorky jsou analyzovány přednostně. Ihned po 
ukončení vyšetření jsou výsledky hlášeny telefonicky žadateli (indikujícímu lékaři). Po telefonickém 
nahlášení je výsledek v tištěné formě předán žadateli standardní cestou pro předávání tištěných výsledků. 
Výsledky může telefonicky hlásit pouze odborný pracovník v laboratorních metodách se specializovanou 
způsobilostí nebo lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí. Všechna prenatální vyšetření jsou i bez 
označení STATIM považována za urgentní - mají přednost a jsou přednostně vydávány i výsledky. 

3.3.1 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření 

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, 
provést vyšetření za dodržení těchto pravidel: 

- Dodatečná vyšetření, požadovaná urgentně (STATIM), budou provedena v obvyklé lhůtě pro 
urgentní vyšetření. 

- Požadavek je doplněn pracovníkem laboratoře do již existující žádanky s uvedením data a hodiny 
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o dodatečné vyšetření. 

- Doobjednání může požadovat pouze lékař, který je uveden na původní žádance nebo lékař jím 
pověřený. 

- Výsledek dodatečného vyšetření je vydán v listinné podobě. Dodatečná vyšetření, nepožadovaná 
akutně, lze telefonicky doobjednat za stejných podmínek. 

- Doplňující vyšetření k upřesnění karyotypu (např. FISH, AgNOR) se provádí na základě rozhodnutí 
OPML, požadavek je doplněn do již existující žádanky a indikující lékař je o něm informován. 

3.4 Příprava pacienta před vyšetřením 

Odběry pro genetická vyšetření se provádějí ambulantně. Odběry není nutné provádět nalačno. 

3.5 Odběr biologického materiálu (primárního vzorku)  

Laboratoř Oddělení lékařské genetiky neprovádí odběry biologického materiálu.  

3.6 Požadavky na odběry pro genetická vyšetření  

Požadavky na druh materiálu pro cytogenetická a molekulárně genetická vyšetření, na způsob jeho odběru, 
množství, značení a transport.  

3.6.1 Cytogenetická vyšetření 

Materiál ke stanovení karyotypu a vyšetření metodou fluorescenční in situ hybridizace - FISH (vyšetření 
chromozomů z periferní krve, plodové vody, choriové tkáně atd., vyšetření mikrodelečních syndromů, 
subtelomerických přestaveb chromozomů atd.). 
 
Materiál: periferní krev (heparin) – nesrážlivá. 
Způsob odběru: nejlépe uzavřeným způsobem do S-Monovette Lithium-Heparin 7,5 ml (Sarstedt, oranžový 
závěr), u dětí do S-Monovette Lithium-Heparin 2,6 ml (Sarstedt, oranžový závěr) nebo obdobné odběrové 
zkumavky – vždy s HEPARINEM. U dětí a dospělých, kde nelze takto krev odebrat, možno použít otevřený 
způsob. Po odběru krev jemně a řádně promíchat.  
Množství: 5 - 7 ml u dospělých pacientů, 2 - 2,6 ml u dětí. 
 
Materiál: choriová tkáň (vzorek musí být doručen bezprostředně po odběru). 
Způsob odběru: vzorek odebrat do sterilní zkumavky s fyziologickým roztokem. 
Množství: minimálně 20 mg. 
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Materiál: plodová voda (vzorek musí být doručen bezprostředně po odběru). 
Způsob odběru: vzorek odebrat do sterilních zkumavek Sarstedt PP 15 ml s kónickým lemovaným dnem. 
Množství: 2x 10 - 15 ml. 
 
Materiál: fetální krev (vzorek musí být doručen bezprostředně po odběru). 
Způsob odběru: heparinizovaná fetální krev získaná kordocentézou. 
Množství: 1 - 2 ml. 
 
Materiál: tkáň plodu. 
Způsob odběru: vzorek kůže nebo jiné měkké tkáně odebrat do sterilní zkumavky s fyziologickým roztokem. 
U nemacerovaných plodů lze provést odběr ještě 24 hodin po potratu. Alternativou je odběr heparinizované 
krve plodu intrakardiálně do 3 hodin od potratu. 
Množství: vzorek velikosti 5x10 mm, 2 - 3 ml heparinizované krve. 
 
Materiál: placentární tkáň. 
Způsob odběru: vzorek odebrat do sterilní zkumavky s fyziologickým roztokem. 
Množství: minimálně 20 mg. 

3.6.2 Molekulárně genetická vyšetření 

Materiál pro detekci mutací a polymorfismů sekvenčních variant (NGS panely, spinální muskulární atrofie, 
hypercholesterolemie - LDLR, cystická fibróza - CFTR, Alportův syndrom, trombofilní mutace, a 
polymorfismy, hemochromatóza, Wilsonova choroba, Gilbertův syndrom, APOB, APOE, mikrodelece na 
chromozomu Y atd.). 
 
Materiál: periferní krev (EDTA nebo citrát sodný))- nesrážlivá. 
Způsob odběru: nejlépe uzavřeným způsobem do S-Monovette K3EDTA 7,5 ml nebo 2,6 ml (Sarstedt, 
červený závěr) nebo použít obdobný uzavřený odběrový systém. Po odběru jemně ale řádně promíchat. 
U dětí a dospělých, kde nelze takto krev odebrat, možno použít otevřený způsob odběru. Antikoagulanciem 
může být i citrát sodný. 
Množství: 5 - 7 ml u dospělých pacientů, 2 - 2,6 ml u dětí. 
 
Materiál: izolovaná DNA. 
Transportovat v plastové mikrozkumavce. Požadované množství, čistota a koncentrace po telefonické 
domluvě. 
 
Materiál: plodová voda (vzorek musí být doručen bezprostředně po odběru). 
Způsob odběru: do sterilních zkumavek Sarstedt PP 15 ml s kónickým lemovaným dnem. 
Množství: v Cytogenetické laboratoři je z primárního vzorku odděleno 2x 3 ml plodové vody pro vyšetření 
metodou QF-PCR nebo jiné prenatální vyšetření. 
 
Materiál: choriová tkáň (vzorek musí být doručen bezprostředně po odběru). 
Způsob odběru: vzorek odebrat do fyziologického roztoku. 
Množství: v Cytogenetické laboratoři je odděleno cca 1 až 2 mg choriové tkáně pro vyšetření metodou  
QF-PCR nebo jiné prenatální vyšetření.  
 
Materiál: tkáň plodu  
Způsob odběru: vzorek kůže nebo jiné měkké tkáně odebrat do sterilní zkumavky fyziologickým roztokem. U 
nemacerovaných plodů lze provést odběr ještě 24 hodin po potratu. Množství: v Cytogenetické laboratoři je 
odděleno cca 1 až 2 mg tkáně pro vyšetření metodou QF-PCR nebo jiné molekulárně genetické vyšetření. 
 
Materiál: placentární tkáň  
Způsob odběru: vzorek odebrat do sterilní zkumavky s fyziologickým roztokem. 
Množství: v Cytogenetické laboratoři je odděleno cca 1 až 2 mg tkáně pro vyšetření metodou QF-PCR nebo 
jiné molekulárně genetické vyšetření. 
 
Materiál: jiná tkáň  
Způsob odběru: vzorek odebrat do sterilní zkumavky s fyziologickým roztokem. 
Množství: v Cytogenetické laboratoři je odděleno cca 1 až 2 mg tkáně pro  molekulárně genetické vyšetření. 
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Materiál: kultivované buňky (plodová voda, choriová tkáň, tkáň plodu, placentární tkáň). 
Způsob odběru: dle popisu pro jednotlivé primární vzorky v kapitole 3.6.1  
Kultivaci primárních vzorků zajistí cytogenetická laboratoř LOLG, poté je provedena izolace DNA  
a požadované molekulárně genetické vyšetření.  
 
Materiál: parafínové řezy / tkáňové bločky 
Způsob odběru: zhotovení parafínových řezů z tkáňových bločků zajistí, po předchozí domluvě, laboratoř  
Ústavu patologie FNO. 
 
Odběry pro genetická vyšetření provádět vždy za sterilních podmínek. U krve vždy s přídavkem vhodného 
antikoagulancia (Heparin - cytogenetická vyšetření, EDTA - molekulárně genetická vyšetření 
a microarray analýzy). Pokud nelze vzorek okamžitě přepravit do laboratoře, je nutné jej uchovávat při 
teplotě 2 - 8°C. Nikdy nemrazit!!! Speciální transportní média a transportní zkumavky na požádání vydá 
Laboratoř Oddělení lékařské genetiky (telefon: 597 373 230). 

3.6.3 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita  

Po odběru vzorku je vždy nutné zkontrolovat, zda je bezpečně uzavřen, aby nedošlo k úniku biologického 
materiálu, promíchání vzorku (obzvláště u krevních vzorků s antikoagulanciem), označení vzorků a vyplnění 
žádanek. Do doby transportu je nutné ukládat vzorky tak, aby nedošlo k jejich poškození a zároveň aby 
nedošlo ke vzájemné kontaminaci mezi vzorkem a okolím. Nesmí být uloženy v teple a na přímém 
slunečním světle. Zkumavky s biologickým materiálem by měly být zaslány do laboratoře co nejdříve po 
odběru, nejpozději týž pracovní den. Ve výjimečných případech lze přijmout periferní krev další den po 
odběru, pokud byla skladována přes noc v chladicí skříni. Laboratoř musí nutně dodržet maximální čas 
udržení stability vzorků pro použití při vyšetřeních, a to i u těch vyšetření, která jsou požadována dodatečně 
(tab.1). 
 
Tab. 1 Stabilita vzorků 

Materiál Maximální čas stability vzorku Podmínky uskladnění 
Periferní krev (heparin) 1 týden 2°C - 8°C 
Choriová tkáň 24 hodin 2°C - 8°C 
Plodová voda 24 hodin 2°C - 8°C- 
Tkáň plodu 72 hodin 2°C - 8°C 
Fetální krev 72 hodin 2°C - 8°C 
Nádorová tkáň 72 hodin 2°C - 8°C 
Periferní krev (EDTA) 1 týden 2°C - 8°C 
Kultivované buňky pro izolaci DNA 24 hodin 2°C - 8°C 
Choriová tkáň pro izolaci DNA 24 hodin 2°C - 8°C 
Jiná tkáň pro izolaci DNA 24 hodin 2°C - 8°C 
Izolovaná DNA neomezeně 2°C - 8°C nebo pod -15°C 
Suspenze buněk ve fixaci neomezeně 2°C - 8°C nebo pod -15°C 
Tkáňové bločky / Parafínové řezy neomezeně pokojová teplota 

3.6.4 Značení primárních vzorků (odběrových zkumavek) 

- Každá odběrová zkumavka musí být označena minimálně jménem, příjmením a datem narození, 
případně rodným číslem pacienta a údaje se musí shodovat s údaji na průvodním listu. 

- Nádoby a zkumavky musí být čisté, nepotřísněné a uložené v plastovém sáčku. 
- Nádoby s materiálem infekčních pacientů musí být zřetelně označeny „INFEKČNÍ“. 

3.7 Požadavky na transport materiálu 

Transport materiálu zajišťují žadatelé nebo pracovníci Laboratoře OLG. Současně s každým materiálem 
(primárním vzorkem) musí být dodána řádně vyplněná žádanka (průvodka).  

3.7.1 Transport vzorků ve FN Ostrava 

Odebraný biologický materiál je přenášen tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo kontaminaci, ve vhodných 
boxech, stojanech či nádobách. Veškeré vzorky je možné předat přímo v Laboratoři OLG osobně 
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pracovníkovi, pověřenému příjmem materiálu. Transport vzorků z ambulancí a lůžkových oddělení 
nemocnice je zajišťován Potrubní poštou FNO nebo sanitáři Laboratoře OLG. Biologický materiál zasílaný 
Potrubní poštou FNO musí být transportován v pouzdrech pouze v originálním nepropustném sáčku 
BIOHAZARD, aby bylo zabráněno možné kontaminaci systému a personálu. 

3.7.2 Transport vzorků z externích pracovišť 

Odebraný biologický materiál je možné dodat svozovou službou, kurýrem nebo poštou (podle příslušných 
předpisů). Dokumentaci (žádanky) je doporučeno uložit zvlášť do igelitových desek. Plodová voda, choriová 
tkáň, tkáň plodu a placentární tkáň musí být přepravovány v termostabilních přepravkách. Při extrémních 
vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech, zamezujících znehodnocení vzorku mrazem 
nebo horkem. 

3.8 Skladování vzorků 

Požadavky na skladování vzorků vycházejí vždy ze stability materiálu (viz tab. 1). Způsob skladování vzorků 
je popsán v SOP k jednotlivým vyšetřením. Primární vzorky se vždy skladují v originálních odběrových 
zkumavkách. 

3.8.1 Skladování vzorků do zahájení analytické fáze 

Vzorky přijaté laboratoří se skladují do doby vyšetření tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, 
kontaminaci, přímému vlivu slunečního záření a tepla. A to nejčastěji v chladicí skříni při teplotě 2°C až 8°C. 

3.8.2 Skladovaní vzorků pro případná další vyšetření, kontrolu identifikace 

Přijaté vzorky (tam, kde je to možné) se pro účely kontroly identifikace vzorku, možnosti doplnění vyšetření 
nebo opakování izolace DNA, skladují po dobu vycházející z času maximální stability (viz tab.1) v chladicí 
skříni v nádobách na biologický materiál tak, aby bylo zabráněno kontaminaci nebo odpařování vzorku. Pro 
případné doplnění nebo opakování molekulárně genetického vyšetření se izolovaná DNA uchovává 
v mrazicí skříni (pod - 15°C). Stabilita izolované DNA je neomezená. 

3.9 Zásady bezpečné manipulace s biologickým materiálem 

Obecné zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění a hygienické požadavky na provoz. 

- Nádoby ani zdravotnická dokumentace potřísněná biologickým materiálem není laboratoří 
akceptována. 

- S přijímaným materiálem je nakládáno jako s potenciálně infekčním. Biologický materiál není 
v laboratoři kontrolován na přítomnost viru hepatitidy nebo HIV. Veškerá manipulace se vzorkem je 
prováděna pouze v jednorázových rukavicích, v ochranném pracovním oděvu. 

3.10 Doba příjmu vzorků 

Laboratoř přijímá vzorky v pracovních dnech od 6:00 do 15:30 hod. Mimo uvedenou dobu je možné 
dohodnout příjem vzorků telefonicky. Kontakty pro příjem vzorků jsou uvedeny v kapitole 2. 1. 

4 Preanalytické procesy v laboratoři 
Postup při příjmu vzorků a vedení dokumentace 
Biologický materiál od žadatelů přebírají sanitářky nebo zdravotní laborantky Laboratoře OLG, které jej 
předají na příslušné pracoviště podle požadavku vyšetření. Zde pak probíhá samotný příjem materiálu. 
Pokud je materiál přebírán mimo Laboratoř OLG, provede přebírající pracovník již v momentě převzetí 
základní kontrolu materiálu a dokumentace: 

- Povinných údajů na žádance (průvodním listu). 
- Označení odběrové nádobky se vzorkem - shody identifikačních znaků s údaji na žádance. 
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- Kontrolu celistvosti odběrové nádobky a použitelnosti vzorku (vizuálně). 
- Potvrdí shodu údajů zápisem na žádanku (převzal: pracovník, datum, čas a podpis/parafa). 

 
Při příjmu na pracovišti Laboratoře OLG: 

- Zdravotní laborantka kontroluje shodu přijímaného materiálu s průvodním listem (jasná identifikace 
na odběrových nádobkách, jméno a příjmení pacienta, datum narození nebo rodné číslo). 

- Kontroluje množství a stav materiálu, stav odběrové nádobky. 
- Přezkoumá, zda je možno vyhovět požadavkům žadatele a o přezkoumání provede zápis na 

žádanku (průvodní list) - přezkoumal: pracovník, datum, čas a podpis/parafa.  
- Přidělí pořadové číslo (laboratorní číslo) z číselné řady Laboratorního informačního systému 

každému vzorku. Současně označí žádanku (průvodní list) tímto číslem a zapíše vzorek do 
Laboratorního deníku nebo knihy Příjem vzorků a izolace DNA. 

- Zapisuje přesný čas příjmu vzorku do laboratoře (Žádanka, Příjem vzorků a izolace DNA). 
- Překontroluje správnost údajů vložených do elektronické dokumentace a do, Příjmu vzorků a izolace 

DNA. 
 

Pod přiděleným laboratorním číslem jsou označeny žádanky (průvodní listy), nádobky s materiálem, 
kultivační lahvičky, výsledné preparáty, uchovávané buněčné suspenze, všechny použité zkumavky  
při jednotlivých krocích v rámci analýz, uchovávaná izolovaná DNA. Osobní údaje vyšetřovaných jedinců 
jsou uchovávány tak, aby nebyly dostupné jiným osobám než pracovníkům, kteří vyšetření provádějí. 

4.1 Kritéria přijetí primárních vzorků 

Ke zpracování budou přijaty jen vzorky odebrané do vhodného odběrového systému, viditelně nepoškozené, 
v čisté odběrové nádobce, s čistou a řádně označenou žádankou a v  množství dostatečném pro provedení 
vyšetření. 
Vznikne-li nejistota ohledně identifikace primárního vzorku a jedná-li se o nenahraditelný primární vzorek, 
pracovník laboratoře (OPLM, lékař) zhodnotí, zda může přistoupit k jeho zpracování. Výsledky uvolní jen 
v případě, že indikující lékař převezme odpovědnost za identifikaci vzorku.  

4.2 Kritéria odmítnutí primárních vzorků 

- Neoznačená zkumavka se vzorkem. 
- Vzorek bez žádanky. 
- Neshodné údaje na žádance (průvodce) a primárním vzorku. 
- Zjevné porušení zásad odběru a transportu materiálu. 
- Kontaminace průvodního listu či odběrové nádobky krví nebo jiným biologickým materiálem. 
- Mechanicky poškozené nádobky s materiálem. 
- Žádost o vyšetření, která Laboratoř OLG neprovádí. 

 
Pokud je odběr proveden do nevhodného média, odebrán nevhodný materiál, materiál v nedostatečném 
množství, vzorek viditelně poškozený nesprávným transportem, žádanka či odběrová nádobka se vzorkem 
znečištěna biologickým materiálem a jedná-li se o nenahraditelný či kritický vzorek, pracovník provádějící 
příjem materiálu neprodleně informuje vedoucího laboratoře. Vedoucí laboratoře zhodnotí spolu  
s pracovníkem odpovědným za dané vyšetření, zda je možné vzorek přijmout k vyšetření. O této skutečnosti 
je veden zápis o neshodě. V závěrečné zprávě je uvedeno vyjádření o možnosti ovlivnění výsledku stavem 
vzorku při příjmu.  
Pokud materiál nelze přijmout ke zpracování, je zaprotokolován typ neshody a provedena opatření, která 
vedou k nápravě. Pracovník, který vzorek přijímal, odmítnutí vzorku neprodleně oznámí telefonicky 
odesílajícímu oddělení nebo lékaři. 

4.3 Postup při chybné identifikaci vzorku 
Pokud je zjištěno, že se jedná o chybnou identifikaci vzorku (k žádance byl dodán vzorek jiného 
pacienta, tj. údaje na žádance nesouhlasí s údaji na štítku vzorku, či označení vzorku na štítku úplně 
chybí), je vzorek vždy odmítnut. O této skutečnosti je veden záznam o neshodě. Pracovník přijímající 
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vzorek neprodleně telefonicky oznámí žadateli tuto skutečnost a zároveň vyžádá nový odběr. Za závazné se 
vždy považují údaje uvedené na štítku vzorku. 

4.4 Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance 
Při kontrole dodaných vzorků a žádanek se za závazné vždy považují údaje uvedené na štítku vzorku. 
Při chybné identifikaci pacienta na žádance se dodaný biologický materiál uskladní v chladicí skříni 
a neprodleně se kontaktuje odesílající lékař. Je-li uvedeno chybné rodné číslo, chybné jméno nebo 
pojišťovna na žádance, telefonicky se ověří správnost uvedených údajů a pracovník řešící neshodu 
provede opravu chybného údaje a provede zápis. Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se 
materiál v laboratoři přijme a je telefonicky vyžádána kompletní žádanka nebo doplňující informace. 

5 Vydávání výsledků 

5.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech 

Na vyšetření Laboratoře OLG se kritické intervaly nevztahují. 

5.2 Hlášení urgentních (STATIM) vyšetření 

Výsledky statimových vyšetření jsou po schválení telefonicky hlášeny indikujícímu lékaři. O hlášení je 
proveden záznam. Poté je vždy výsledek odeslán i v tištěné podobě.  

5.3 Forma výsledkové zprávy 

Výsledkové zprávy (výsledky) jsou vydávány v tištěné podobě nebo formou telefonického sdělení 
s následným zasláním písemného výtisku. Po schválení OPLM se specializovanou způsobilostí nebo 
lékařem se specializovanou způsobilostí jsou v jednom provedení distribuovány žadatelům přes Podatelnu 
FNO. Případně jsou předávány žadatelům vyšetření přímo v Laboratoři OLG. Výsledky jsou uchovávány 
v elektronické podobě v LIS, listinná forma je spolu s žádankou uložena ve spisovnách LOLG.  

5.4 Obsah výsledkové zprávy 

Výsledkové zprávy (výsledky) jsou v tištěné podobě, bez chyb v přepisu, odesílány žadateli vyšetření. 
  
Výsledek obsahuje tyto údaje: 

- Název a adresu laboratoře. 
- Jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, příjmení, číslo pojištěnce/rodné číslo, příp. pojišťovnu). 
- Jméno lékaře požadujícího vyšetření, pracoviště, popřípadě IČZ/IČP. 
- Laboratorní číslo vyšetření. 
- Datum příjmu vzorku, datum vydání výsledku. 
- Typ primárního vzorku (materiál). 
- Název vyšetření. 
- Použitou metodu nebo evid. značku SOP. 
- Výsledek vyšetření. 
- V případě potřeby textovou interpretaci výsledku. 
- Identifikaci osoby, která uvolnila výsledek. 
- Identifikaci osoby, která výsledek vypracovala. 
- Další poznámky, např. kvalita nebo přiměřenost primárního vzorku. 
- Informaci, zda se jedná o akreditované vyšetření. 

5.5 Vydávání výsledků pacientům 

- V žádném případě nejsou telefonicky informovány vyšetřované osoby ani jejich příbuzní.  
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- Výsledky jsou z laboratoře zaslány písemně žadateli vyšetření, který vyšetřované osobě předává 
výsledek vyšetření s patřičným komentářem. 

5.6 Změny výsledků a nálezů 

Opravy výsledkových zpráv (výsledků) provádějí zaměstnanci laboratoře v části identifikační i v části 
nálezové. Je-li zjištěna chyba ve výsledném nálezu, musí být okamžitě odstraněna. Stane-li se, že je chyba 
zjištěna až po odeslání výsledku žadateli vyšetření, je neprodleně telefonicky informován a je vystaven nový 
výsledkový list se správnými údaji, s označením „Revize“ a s údajem, že tento shodný výsledek nahrazuje 
výsledek uvolněný k určitému datu. Změna, která nastala v nálezové části, je zapsána na původní 
výsledkovou zprávu spolu s informací, kdo změnu provedl, a datem provedené změny. O každé této změně 
je vždy informován vedoucí laboratoře. Změnu výsledku může provést pouze odborný pracovník  
v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí nebo lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru lékařská genetika. 

5.7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 
Intervaly od dodání vzorku do Laboratoře OLG k vydání výsledku jsou uvedeny v Seznamu prováděných 
vyšetření (Příloha 1). 

5.8 Konzultační činnost 

OLG pořádá pravidelně odborné semináře pro interní i externí klinické pracovníky a interní i externí žadatele 
služeb. Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s pracovníky Laboratoře OLG. 

5.9 Způsob řešení stížností 

Vyřizování stížností a připomínek probíhá dle PSJ-07.13 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů a evidence 
poděkování od občanů a organizací. Stížnosti jsou vždy řešeny s dostatečnou mírou vstřícnosti. Stížnost lze 
podat písemně (poštou, faxem, emailem) nebo ústně (telefonicky, osobně) do 30 dnů po obdržení objednané 
služby. Veškeré stížnosti písemnou formou je vhodné podávat vedoucímu laboratoře nebo jeho zástupci. 
Písemné stížnosti řeší vedoucí laboratoře nebo jím pověřená osoba do 10 dnů od podání stížnosti.  

6 Interní a externí kontrola kvality 
Laboratoř OLG je zapojena v systému externí kontroly kvality, který v rámci ČR organizuje Koordinační 
centrum genetických laboratoří - centrum je zřízeno MZ ČR jako součást Ústavu hematologie  
a krevní transfúze. V tomto systému je kontrolováno: vyšetření chromozomů 13, 18, 21, X a Y metodou  
QF-PCR, molekulárně genetická diagnostika cystické fibrózy, stanovení izoforem apolipoproteinu E, 
familiární defekt apolipoproteinu B-100, deficit alfa-1-antitrypsinu, vyšetření mikrodelecí azoospermatického 
faktoru (AZFa,b,c). Laboratoř se účastní 1x ročně mezinárodní kontroly kvality sekvenování / sekvenování 
nové generace prostřednictvím Referenzinstitut für Bioanalytik (DGKL) a European Molecular Genetics 
Quality Network (EMQN). Kvalita cytogenetických vyšetření je testována 1x ročně formou mezilaboratorní 
kontroly kvality ve spolupráci s cytogenetickými laboratořemi FERTIMED, s.r.o., CGB laboratoř, a.s. 
a Laboratoře AGEL, a.s. 1x ročně se laboratoř účastní mezinárodní EHK organizovanou CenQA (Genomics 
Quality Assessment). Laboratoř pravidelně interně vyhodnocuje indikátory kvality dle doporučení projektu 
EuroGentest.  

7 Příloha 
1. Seznam prováděných vyšetření 
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Příloha 1 

 
Seznam prováděných vyšetření 

 
Cytogenetická vyšetření 

 
Vyšetření chromozomů klasickou cytogenetickou analýzou -  

stanovení karyotypu 
 

1. Vyšetření chromozomů z periferní krve [A] 
 
Materiál: periferní krev 
Odběr do: plastová zkumavka + lithium HEPARIN (Sarstedt, oranžový uzávěr) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 4 - 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 10 dnů  
Vyšetření provádí: Cytogenetická laboratoř 
  
Metoda: Kultivace, zpracování a diferenciační barvení lymfocytů periferní krve. 

Stanovení karyotypu z cca 15 metafází. 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření/metody: Fluorescenční in situ hybridizace 
 C pruhování chromozomů 
 Barvení organizátoru jadérka (NOR) stříbrem 
 Vyšetření aneuploidií chromozomů metodou QF-PCR 
  
Popis: 
Diagnostika numerických a strukturních chromozomových aberací.  
 

2. Vyšetření chromozomů z choriové tkáně [A] 
 
Materiál: choriová tkáň 
Odběr do: plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) s fyziologickým roztokem 
Dostupnost: středa až pátek, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 4 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Cytogenetická laboratoř 
  
Metoda: Dlouhodobá kultivace, zpracování a diferenciační barvení buněk 

choriových klků. Stanovení karyotypu z cca 20 metafází. 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření/metody: Fluorescenční in situ hybridizace 
 C pruhování chromozomů 
 Barvení organizátoru jadérka (NOR) stříbrem 
 Vyšetření aneuploidií chromozomů metodou QF-PCR 
  
Popis: 
Diagnostika numerických a strukturních chromozomových aberací u plodu v I. trimestru gravidity. Vyšetření 
vždy předchází rychlá detekce nejčastějších aneuploidií metodou QF-PCR. 
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3. Vyšetření chromozomů z plodové vody [A]  
 
Materiál: plodová voda 
Odběr do: plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) 
Dostupnost: středa až pátek, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 4 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Cytogenetická laboratoř 
  
Metoda: Dlouhodobá kultivace, zpracování a diferenciační barvení buněk plodové 

vody (amniocytů). Stanovení karyotypu z cca 20 metafází. 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření/metody: Fluorescenční in situ hybridizace 
 C pruhování chromozomů 
 Barvení organizátoru jadérka (NOR) stříbrem 
 Vyšetření aneuploidií chromozomů metodou QF-PCR 
 Prenatální test (chromozomy X,Y,13,18,21) 
  
Popis: 
Diagnostika numerických a strukturních chromozomových aberací u plodu ve II. trimestru gravidity. Možno 
zároveň indikovat i vyšetření metodou QF-PCR. 
 

4. Vyšetření chromozomů z tkání dlouhodobě kultivovaných [A] 
 
Materiál: tkáň plodu, placentární tkáň 
Odběr do: sterilní plastová zkumavka s fyziologickým roztokem  
Dostupnost: středa až pátek, 6:00 -15:30 
Odezva rutinní: do 4 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Cytogenetická laboratoř 
  
Metoda: Dlouhodobá kultivace, zpracování a diferenciační barvení tkáně plodu 

nebo placentární tkáně. Stanovení karyotypu z cca 20 metafází. 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření/metody: Fluorescenční in situ hybridizace 
 C pruhování chromozomů 
 Barvení organizátoru jadérka (NOR) stříbrem 
 Vyšetření aneuploidií chromozomů metodou QF-PCR 
  
Popis: 
Diagnostika numerických a strukturních chromozomových aberací u plodu/placenty. V případě neúspěšné 
kultivace je provedeno vyšetření metodou QF-PCR. 
 

5. Vyšetření chromozomů z fetální krve 
 
Materiál: fetální krev 
Odběr do: plastová zkumavka + lithium HEPARIN  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 10 dnů od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Cytogenetická laboratoř 
  
Metoda: Kultivace, zpracování a diferenciační barvení buněk fetální krve. 

Stanovení karyotypu z cca 15 metafází. 
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Odbornost: 816 
  
Související vyšetření/metody: Fluorescenční in situ hybridizace 
 C pruhování chromozomů 
 Barvení organizátoru jadérka (NOR) stříbrem 
  
Popis: Diagnostika numerických a strukturních chromozomových aberací 

u plodu.  
 

Cytogenetická analýza periferních lymfocytů 
 

6. CAPL [A] 
 
Materiál: periferní krev 
Odběr do: plastová zkumavka + lithium HEPARIN (Sarstedt, oranžový uzávěr) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00 -15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Cytogenetická laboratoř 
  
Metoda: Kultivace, zpracování a barvení lymfocytů periferní krve. Stanovení 

relativní četnosti získaných chromozomových aberací z 200 metafází. 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření/metody: - 
  
Popis: 
Monitorování genotoxicity pracovního prostředí, terapie apod.  
 

Vyšetření chromozomů metodou FISH 
 

7. Delece 22q11.3 - DiGeorge/VCFS [A] 
8. Delece 10p14 - DiGeorge II syndrom [A] 
9. Delece 15q11-13 - Prader-Willi/Angelman syndrom [A] 
10. Delece 17p11.2, 17p13.3 - Smith-Magenis/Miller-Dieker syndrom [A] 
11. Delece 8q23.3/8q24.11-12 Langer-Giedion syndrom [A] 
12. Delece 7q11.23 - Williams-Beuren syndrom [A] 
13. Delece 4p16.3 Wolf-Hirschhorn syndrom [A] 
14. Delece 5p15 - Cri-du-chat syndrom  [A] 
15. Delece Xp22.3 - SHOX [A] 
16. Delece Xp22 - Kallmann syndrom [A] 
17. Subtelomerické přestavby a delece chromozomů [A] 
18. Přestavby všech chromozomů [A] 
18. SRY [A] 

 
Materiál: periferní krev, plodová voda 
Odběr do: plastová zkumavka + lithium HEPARIN (Sarstedt, oranžový uzávěr) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00 -15:30 
Odezva rutinní: do 2-3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 10 dnů 
Vyšetření provádí: Cytogenetická laboratoř 
  
Metoda: Fluorescenční in situ hybridizace 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření/metody: Vyšetření chromozomů klasickou cytogenetickou analýzou 
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 C pruhování chromozomů 
 Barvení organizátoru jadérka (NOR) stříbrem 
 Prader-Willi/Angelmanův syndrom metodou MLPA 

 
Popis: 
Vyšetření mikrodelecí s vyšší frekvencí v populaci, mikrodelecí, které nelze odhalit klasickou cytogenetickou 
analýzou. Vyšetření subtelomerických přestaveb pomocí subtelomerické multisondy/sond a přestaveb 
chromozomů pomocí malovacích sond. 
 

Analýza variant lidského genomu na biočipu - 
microarray analýza 

 
19. Celogenomová SNP array [A] 

 
Materiál: DNA, periferní krev, plodová voda, choriová tkáň, tkáň 
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný (Sarstedt, červený 

uzávěr)/plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml)/plastová zkumavka 
(Sarstedt PP, 15 ml) s fyziologickým roztokem 

Dostupnost: pracovní dny, 6:00 -15:30 
Odezva rutinní: 3 měsíce 
Odezva statim: do 3 týdnů od doručení materiálu  
Vyšetření provádí: Cytogenetická laboratoř 
  
Metoda: Celogenomová SNP array 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření/metody: Vyšetření chromozomů klasickou cytogenetickou analýzou 
 Fluorescenční in situ hybridizace 
 Analýza lidského germinálního genomu metodou MLPA 
 Vyšetření aneuploidií chromozomů metodou QF-PCR 
Popis: 
Prenatální a postnatální celogenomové vyšetření variant počtu kopií v genomu (mikroduplikací/mikrodelecí), 
které nelze odhalit klasickou cytogenetickou analýzou.  
 

Molekulárně genetická vyšetření 
 

1. Izolace DNA  
 
Materiál: periferní krev, plodová voda, choriová tkáň, tkáň plodu, jiná tkáň   
  
Odběr do: -plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml)  
-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) s transportním médiem 
-sterilní zkumavka s fyziologickým roztokem 
- parafínové řezy 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
  
Izolaci provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
 
 

2. Cystická fibróza - CFTR (36 mutací + Tn) [A][F] 
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

3120+1G>A, 711+1G>T, 621+1G>T, 1717-1G>A, CFTRdele2,3(21kb), 
3849+10kbC>T, 2789+5G>A, 1898+1G>A, Gly542X, Gly85Glu, Tyr1092X(C>A), 
Gly551Asp, Arg553X, 3659delC, Asn1303Lys, Arg560Thr, Arg117His, Arg1162X, 
Leu1077Pro, Arg117Cys, Arg1066Cys, Leu1065Pro, Trp1282X, Arg347His, 
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Arg347Pro, Ile507del, Thr338Ile, Phe508del, Ile336Lys, 1677delTA, Arg334Trp, 
3272-26A>G, 1078delT, 2183AA>G, 2184insA, 2143delT, 5T (9-13TG), 7T, 9T / 
vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 
genu CFTR včetně detekce malých genomických delecí / duplikací 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 - 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] *- testovaná mutace varianta není přítomna  
 p.[Phe508del];[=] - heterozygot pro mutaci variantu p. Phe508del 
 p.[Phe508del];[Phe508del] - homozygot pro mutaci variantu p. Phe508del 
 p.[Phe508del];[Arg347Pro] - složený heterozygot pro uvedené mutace varianty 
 * [=] - standardní alela 
  
Metoda: Diagnostická souprava Devyser CFTR Core (f. Devyser) fragmentační analýzou  

(genetický analyzátor ABI 3130) nebo reverzní hybridizace s použitím soupravy CF 
StripAssayTM (f. ViennaLab, Rakousko) / sekvenace nové generace, přímá 
sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130, MLPA 

  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: CFTR (8 mutací) 
  
Popis a interpretace: 
Onemocnění je způsobeno mutacemi v genu kódujícím protein CFTR (cystic fibrosis transmembrane 
regulator), jenž tvoří iontový kanál selektivně propustný pro chloridové ionty. Mutace mají za následek 
narušený epiteliální transport těchto iontů. Cystická fibróza patří k častým autozomálně recesivním 
onemocněním v bělošské populaci, s incidencí asi 1/2500 novorozenců a frekvencí přenašečů 
(heterozygotů) asi 1/25. K potvrzení diagnózy cystické fibrózy na molekulární úrovni je nutný nález mutace 
varianty na obou alelách genu. V případě mužské neplodnosti v důsledku kongenitální absence vas 
defferens a chronické idiopatické pankreatitidy lze za kauzální příčinu považovat nález jedné mutace  
varianty v genu CFTR (zejména p. Phe508del nebo p.Arg117His), která se nachází na intragenovém pozadí 
varianty v IVS-8 9:5T. (místo sestřihu exonu 9). Patologický význam samostatného výskytu variant IVS-89: 
5T a IVS-89: 7T není dosud jednoznačně vysvětlen. Vyšetřujeme 8 nejčastějších mutací, které představují 
asi 84,9 % mutací vyskytujících se u nemocných cystickou fibrózou v ČR. Vyšetření je možné rozšířit o 28 
dalších mutací, kde je zahrnuto více než 97% dosud známých populačně specifických alel. Vyšetření by 
mělo být podloženo abnormálním výsledkem potního testu nebo jinou zásadní indikacií. 
 

3. Trombofilní mutace - FV Leiden, FII Protrombin [A] 
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

c.1691G>A (FV Leiden) v genu pro koagulační faktor V (F5), g.20210G>A (FII 
Protrombin) v genu pro koagulační faktor II. (F2), 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 - 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
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Nález: [=];[=] - testovaná mutace varianta není přítomna  
c. [1691G>A];[=] heteroyzgot pro mutaci variantu p.Arg506Gln 
c. [1691G>A];[1691G>A] homozygot pro mutaci variantu p.Arg506Gln 

  
Metoda: real-time PCR s následnou analýzou křivek tání 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Přítomnost mutace varianty c.1691G>A (FV Leiden) v genu pro koagulační faktor V je rizikovým faktorem 
vzniku žilní trombózy. Mutace Varianty se dědí autozomálně dominantně. Výskyt mutace varianty 
v heterozygotním stavu zvyšuje 4 až 8x riziko žilní trombózy, nosičství mutace variant v homozygotním stavu 
zvyšuje riziko žilní trombózy 50 až 100x. Mutace Varianta faktoru V způsobuje zpomalení jeho 
proteolytického štěpení proteinem C, což vede k nadměrné tvorbě trombinu. Frekvence této mutace varianty 
je u bělošské populace vysoká (cca 5 %), u Asiatů a Afričanů je extrémně vzácná. Nález mutace varianty je 
indikací k došetření dalších rodinných příslušníků. 
 
Podstatou této bodové mutace varianty je záměna dusíkatých bází guaninu za adenin v poloze 20210 genu  
pro faktor II lokalizovaném na chromozomu 11 v poloze 11p11-q12. Tato mutace varianta patří mezi tzv.  
gain - of - function mutace varianta (mutace zisku funkce). Tyto mutace varianty zvyšují efektivitu štěpení 
pre-mRNA. Následně dochází k akumulaci mRNA a její zvýšené translaci do podoby koagulačního proteinu. 
Mutace Varianta g.20210G>A (FII Protrombin) v genu pro koagulační faktor II  je méně častá než mutace 
varianty c.1691G>A v genu pro koagulační faktor V (četnost je cca 1,5 %). Dědí se autozomálně 
dominantně. Výskyt mutace varianty v heterozygotním stavu zvyšuje riziko žilní trombózy 2 až 5x, nosičství 
mutace varianty v homozygotním stavu je velice vzácné. Nález mutace varianty je indikací k došetření 
dalších rodinných příslušníků. 
 

4. Gilbertův syndrom - UGT1A1 (TATA box) 
Vyšetření: analýza polymorfismu v TATA boxu promotoru genu UGT1A1 
  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: Genotyp 6/6 - testovaný polymorfismus není přítomen 
 Genotyp 6/7 - heterozygot pro daný polymorfismus 
 Genotyp 7/7 - homozygot pro daný polymorfismus 
  
Metoda: PCR s fluorescenčně značeným primerem a následnou fragmentační analýzou 

(ABI 3130 genetický analyzátor) 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Podstatou onemocnění je polymorfismus specifické UDP glukuronosyltransferázy (UGT1A1), která 
katalyzuje glukuronidaci nekonjugovaného bilirubinu. Tento polymorfismus snižuje aktivitu enzymu. Jedná se 
o polymorfismus v TATA boxu promotoru genu UGT1A1, kde je 5-6 receptic TA (tymin, adenin). Fyziologická 
varianta A(TA)6TAA (genotyp 6/6) je spojena s normální aktivitou enzymu. K manifestaci Gilbertova 
syndromu dochází u homozygotů A(TA)7TAA (genotyp 7/7), popřípadě u homozygotů s genotypem 8/8 nebo 
heterozygotů s genotypem 7/8. 
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5. Familiární deficit apolipoproteinu B - APOB (1 mutace) [A] 

 
Vyšetřované mutace: p.Arg3500Gln 
  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 - 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] - testovaná mutace není přítomna  
 p.[Arg3500Gln];[=] - heterozygot pro mutaci p.Arg3500Gln 
 p.[Arg3500Gln];[Arg3500Gln] - homozygot pro mutaci p.Arg3500Gln 
  
Metoda: real-time PCR s následnou analýzou křivek tání 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Familiární hypercholesterolemie - LDLR, ApoE 
Popis a interpretace: 
Bodová mutace p.Arg3500Gln vede k substituci aminokyseliny argininu za glutamin. Tato změna  
ve struktuře molekuly apolipoproteinu B narušuje jeho schopnost vázat se na LDL receptor. V důsledku toho 
LDL částice nemohou pronikat dovnitř buněk a hromadí se v plazmě. To je příčinou zvýšení hladiny 
celkového cholesterolu - hypercholesterolemie. Nález mutace na jedné alele genu potvrzuje diagnózu a je 
indikací k došetření dalších rodinných příslušníků. 
 

6. Apolipoprotein E - APOE [A] 
 
Vyšetřované mutace: genotypy E2 (p.Cys112, p.Arg158Cys), E3 (p.Cys112, p.Arg158) 

E4 (p.Cys112Arg, p.Arg158) 
  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 4 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: Genotyp E3/3*: homozygot pro genotyp E3  
 Genotyp E3/4*: složený heterozygot pro genotypy E3 a E4 
 *interpretace je obdobná pro kterýkoliv genotyp 
  
Metoda: PCR s využitím fluorescenčně značených sond pomocí soupravy LightMix KIT 

ApoE C112R R158C nebo reverzní hybridizace pomocí soupravy ApoE StripAssay 
(ViennaLab GmbH) 

  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: PSEN1, PSEN2, APP 
  
Popis a interpretace: 
Indikací k vyšetření jsou hypercholesterolemie a pozdní forma Alzheimerovy choroby, a to familiární  
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i sporadická. Apolipoprotein E hraje významnou úlohu v metabolizmu  lipidů, zprostředkovává interakce 
lipoproteinů s jejich receptory. V důsledku dvou polymorfních míst v genu pro apoliprotein E substituce C>T 
v kodonech 112 a 158, kdy je na příslušné místo zařazena aminokyselina cystein (Cys) nebo arginin (Arg), 
se apoliprotein E vyskytuje u člověka ve 3 hlavních izoformách, E2, E3 a E4. Tyto izoformy se mohou 
uplatňovat v patogenezi hypercholesterolemie a Alzheimerovy choroby. V populaci je nejčastější variantou 
genotyp apoE3 (přibližně 77% populace). Izoforma apoE2 je v populaci zastoupena přibližně 8%. Osoby 
homozygotní pro apoE2, tj. genotyp E2/E2 (velmi vzácně osoby heterozygotní E2/E3) predisponují 
k hyperlipoproteinemii typu III nebo-li familiární dysbetalipoproteinemii. Tato je charakterizována zvýšením 
plazmatického cholesterolu a triglyceridů v důsledku narušení zpracování chylomikronů a zbytkového VLDL 
při defektu apolipoproteinu E. Důsledkem může být xanthomatóza a předčasná ateroskleróza koronárních 
a periferních cév. Na rozvoji onemocnění se však podílejí další faktory, neboť onemocnění familiární 
dysbetalipoporteinemií se rozvine jen u asi 4% homozygotů E2/E2. Osoby nesoucí izoformu apoE4 (přibližně 
15% populace) mívají nízké hladiny apolipoproteinu E a zvýšené hladiny celkového a LDL cholesterolu, opět 
se zvýšeným rizikem aterosklerózy a předčasného kornatění koronárních a periferních cév. ApoE4 je 
rizikovým faktorem pro familiární a sporadické formy Alzheimerovy choroby s pozdním počátkem vzniku 
a může být modifikujícím faktorem pro další formy demence. Izoforma E2 pravděpodobně snižuje riziko 
Alzheimerovy choroby. 
 

5. Familiární hHypercholesterolemie – (LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1, STAP1, 
APOE) -  - sekvenace + MLPA [A] 

 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 
genu LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1, STAP1, APOE včetně detekce malých 
genomických delecí/duplikací 

  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do  4 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 p.[Arg395Trp];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci variantu p.Arg395Trp 
 p.[Arg395Trp];[Arg395Trp]*,**: vyšetřený je homozygot pro mutaci variantu 

p.Arg395Trp 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou sekvenční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130, MLPA / sekvenace nové 

generace, přímá sekvenace / fragmentační analýza na genetickém analyzátoru 
ABI 3130 

  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Familiární deficit apolipoproteinu B, ApoE 
  
Popis a interpretace: 
Mutace Varianty v genu LDLR pro LDL receptor jsou příčinou familiární hypercholesterolemie. V současné 
době je známo více než 1000 různých mutací variant tohoto genu. Onemocnění se dědí autosomálně 
dominantně. Nález patogenní mutace na jedné alele genu je potvrzením diagnózy familiární 
hypercholesterolemie. V důsledku mutace patogenní varianty genu pro LDL receptor je narušen proces 
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zpracování částic s LDL cholesterolem a dochází ke zvýšení hladiny celkového a LDL cholesterolu se 
zvýšeným rizikem rozvoje aterosklerózy. Nález patogenní mutace patogenní varianty je indikací k došetření 
rodiny. 
 

6. Hemochromatóza - HFE (32 mutace patogenní změny) [A]  
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

p.His63Asp, Cys282Tyr, Ser65Cys 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 - 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] - testovaná mutace varianta není přítomna  
 p.[His63Asp];[=] - heterozygot pro mutaci variantu p.His63Asp 
 p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] - homozygot pro mutaci variantu p.Cys282Tyr 
 p.[His63Asp];[Cys282Tyr] - složený heterozygot pro uvedené mutace varianty 
  
Metoda: real-time PCR s následnou analýzou křivek tání 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Hemochromatóza - HFE (12 mutací), TFR2 (4 mutace), FPN1 (2 mutace 18 

patogenních změn) 
  
Popis a interpretace: 
Hemochromatóza je onemocnění charakterizované zvýšenou absorpcí železa ze střeva. Ukládání jeho 
přebytků se pak uskutečňuje v parenchymatických buňkách některých orgánů. Především se železo ukládá 
játrech, která jsou nejčastěji postiženým orgánem, v pankreatu, srdci, tenkém střevě, gonádách a kloubech. 
Množství železa, uložené v těchto orgánech může vést k jejich poškození, vzniku cirhózy, diabetu, artritidě či 
hypogonadizmu. Hemochromatóza je heterogenní skupina onemocnění. Nejčastější forma, autozomálně 
recesivně dědičná, je podmíněna mutacemi patogenními variantami v genu HFE, který je lokalizován na 6 
chromozomu v lokusu 6p21. Nález mutace varianty na obou alelách genu je potvrzením diagnózy. 
Penetrance onemocnění (pravděpodobnost, že nosič vlohy onemocní) je u hemochromatózy nízká, pro 
nosičství C282Y se pohybuje u mužů kolem 23-30% a pro jiné kombinace mutací variant může být ještě 
nižší. *Varianta p.Ser65Cys je méně častá, vykazuje velmi nízkou penetranci a má minimální vliv na 
metabolizmus železa. Rozšířené vyšetření obsahuje detekci 9 méně častých mutací variant v genu HFE 
(Val53Met, Val59Met, His63Asp, His63His, Ser65Cys, Gln127His, Pro160delC, Glu168X, Trp169X, 
Gln283Pro, Glu168Gln, Cys282Tyr), 4 mutací patogenních variant v genu TFR2 (Glu60X, Met172Lys, 
Tyr250X, AVAQ594-597del) a 2 mutací variant v genu FPN1 (Asn144His, Val162del). Další forma, tzv. 
juvenilní hemochromatóza, dědičná autozomálně recesivně, se vyskytuje ve 2 formách, jedna je podmíněna 
mutací variantou v genu pro hemojuvelin (HJV) a druhá mutací variantou v genu pro hepcidin (HAMP). Další 
forma onemocnění, dědičná autozomálně recesivně, je způsobena mutacemi variantami v genu pro 
transferinový receptor 2 (TRF2). Příčinou autozomálně dominantně dědičné formy jsou mutace varianty 
v genu pro ferroportin (FPN1). Dědičná hemochromatóza je v bělošské populaci běžná porucha s prevalencí 
homozygotů přibližně 1:400 a prevalencí heterozygotů 1:10. 
 

7. Hemochromatóza - HFE (12 mutací), TFR2 (4 mutace), FPN1 (2 mutace 18 
patogenních změn)  
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Vyšetřované mutace 
varianty: 

gen HFE: p.Val53Met, Val59Met, His63Asp, His63His, Ser65Cys, Gln127His, 
Pro160delC, Glu168X, Trp169X, Gln283Pro, Glu168Gln, Cys282Tyr 
gen TFR2: p.Glu60X, Met172Lys, Tyr250X, AVAQ594-597del 
gen FPN1: p.Asn144His, Val162del 

Materiál: periferní krev 
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 - 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] - testovaná mutace není přítomna  
 p.[His63Asp];[=] - heterozygot pro mutaci p.His63Asp 
 p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] - homozygot pro mutaci p.Cys282Tyr 
 p.[His63Asp];[Cys282Tyr] - složený heterozygot pro uvedené mutace 
  
Metoda: PCR s následnou reverzní hybridizací - diagnostická souprava Haemochromatosis 

StripAssay B 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Hemochromatóza - HFE (3 mutace 2 patogenní změny) 
  
Popis a interpretace: 
Hemochromatóza je onemocnění charakterizované zvýšenou absorpcí železa ze střeva. Ukládání jeho 
přebytků se pak uskutečňuje v parenchymatických buňkách některých orgánů. Především se železo ukládá 
játrech, která jsou nejčastěji postiženým orgánem, v pankreatu, srdci, tenkém střevě, gonádách a kloubech. 
Množství železa, uložené v těchto orgánech může vést k jejich poškození, vzniku cirhózy, diabetu, artritidě či 
hypogonadizmu. Hemochromatóza je heterogenní skupina onemocnění. Nejčastější forma, autozomálně 
recesivně dědičná, je podmíněna mutacemi patogenními variantami v genu HFE, který je lokalizován na 6 
chromozomu v lokusu 6p21. Nález mutace varianty na obou alelách genu je potvrzením diagnózy. 
Penetrance onemocnění (pravděpodobnost, že nosič vlohy onemocní) je u hemochromatózy nízká, pro 
nosičství C282Y se pohybuje u mužů kolem 23-30% a pro jiné kombinace mutací variant může být ještě 
nižší. *Varianta p.Ser65Cys je méně častá, vykazuje velmi nízkou penetranci a má minimální vliv na 
metabolizmus železa. Rozšířené vyšetření obsahuje detekci 9 méně častých mutací variant v genu HFE 
(Val53Met, Val59Met, His63Asp, His63His, Ser65Cys, Gln127His, Pro160delC, Glu168X, Trp169X, 
Gln283Pro, Glu168Gln, Cys282Tyr), 4 mutací patogenních variant v genu TFR2 (Glu60X, Met172Lys, 
Tyr250X, AVAQ594-597del) a 2 mutací variant v genu FPN1 (Asn144His, Val162del). Další forma, tzv. 
juvenilní hemochromatóza, dědičná autozomálně recesivně, se vyskytuje ve 2 formách, jedna je podmíněna 
mutací variantou v genu pro hemojuvelin (HJV) a druhá mutací variantou v genu pro hepcidin (HAMP). Další 
forma onemocnění, dědičná autozomálně recesivně, je způsobena mutacemi variantami v genu pro 
transferinový receptor 2 (TRF2). Příčinou autozomálně dominantně dědičné formy jsou mutace varianty 
v genu pro ferroportin (FPN1). Dědičná hemochromatóza je v bělošské populaci běžná porucha s prevalencí 
homozygotů přibližně 1:400 a prevalencí heterozygotů 1:10. 
 

8.  Wilsonova choroba, Aceruloplazminémie - ATP7B, CP - sekvenace [A] 
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 
genu ATP7B 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 14 dnů 
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Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] - testovaná mutace varianta není přítomna  
 p.[His1069Gln];[=] - heterozygot pro mutaci variantu p.His1069Gln 
 p.[His1069Gln];[His1069Gln] - homozygot pro mutaci variantu p.His1069Gln  
 p.[His1069Gln];[Arg778Gly] - složený heterozygot pro uvedené mutace varianty 
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI3130, 

MLPA 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření:  
  
Popis a interpretace: 
Wilsonova choroba je onemocnění způsobené mutacemi v genu ATP7B. Onemocnění je dědičné 
autozomálně recesivně, k potvrzení diagnózy na molekulární úrovni je nutný nález mutace na obou alelách 
genu. Exony 1-21 genu ATP7B se vyšetřují metodou přímého sekvenování. Negativní nález ([=];[=]) nebo 
nález mutace v heterozygotním stavu (např. p.[His1069Gln];[=]) u nemocného s jednoznačnými klinickými 
projevy Wilsonovy choroby není vyloučením této diagnózy, neboť nemocný může být nosičem vzácnějších 
mutací  v genu ATP7B,. které unikly mutační analýze nebo se nacházejí v nevyšetřených částech genu. 
V každém případě je nález mutace genu indikací k vyšetření na oddělení lékařské genetiky s došetřením 
rodiny. 
 

9.  Deficit alfa-1-antitrypsinu - SERPINA1(2 mutace) [A] 
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

p.Glu264Val, Glu342Lys 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 - 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] *- testovaná mutace varianta není přítomna (genotyp Pi MM) 
 p.[Glu264Val];[=] - heterozygot pro mutaci variantu p.Glu264Val (genotyp Pi MS) 
 p.[Glu264Val];[Glu264Val] - homozygot pro mutaci variantu p.Glu264Val (genotyp 

Pi SS)  
 p.[Glu264Val];[Glu342Lys] - složený heterozygot pro uvedené mutace varianty 

(genotyp Pi SZ) 
 * [=] - standardní alela 
  
Metoda: PCR-RFLP real-time PCR s následnou analýzou křivek tání 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Cystická fibróza - CFTR (8 mutací), Chronická/hereditární pankreatitis  
  
Popis a interpretace: 
Deficit α-1 antitrypsinu je autozomálně recesivně dědičné onemocnění, charakterizované sníženou hladinou 
antitrypsinu v plazmě. Stav je spojen se zvýšeným rizikem vývoje plicního emfyzému, jaterního onemocnění, 
arteriálního aneurysmatu, bronchiektázie a renálního onemocnění. Α-1 antitrypsin je serpinový proteázový 
inhibitor produkovaný v játrech, který inhibuje elastázu v plicích. SERPINA1 gen patří do klastru genů 
zvaných SERPIN supergene (SERine Proteinase Inhibitor) a nachází se na q raménku chromozomu 14. 
Existuje mnoho vrozených variant SERPINA1 genu: Pi M a jeho podtypy patří mezi nejčastější alely, 
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Pi S a Pi Z patří mezi deficientní alely. Nepřítomnost deficientních alel znamená standardní genotyp Pi MM. 
Vyšetřují se 2 mutace varianty: p.Glu264Val odpovídá alele S (heterozygotní genotyp Pi MS); p.Glu342Lys 
odpovídá alele Z (heterozygotní genotyp Pi MZ); složený heterozygot pro alelu S a Z znamená genotyp 
Pi SZ. 
 

10.  Chronická/hereditární pankreatitis - CFTR (8 mutací), SPINK1 (2 mutace), 
     PRSS1 (3 mutace)  

 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

p.Arg122His, Arg122Cys, Asn29Ile, Met1Thr, Asn34Ser, Phe508del, Arg347Pro, 
Gly542X, Gly551Asp, Arg553X, CFTRdel2,3(21kb), Arg117His, Asn1303Lys 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 - 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] *- testovaná mutace varianta není přítomna  
 p.[Asn34Ser];[=] - heterozygot pro mutaci variantu p.Asn34Ser 
 p.[Asn34Ser];[Asn34Ser] - homozygot pro mutaci variantu p.Asn34Ser 
 p.[Asn34Ser];[Asn29Ile] - složený heterozygot pro uvedené mutace varianty 
 *[=] - standardní alela  
  
Metoda: PCR-ARMS, PCR-RFLP sekvenace nové generace, přímá sekvenace / 

fragmentační analýza na genetickém analyzátoru ABI 3130, MLPA 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Cystická fibróza základní - CFTR (8 mutací) 
  
Popis a interpretace: 
Pro vznik onemocnění jsou vysokými rizikovými faktory mutace patogenní varianty v PRSS1 genu (protease 
serine 1) pro kationický trypsinogen a v genu CFTR. Kromě mutací variant v genech PRSS1 a CFTR genu 
(cystic fibrosis transmembrane regulator), mohou mít vliv na vznik hereditární pankreatitidy (HP) mutace 
patogenní varianty v genu SPINK1 genu, izolované mutace varianty SPINK1 genu (serine protease inhibitor 
Kazal type 1) nejsou schopny iniciovat pankreatitidu. Většina mutací variant v genu PRSS1 genu je dědičné 
autosomálně dominantně a zdá se být spojena se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny pankreatu. Vyšetřují se 
3 nejčastější mutace varianty v tomto genu: p.Asn29Ile, Arg122His a Arg122Cys, jež vedou ke zvýšené 
autoaktivaci trypsinogenu; dále nejčastější mutace varianta SPINK1 genu: p.Met1Thr - dědičná autozomálně 
dominantně a mutace varianta p.Asn34Ser, dědičná autozomálně recesivně. 
 

11. Spinální muskulární atrofie [A] 
 
Vyšetření: analýza počtu kopií genu SMN1 
  
Materiál: periferní krev, plodová voda, choriová tkáň 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  



FN Ostrava Laboratorní příručka 
Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO 

Strana: 27/69 

PL-OLG Revize: 09 

 

Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava. 

Nález:  
  
 rsa 5q13.2(SMN1exons7,8)x2 - obě kopie genu jsou přítomny, jedinec není 

s vysokou pravděpodobností přenašečem SMA 
rsa 5q13.2(SMN1exons7,8)x1 - detekce pouze jedné kopie genu SMN1, jedinec je 
přenašeč SMA 
rsa 5q13.2(SMN1exons7,8)x0 - nebyl detekován gen SMN1, potvrzení diagnózy 
SMA 

  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou 

fragmentační analýzou (genetický analyzátor ABI 3130), ověření detekce počtu 
kopií genu SMN1 metodou relativní kvantifikace na přístroji LightCycler 480 II,  

  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření:  
  
Popis a interpretace: 
 Spinální muskulární atrofie (SMA) je těžké dědičné, autozomálně recesivní onemocnění s incidencí  
1/6-10 tisíc novorozenců a frekvencí přenašečů (zdravých heterozygotů) tohoto dědičného onemocnění 
přibližně 1/50. U více než 98% pacientů je onemocnění způsobeno mutacemi genu SMN 1 (survival motor 
neuron 1 gene). Gen SMN1 je umístěn na dlouhém raménku  chromozomu 5 v oblasti 5q13.  Mutace genu 
SMN1 má  u 97% pacientů s SMA charakter homozygotní bialelické kompletní nebo částečné delece 
zahrnující exon 7. Přibližně 2% pacientů jsou složení heterozygoti s bodovou či jinou mutací (mikrodelece, 
inzerce aj.) jedné alely genu a delecí druhé. Gen SMN1 může být v genomu přítomen ve více kopiích. 
Detekce pouze jedné kopie SMN1 genu znamená nosičství onemocnění (zdravý heterozygot), dvě a více 
kopií genu lze považovat za normální stav bez jakéhokoliv fenotypového efektu. Kromě genu SMN1 existuje 
v genomu vysoce homologní gen SMN2, který je lokalizován na chromozomu 5 centromeře blíže než gen 
SMN1. Také gen SMN2 může být v genomu přítomen ve více kopiích. Podle počtu kopií SMN2 genu lze 
usuzovat na závažnost onemocnění. 1 nebo 2 kopie SMN2 genu jsou charakteristické pro SMA typu I, 
u SMA typu II a III jsou přítomny 3 resp. 4 kopie genu SMN2. V genomu se vyskytují  
i hybridní geny SMN1/SMN2, které mají patrně stejný modifikační efekt jako geny SMN2. Hybridní gen 
nemůže saturovat nepřítomnost kauzálního genu SMN1.  
 

12. Alzheimerova choroba - PSEN1, PSEN2, APP (2 exony) 
 
Vyšetřované mutace: vyhledávání mutací jednotlivých genů 
  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 4 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] *- mutace není přítomna  
 p.[Met139Val];[=] - heterozygot pro mutaci p.Met139Val v genu PSEN1 
 *[=]  - standardní alela 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Alzheimerova choroba (AD) je postupující neurodegenerativní onemocnění, které tvoří více než 50% všech 
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případů demence. Uvádí se pouze malé procento (1-5%) případů AD spojených s jeho časnou formou 
výskytu (EOAD<65 let), jež jsou dědičné autozomálně dominantně. Patogenní mutace v genech PSEN1, 
PSEN2 kódujících presenilin-1, -2 a v genu APP pro prekurzor ß-amyloidu podmiňují přibližně 18-50% 
případů. Modifikujícím faktorem věku nástupu u časné formy AD je polymorfismus v genu pro  apolipoprotein 
E - nosičství APOE4 alely, může zvýšit riziko onemocnění, její přítomnost není rozhodující pro rozvoj AD. 
Provádí se screening exonů genu PSEN1: exony 3, 4, 5 -8 (asi 69% mutací) a exony 9 - 12. V genu APP se 
vyšetřuje exon 16, 17 (asi 72% mutací). Není vyloučen výskyt mutací mimo uvedené oblasti těchto genů. 
Vyšetření AD by mělo být indikováno na základě pozitivní rodinné anamnézy a nálezu atrofie mozku na CT. 
 

12.  Mikrodelece na chromozomu Y (AZF), SRY [A] 
 
Vyšetření: detekce jednotlivých úseků Y chromozomu, včetně SRY 
  
Materiál: periferní krev, plodová voda, choriová tkáň 
  
Odběr do: -plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml)  
-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) s transportním  médiem 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 - 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: AZFb přítomen: v tomto úseku je vyloučena delece* 
 AZFb nepřítomen: tento úsek je deletován* 
 *Interpretace je obdobná pro jakýkoliv analyzovaný úsek. 
  
Metoda: Kit Devyser AZF, fragmentační analýza (genetický analyzátor ABI 3130) 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Cystická fibróza 
  
Popis a interpretace: 
Oblasti Y chromozomu, které obsahují geny, pravděpodobně zodpovědné za mužskou infertilitu  
jsou označeny jako AZF (azoospermia factor locus). Oblast AZF je rozdělena do tří podoblastí označovaných 
jako AZFa, AZFb, AZFc. Geny vyskytující se v tomto úseku se účastní procesu spermatogeneze a jsou 
nezbytné pro mužskou reprodukci. Předpokládá se, že každá podoblast je aktivní v jiné fázi 
spermatogeneze. Byla pozorována určitá korelace mezi závažností postižení a lokalizací mikrodelece. 
Pokud dojde k mikrodeleci v podoblasti AZFb a AZFc, pak její fenotypový projev kolísá od azoospermie 
k oligozoospermii. Mikrodelece v oblasti AZFa má závažnější projev, a to úplnou nepřítomnost 
spermatogonií. Mikrodelece jsou nacházeny asi u 7,3% infertilních mužů. 
 

13.  Aneuploidie - chromozomy 13, 18, 21, X a Y [A] 
 
Vyšetření: aneuploidie chromozomů 13, 18, 21, X a Y 
  
Materiál: periferní krev, plodová voda, choriová tkáň 
  
Odběr do: -plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml)  
-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) s transportním  médiem 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 4 dnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 2 dny 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález:  
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 rsa(13,18,21)×2,(X,Y)×1 - Normální počet kopií chromozomů 13, 18, 21, X a Y 

stanovený metodou QF-PCR, sestava detekovaných gonozomových markerů 
odpovídá mužskému pohlaví. 
rsa(13,18,21,X)×2 - Normální počet kopií chromozomů 13, 18, 21 a X stanovený 
metodou QF-PCR, sestava detekovaných gonozomových markerů odpovídá 
ženskému pohlaví. 

  
Metoda: Diagnostická souprava Devyser Compact Kit, fragmentační analýza  

(genetický analyzátor ABI 3130) 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Aneuploidie - chromozomy 13, 15, 16, 18, 21, 22, X a Y 
  
Popis a interpretace: 
Analýza aneuploidie chromozomů 13, 18, 21, X a Y je indikována na základě pozitivity  kombinovaného 
screeningu I. a/nebo biochemického screeningu II. trimestru těhotenství, event. z jiných důvodů. Je stanoven 
počet příslušných chromozomů, který je za normálních okolností dva pro chromozomy 13, 18, 21 a X 
(u ženy) a jeden pro chromozom X a Y u muže. V případě nálezu 3 chromozomů 13 se jedná o diagnózu 
Patauova syndromu, nález 3 chromozomů 18 odpovídá diagnóze Edwardsova syndromu a 3 chromozomů 
21 diagnóze Downova syndromu. Také anomální počet pohlavních chromozomů podmiňuje specifická 
onemocnění. Nález je nutno ověřit cytogenetickým vyšetřením. 
 

14.  Aneuploidie - chromozomy 13, 15, 16, 18, 21, 22, X a Y 
 
Vyšetření: aneuploidie chromozomů 13, 15, 16, 18, 21, 22, X a Y 
  
Materiál: tkáň plodu/placentární tkáň 
  
Odběr do: sterilní  zkumavka s fyziologickým roztokem 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 7 dnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 2 dny 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález:  
  
 rsa(13,15,16,18,21,22)×2,(X,Y)×1 - Normální počet kopií chromozomů 13, 15, 16, 

18, 21, 22, X a Y stanovený metodou QF-PCR, sestava detekovaných 
gonozomových markerů odpovídá mužskému pohlaví. 
rsa(13,15,16,18,21,22,X)×2 - Normální počet kopií chromozomů 13, 15, 16, 18, 21, 
22 a X stanovený metodou QF-PCR, sestava detekovaných gonozomových 
markerů odpovídá ženskému pohlaví 

  
Metoda: Diagnostická souprava Devyser Extend Kit; fragmentační analýza  

(genetický analyzátor ABI 3130) 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Aneuploidie - chromozomy 13, 18, 21, 22, X a Y 
  
Popis a interpretace: 
Analýza aneuploidie chromozomů 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y se ve většině případů provádí  
u spontánních abortů. U 40-60% spontánních abortů je příčinou chromozomová aberace. Je stanoven počet 
příslušných chromozomů. Nález je nutno ověřit cytogenetickým vyšetřením. 
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15.  NGS panel Alportův syndrom (COL4A5, COL4A3, COL4A4, COL4A6, CFHR5, 
MYH9) [A] 

 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) nacházejících se v kódující 
oblasti (tj. exonech 1-51) genu COL4A5 pro X-vázaný Alportův syndrom, včetně 
velkých genomických delecí/duplikací 48 exonů genu COL4A5 (všech exonů 
kromě 8, 25 a 40) a exonů 1 a 2 genu COL4A6 

 vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) nacházejících se v kódující 
oblasti genů COL4A3 (tj. exonech 1-52) a genu COL4A4 (tj. exonech 1-48) pro 
autozomálně recesivní/dominantní Alportův syndrom, genu CFHR5 (tj. exonech 1-
10) pro CFHR5 nefropathii a genu MYH9 (tj. exonech 2-41) pro MYH9 nefropathii 

Materiál: periferní krev, plodová voda, choriová tkáň  
  
Odběr do: -plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml)  
-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) s transportním  médiem 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 12 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: do 4 týdnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 c.[372C>A];[=]*,**: vyšetřená/ý je heterozygot pro mutaci variantu c. 372C>A* 
 c.[372C>A];[0]*,**: vyšetřený je hemizygot pro mutaci variantu c. 372C>A  

c.[372C>A];[372C>A]*,**: vyšetřený/-á je homozygot pro mutaci variantu c.372C>A   
 

 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 
Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou mutaci variantu. 
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130, 

MLPA 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Alportův syndrom je charakterizován progresivní dědičnou nefritidou a poruchou sluchu, mohou být přítomny 
také oční anomálie. Jedná se o geneticky heterogenní onemocnění způsobené defektem některé 
z podjednotek kolagenu typu IV, hlavní komponenty bazální membrány. U většiny pacientů je onemocnění 
děděno X-vázaně (85% případů) v důsledku mutace varianty v genu COL4A5 pro řetězec α-5 kolagenu IV. 
yNález patogenní mutaci varianty na jedné alele genu lze považovat za příčinu onemocnění. Vzhledem 
k tomu, že gen COL4A5 je lokalizován na chromozomu X, muž je pro patogenní mutaci variantu 
hemizygotní, tj. má pouze jednu alelu genu a ta nese variantu. Žena má 2 chromozomy X, na jedné alele 
genu tedy nese nalezenou variantu, druhá odpovídá referenční sekvenci. Ženy proto mají mírnější projevy 
onemocnění. 
V rámci detekce genomických delecí vyšetřujeme také exony 1 a 2 genu COL4A6. Exon 1 genu COL4A5 je 
lokalizován v těsné blízkosti 1. exonu genu COL4A6, který kóduje další podjednotku kolagenu typu IV. Oba 
geny jsou uspořádány „head to head“ a sdílejí společnou promotorovou oblast. Delece genu COL4A5, které 
zasahují do genu COL4A6, vedou k difúzní leiomyomatóze ezofágu, která doprovází Alportův syndrom. 
Nenajde-li se patogenní mutace varianty v genu COL4A5, tento nález neznamená, že se o Alportův syndrom 
nejedná. Mohou být přítomny mutace varianty, které unikly mutační analýze (nevyšetřované regulační 
oblasti, intronické mutace varianty, apod.). 
Autozomálně recesivní forma Alportova syndromu tvoří asi 10-15% případů a autozomálně dominantní 
forma asi 1% případů, obě jsou způsobeny mutacemi variantami v genech COL4A3 nebo COL4A4. Mutace 
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v těchto genech mohou také způsobovat onemocnění benigní familiární hematurií nebo-li syndromem tenké 
bazální membrány. Nález patogenní mutace varianty v těchto genech je indikací k vyšetření na oddělení 
lékařské genetiky s došetřením rodiny. 
Do panelu jsou zařazeny také další dva geny, CFHR5 a MYH9, jejichž patogenní varianty se mohou 
projevovat obdobnou zejména renální symptomatologií, jako je Alportův syndrom. Jedná se o CFHR5 
nefropathii a MYH9 nefropathii.  
 

19. Nijmegen-breakage syndrom - NBS1 (1 mutace) 
 
Vyšetřované mutace: c.657del5 
  
Materiál: periferní krev, plodová voda, choriová tkáň 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 4 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena mutace 

c.657del5 
 c.[657del5];[=]*: vyšetřený je heterozygot pro mutaci c.657del5 
 c.[657del5];[ 657del5]*: vyšetřený je homozygot pro mutaci c.657del5  
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední  verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

  
Metoda: PCR s vizualizací fragmentů na polyakrylamidovém gelu, případně ověření přímou 

sekvenací na genetickém analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Nijmegen-breakage syndrom je autozomálně recesivně dědičné onemocnění, způsobené mutacemi genu 
NBS1. Mutace c.657del5 je nejčastější mutací ve slovanské populaci, která je v genu NBS1 v souvislostí 
s onemocněním popisována. Nález mutace na obou alelách genu je potvrzením diagnózy Nijmegen-
breakage syndromu. Je-li mutace nalezena na jedné alele genu, může se jednat o zdravého přenašeče 
mutace, nebo, v případě, že se jedná o pacienta s podezřením na Nijmegen-breakage syndrom, může být na 
druhé alele genu přítomna jiná mutace, než vyšetřujeme. Negativní nález u nemocného s Nijmegen-
breakage syndromem může znamenat, že může nést jiné mutace v genu NBS1 nebo  že se jedná o jinou 
diagnózu. Nález patogenní mutace v tomto genu je indikací k vyšetření na oddělení lékařské genetiky 
s došetřením rodiny. 
 

20. Vrozená ztráta sluchu - GJB2 - sekvenace [A] 
 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních mutací v kódující oblasti (tj. exonu 2) genu GJB2 pro 

connexin 26 a sestřihové mutace c.-23+1G>A (dříve uváděna také jako 
IVS1+1G>A) nekódujícího exonu 1 genu GJB2, event. vyšetření mutace ∆GJB6 
v genu GJB6 pro connexin 30 

  
Materiál: periferní krev,  plodová voda, choriová tkáň 
  
Odběr do: -plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml)  
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-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) s transportním  médiem 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena  žádná 

sekvenční varianta 
 c.[35delG];[=]*: vyšetřený je heterozygot pro mutaci c.35delG 
 c.[35delG];[35delG]*,**: vyšetřený je homozygot pro mutaci c.35delG 
 c.[35delG];[c.-23+1G>A]*,**: vyšetřený je složený heterozygot pro mutace c.35delG 

a  c.-23+1G>A 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (de 32beny32 JT  a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední  verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou mutaci. 
 

Metoda: analýza exonu 2 v genu GJB2: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru 
ABI3130  
analýza sestřihové mutace c.-23+1G>A v genu GJB2:  přímá sekvenace na 
genetickém analyzátoru ABI3130,  
event. analýza mutace ∆GJB6 v genu GJB6: PCR s vizualizací fragmentů na 
polyakrylamidovém gelu 

  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Ztráta sluchu na podkladě mutací genu GJB2 je nejčastější genetickou příčinou poruchy sluchu  
s autozomálně recesivní dědičností. Nejčastější je mutace c.35delG, méně časté mutace s prokázanou 
patogenitou jsou p.W24X, c.313del14, c.-23+1G>A (dříve IVS1+1G>A) a p.120delE. Tyto mutace představují 
přibližně 95% mutací v české populaci. Standardně provádíme sekvenaci exonu 2 genu GJB2 (která zachytí 
veškeré patogenní varianty v této oblasti) a detekci sestřihové mutace c.-23+1G>A. Podstatou onemocnění 
je nález 2 stejných nebo 2 různých mutací u téže osoby, tj. poškození obou alel genu. V případě, že je u 
osoby s poruchou sluchu nalezena jen jedna mutace v genu GJB2, jsou možná dvě vysvětlení. Buď je 
nemocný přenašeč pro nalezenou mutaci, pak tento nález nevysvětluje poruchu sluchu, nebo nese mutaci 
na druhé alele, která unikla mutační analýze (mutace hluboko v intronech, mutace v promotoru, apod. ). 
Vzhledem k vzácnosti mutace ∆GJB6 pro connexin 30 není její vyšetření standardně prováděno. Pokud je u 
neslyšícího pacienta zjištěna pouze jedna patogenní mutace v genu GJB2, je doplněno mutace ∆GJB6 pro 
connexin 30 (polymerázová řetězová reakce a elektroforéza). V případě mutace v genu GJB6 se jedná o tzv. 
digenní dědičnost, tj. pacient je nosičem patogenní mutace v genu GJB6 v heterozygotním stavu a současně 
patogenní mutace v genu GJB2 v heterozygotním stavu. Tuto situaci lze považovat za příčinu ztráty sluchu. 
Ztráta sluchu je geneticky velmi heterogenní onemocnění, pokud není nalezena příčina v genech GJB2 a 
GJB6, mohou být příčinou mutace v celé řadě jiných genů asociovaných s tímto onemocněním. V tom 
případě lze nabídnout analýzu dalších genů asociovaných s poruchou sluchu v rámci NGS panelu Vrozené 
poruchy sluchu. Nález patogenní mutace v tomto genu je indikací k vyšetření na oddělení lékařské genetiky 
s došetřením rodiny. 
 

16.  Beta-talasemie - HBB 
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) v genu  
pro hemoglobin beta 

  
Materiál: periferní krev   
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Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  
(Sarstedt – červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 4 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] *- mutace varianta není přítomna  
 c.[93-21G>A];[=] - heterozygot pro mutaci variantu c.93-21G>A 
 c.[93-21G>A];[93-21G>A] - homozygot pro mutaci variantu c.93-21G>A 
 *[=] - standardní alela 
  
Metoda: sekvenace pomocí genetického analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Beta talasemie je onemocnění dědičné autozomálně recesivně, se sníženou nebo chybějící syntézou beta 
globinového řetězce, způsobenou mutacemii patogenními variantami v beta globinovém genu (HBB, na 
chromozomu 11p15.5). Celý beta globinový gen je sekvenován včetně intronických sekvencí k vyloučení/ 
potvrzení hemoglobinových variant nebo talasemie. U pacientů s mírným klinickým projevem beta talasemie 
bývá mikrocytóza            
a hypochromie. 
 

17.  Metabolismus léčiv - TPMT [A]  
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

Gly238Cys, Gly460Ala, Ala719Gly (vyšetření alelické varianty *2, *3A, *3B, *3C) 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] - testovaná mutace varianta není přítomna (TPMT*1) 
 p.[Gly238Cys];[=] - heterozygot pro mutaci variantu Gly238Cys v genu TPMT 

(TPMT*2) 
 p.[Gly460Ala];[=] - heterozygot pro mutaci variantu Gly460Ala v genu TPMT 

(TPMT*3B) 
 p.[Ala719Gly];[=] - heterozygot pro mutaci variantu Ala719Gly v genu TPMT 

(TPMT*3C) 
 alela TPMT*3A nese mutaci variantu Gly460Ala i mutaci variantu Ala719Gly 
 *[=] - standardní alela 
  
Metoda: real-time PCR s následnou analýzou křivek tání (LightCycler 1.5/480 II) 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Enzym TPMT katalyzuje S-metylaci tiopurinových léčiv (imunosupresivních a cytotoxických) jako je 
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merkaptopurin (6-MP), tioguanin (6-TG) a azathioprin (AZA). Aktivita enzymu je charakterizována 
interindividuální a interetnickou variabilitou způsobenou genetickými polymorfismy v TPMT genu (nachází se 
na chr. 6; 6p22.3). Standardní alela je označována jako TPMT. Mezi časté alelické varianty patří: TPMT*2 
(polymorfismus v exonu 5 - Gly238Cys), TPMT*3B (polymorfismus v exonu 7-Gly460Ala), TPMT*3C 
(polymorfismus v exonu 10 – A719G) a TPMT*3A (kombinace polymorfismů v exonu 7 a 10 - 
Gly460Ala/Ala719Gly). Tyto čtyři mutantní alely jsou detekovány u více než 80% bělošské populace s nízkou 
nebo intermediární aktivitou TMPT. Genotypizace a/nebo fenotypizace TPMT by měla být provedena před 
uvažovanou terapií tiopurinovými léčivy. 
 

18. Metabolismus léčiv - CYP2D6  
 
Vyšetřované varianty: CYP2D6*3 (2549delA), CYP2D6*4 (G1846A), CYP2D6*6 (1707delT) 
  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: *1/*1 - testovaná varianta není přítomna  
 *1/*3 - heterozygot pro variantu CYP2D6*3 
 *4/*4 - homozygot pro variantu CYP2D6*4 

- obdobně u ostatních alel 
 *1 - standardní alela 
  
Metoda: real-time PCR s následnou analýzou křivek tání 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
CYP2D6 je formou cytochromů P450, která se podílí na přibližně 20 % známých přeměnách léčiv, které 
probíhají za účasti cytochromů P450. V organismu je CYP2D6 lokalizován zejména v játrech ale také mozku, 
plících či GIT. Metabolická dráha enzymu CYP2D6 vykazuje vysokou substrátovou specifitu (tj. metabolizuje 
jen omezené množství léčiv) a nízkou metabolickou kapacitu (při vysokých plazmatických hladinách nestačí 
léčivo odbourávat). Metabolicka aktivita CYP2D6 může být různá  v závislosti na přítomnosti genetického 
polymorfismu. Metabolizátory lze rozdělit do 4 typů – ultrarychlé (UMs), rychlé (EMs), středně rychlé (IMs) 
a pomalé metabolizátory (PMs). Většina populace metabolizuje léčiva jako rychlí (středně rychlí) 
metabolizátoři. Výskyt pomalých metabolizátorů je v bělošské populaci odhadován na 7 – 10%, výskyt 
ultrarychlých metabolizátorů na cca 7%. Příčinami ztráty enzymové aktivity CYP2D6 u pomalých 
metabolizátorů (PMs) jsou nejčastěji mutace obou alel genu CYP2D6 (většinou se jedná o bodové mutace 
nebo malé delece či inzerce) charakterizované alelickými variantami CYP2D6*3, *4, *6, *7, *8, *11, *12, *13, 
*14, *15, *16. V některých případech však může dojít k deleci celého genu CYP2D6. Ztrátu celého genu 
označuje alelická varianta CYP2D6*5. Alely CYP2D6 *3, *4, *5 a *6 jsou zodpovědné za 93 – 97,5% všech 
PMs fenotypů v bělošské populaci. V české populaci PMs byla nejčastěji detekována alelická varianta 
CYP2D6*4 (ve 22,9% všech alel) dále následovaly alelické varianty  *5 (3,14%), *3 (1,12 %) a *6 (0,22%). 
Ostatní alelické varianty byly detekovány s nízkou četností (0,1%) nebo vůbec. Oproti tomu nejrychleji 
podané léčivo odbourávají ultrarychlí metabolizátoři (UMs). Tito mají z genetického hlediska multiplikovaný 
gen CYP2D6 (tzn. že funkční gen je přítomen ve více než 2 standardních kopiích). K multiplikacím nejčastěji 
dochází u alelických variat CYP2D6 *1, *2, ale také  *4. Alelickými variantami jež jsou charakteristické pro 
středně rychlé metabolizátory (IM) jsou varianty CYP2D6 *2 (jemná redukce aktivity enzymu) a *9, *10, *17 
(mírná redukce aktivity enzymu).  
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24. Holt Oramův syndrom - TBX5  
 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

(tj. exonech 2-9) genu TBX5 , včetně velkých genomických delecí/duplikací  
  
Materiál: periferní krev, plodová voda, choriová tkáň 
  
Odběr do: -plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml)  
-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) s transportním  médiem 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: do 2 týdnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: Zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 c.[116delC];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci c.116delC  
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT  a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední  verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou mutaci. 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130, MLPA 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Holt-Oramův syndrom neboli „heart-hand syndrome“ neboli atriodigitální dysplázie je onemocnění 
charakterizované defektem horních končetin, typicky aplázií nebo hypoplázií palce nebo trifalangeálním 
palcem, event. dalšími anomáliemi  HKK včetně poruchy vývoje kostí předloktí, paže či ramenou. Může být 
přítomna asymetrie postižení s horším levostranným nálezem. Přibližně 75% osob s tímto syndromem má 
defekt síňového nebo komorového septa. Některé osoby mohou mít poruchy vedení srdečním svalem 
(bradykardie, fibrilace). Onemocnění je způsobeno mutacemi genu TBX5. Protein TBX5 hraje důležitou roli 
při vývoji srdce (separace vyvíjejícího se srdce na 4 oddíly) a horních končetin (vývoj kostí paže  
a ruky). Byly popsány i případy s delecí celého genu. Onemocnění je dědičné autozomálně dominantně,   
u pacientů bez rodinné zátěže jde o mutace genu „de novo“. V rámci vyšetření provádíme také detekci 
genomických delecí/duplikací obou genů metodou MLPA. Negativní nález u nemocného s klinickou 
diagnózou  
Holt Oramova syndromu neznamená, že se o tuto diagnózu nejedná. Mohou být přítomny mutace v jiných 
oblastech genu TBX5, případně  v jiném genu. V tom případě lze nabídnout vyšetření NGS panelu pro 
vrozené kostní anomálie. Nález patogenní mutace v těchto genech je indikací k vyšetření na oddělení 
lékařské genetiky s došetřením rodiny. 
 

18.  Delece genu Malý zrůst, idiopatický (SHOX, FGFR3) - MLPA [A] 
 
Vyšetření: detekce delece genu SHOX, FGFR3  

 
  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
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Odezva statim: 14 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: rsa Xp22(P018-G1SHOX)𝗑𝗑2 - nebyla nalezena delece genu SHOX a jeho 

regulačních oblastí. 
rsa Xp22(SHOX-AREA-CNEexon8-9,SHOX-AREA-down)𝗑𝗑3 - byla nalezena 
heterozygotní mikroduplikace v oblasti Xp22-PAR1 u lokusů SHOX AREA-CNE8/9, 
SHOX AREA-CNE9 
rsa Xp22(SHOX)𝗑𝗑1 - byla nalezena delece genu SHOX 

  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou fragmentační 

analýzou na genetickém analyzátoru ABI 3130 
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Gen SHOX - sekvenace 
  
Popis a interpretace: 
Insuficience SHOX genu (short stature homeobox) je jednou z častějších genetických příčin růstové 
retardace. SHOX gen je lokalizován v pseudoautosomální oblasti  (PAR 1) pohlavních chromozomů (Xp22.3, 
Yp11.3). Má funkci regulačního genu, kódujícího tvorbu transkripčního faktoru, který hraje významnou úlohu 
v růstu dlouhých kostí. SHOX nepodléhá X inaktivaci a je za fyziologických okolností přítomen ve dvou 
funkčních kopiích. U 2,4 % jedinců s malým vzrůstem se vyskytuje haploinsuficience SHOX, a to buď 
v důsledku delece (přibližně 80% pacientů) nebo bodové mutace (20% pacientů). Haploinsufience bývá 
provázena kostními odchylkami: Madelungovou deformitou předloktí, zkrácením středních segmentů 
dlouhých kostí (mesomelií), výraznějším zakřivením radia a tibie, kratšími metakarpy a metatarzy (především 
IV.) a gotickým patrem. Insuficience SHOX zahrnuje kontinuum klinických jednotek s různou tíží projevů: od 
závažného postižení u pacientů s Langerovým syndromem (homozygotní formou defektu SHOX), přes 
mírnější fenotyp u Léri-Weillova syndromu, až k izolované růstové retardaci. Delece SHOX je rovněž 
součástí Turnerova syndromu. 
 

19. Gen SHOX - sekvenace  
 
Vyšetření:                    detekce patogenních mutací (sekvenčních variant) 
 
Materiál:                      periferní krev 
 
Odběr do:                  plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  
                                    (Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml) 
 
Dostupnost:                pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní:           do 2 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim:           14 dnů 
Vyšetření provádí:      Laboratoř DNA diagnostiky 
 
Nález:             c.[=];[=] zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná                                                                                    
sekvenční varianta                                                                                                       
                                    p. [Pro244Alafs*147];[=] heterozygot pro mutaci p. Pro244Alafs*147 
                                    p. [Pro244Alafs*147];[ Pro244Alafs*147] homozygot pro mutaci p. Pro244Alafs*147 
 
Metoda:                       přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI3130 
 
Odbornost:                  816 
 
Související vyšetření:    Delece genu SHOX - MLPA 
 
Popis a interpretace: 
Insuficience SHOX genu (short stature homeobox) je jednou z častějších genetických příčin růstové 
retardace. SHOX gen je lokalizován v pseudoautosomální oblasti  (PAR 1) pohlavních chromozomů (Xp22.3, 
Yp11.3). Má funkci regulačního genu, kódujícího tvorbu transkripčního faktoru, který hraje významnou úlohu 
v růstu dlouhých kostí. SHOX nepodléhá X inaktivaci a je za fyziologických okolností přítomen ve dvou 
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funkčních kopiích. U 2,4 % jedinců s malým vzrůstem se vyskytuje haploinsuficience SHOX, a to buď 
v důsledku delece (přibližně 80% pacientů) nebo bodové mutace (20% pacientů). Haploinsufience bývá 
provázena kostními odchylkami: Madelungovou deformitou předloktí, zkrácením středních segmentů 
dlouhých kostí (mesomelií), výraznějším zakřivením radia a tibie, kratšími metakarpy a metatarzy (především 
IV.) a gotickým patrem. Insuficience SHOX zahrnuje kontinuum klinických jednotek s různou tíží projevů: od 
závažného postižení u pacientů s Langerovým syndromem (homozygotní formou defektu SHOX), přes 
mírnější fenotyp u Léri-Weillova syndromu, až k izolované růstové retardaci. Delece SHOX je rovněž 
součástí Turnerova syndromu. 
 

20. X-vázaný hydrocefalus - L1CAM 
 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) v genu L1CAM 
  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva na statim: do 4 týdnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=] *- mutace není přítomna  
 p.[Cys158X];[=] - heterozygot pro mutaci Cys158X v genu L1CAM 
 *[=] - standardní alela 
  
Metoda: sekvenace pomocí genetického analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Toto X-vázané recesivně dědičné onemocnění je nejčastější formou dědičného hydrocephalu, postihuje  
1/ 30 tis. novorozenců mužského pohlaví. Onemocnění je spojeno s mentální retardací, spasmy, flexními 
deformitami palců. U postižených chlapců dochází ke zvětšení mozkových komor. Mutace v genu L1CAM 
způsobují několik onemocnění, které byly sdruženy v L1 syndrom (X-vázaný hydrocephalus, X-vázaná 
spastická paraplegie typu 1, X-vázaná ageneze corpus callosum a MASA sy). Gen L1CAM se nachází na 
chromozomu X a patří do Ig superrodiny CAM (neural-cell adhesion molecule). Glykoprotein L1CAM hraje 
důležitou roli při vzniku nervového systému. 
 

19. Walker-Warburgův syndrom - POMT1 
 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních mutací nacházejících se v kódující oblasti (tj. exonech 2-

20) genu POMT1, včetně velkých genomických delecí/duplikací  
  
Materiál: periferní krev, plodová voda, choriová tkáň 
  
Odběr do: -plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml)  
-plastová zkumavka (Sarstedt PP, 15 ml) s transportním  médiem 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: do 2 týdnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 
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sekvenční varianta. 
 c.[280+1G>T];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci c.280+1G>T  
 c.[ 280+1G>T];[ 280+1G>T*,**: vyšetřený je homozygot pro mutaci c.280+1G>T 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou mutaci.  
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130, MLPA 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Walker-Warburgův syndrom je velmi vzácné onemocnění s autozomálně recesivní dědičností. Je známo 
šest genů, které jej způsobují. Jedná se o geny POMT1, POMT2, FKTN, FKRP, LARGE 
a POMGNT1. Chyby v těchto genech  objasňují jen 40% (z toho činí gen POMT1 majoritních 20%) diagnóz 
dětí s Walker-Warburgovým syndromem, ostatní příčinné geny zatím zůstávají neznámé. Walker-Warburgův 
syndrom je onemocnění, jehož příčinou je porušení procesu glykosylace α-dystroglykanu. α-dystroglykan je 
exprimován na povrchu svalových a neurálních buněk a jeho úkolem je udržovat integritu buněk pomocí 
extracelulárních komponent matrix. Všechny tyto geny kódují transferázy a enzymy, které spolu kooperují, 
aktivují se a výsledkem je glykosylace zmíněného α-dystroglykanu. Porušení přirozené glykosylace 
α dystroglykanu a následná porušená funkce této membránové komponenty vede ke svalovým,  mozkovým 
a očním defektům. Nález patogenní mutace v tomto genu je indikací k vyšetření na oddělení lékařské 
genetiky s došetřením rodiny. 
 
 

19.  Prader-Willi/Angelman syndrom - MLPA [A] 
 
Vyšetření: detekce změny počtu kopií i analýza metylace CpG ostrůvků v oblasti 15q11-q13 

metodou MLPA, test na uniparentální dizomii (UDP) chromozomu 15 
  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: delece v oblasti 15q11-q13 nenalezena 
 delece v oblasti 15q11-q13 nalezena  
 metylační status CpG ostrůvků 
 UDP chromozomu 15 ano/ne 
  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou 

fragmentační analýzou na genetickém analyzátoru ABI 3130, fragmentační 
analýza na ABI 3130 (Devyser UPD-15) 
 

Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Prader-Williho syndrom (PWS) a Angelmanův syndrom (AS) jsou geneticky podmíněná onemocnění, která 
jsou způsobena ztrátou paternální nebo maternální genové exprese chromozomové oblasti 15q11–q13. 
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Většina pacientů s PWS a AS (70-80%) má mikrodeleci v oblasti 15q11–13 o velikosti 3~4 Mb zahrnující 
několik genů. U PWS je delece přítomna na paternálním homologu, zatímco v případě AS na maternálním 
homologu chromozomu 15. Další možnou příčinou vzniku obou syndromů je uniparentální dizomie (UPD) – 
oba chromozomy 15 jsou zděděny pouze od jednoho z rodičů. U PWS chybí paternálni homolog 
chromozomu 15 (maternální uniparentální dizomie), u AS chybí maternální příspěvek (paternální 
uniparentální dizomie). Třetí možnou příčinou těchto onemocněni jsou mutace postihující imprintingové 
centrum a měnící metylační vzorec oblasti. V případě AS může být příčinou i bodová mutace v genu pro 
ubiquitin protein ligázu (UBE3A), který je kandidátním genem pro AS. Ve většině případů mikrodelecí a UPD 
jde o událost de novo a riziko rekurence je zanedbatelné (<1 %). Vzácně může být příčinou PWS a AS 
chromozomová translokace (méně než 1%).  
 

20. X-vázaná hypofosfatemická rachitis s dominantní dědičností -  
 sekvenace genu PHEX 

 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genu PHEX 
  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 p.([Gln51*];[=])*,**: vyšetřená je heterozygot pro mutaci p.Gln51* 
 p.([Gln51*];[0])*,**: vyšetřený je hemizygot pro mutaci p.Gln51*  
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT  a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou sekvenční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: X-vázaná hypofosfatemická rachitis s recesivní dědičností - sekvenace genu  

CLCN5, Vitamín D dependentní rachitis s recesivní dědičností - sekvenace genu 
VDR 

  
Popis a interpretace: 
Hereditární hypofosfatemická rachitis je X - vázané onemocnění, jež postihuje asi 1 z 20 000 novorozenců. 
Mutace v genu PHEX jsou dědičné gonozomálně dominantně. Mutace v genu PHEX na jedné alele genu se 
projeví jak u mužů, tak u žen. V některých případech může být klinický obraz u žen mírnější s ohledem na 
přítomnost funkčního genu na druhé alele. Postižené ženy předávají mutací na 50% svých potomků bez 
ohledu na pohlaví. Postižení muži nepředávají genetickou vlohu k tomuto onemocnění svým synům, všechny 
jejich dcery budou postižené.  
Gen PHEX produkuje enzym PHEX, jež je zapojen do regulace rovnováhy fosfátu v těle. Hraje důležitou 
úlohu při tvorbě a růstu kostí a udržuje jejich pevnost. Onemocnění hereditární hypofosfatemickou rachitidou, 
které je způsobeno mutacemi v genu PHEX, vede k nedostatečné rearbsorbci fosfátů do krevního řečiště, 
což vede k hypofosfatémii a následné defektní formaci a růstu kostí. Nález patogenní mutace je indikací 
k došetření rodiny. Je možné nabídnout prenatální diagnostiku. 
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21. X-vázaná hypofosfatemická rachitis s recesivní dědičností, Dentova 
choroba,  
 X-vázaná recesivní nephrolithiáza - sekvenace genu CLCN5 

 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genu CLCN5  
  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 p.([Trp547Gly];[=])*,**: vyšetřená je heterozygot pro mutaci p.Trp547Gly 
 p.([Trp547Gly];[0])*,**: vyšetřený je hemizygot pro mutaci p.Trp547Gly 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou sekvenční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: X-vázaná hypofosfatemická rachitis s dominantní dědičností- sekvenace genu 

PHEX, Vitamín D dependentní (rezistentní) rachitis s recesivní dědičností - 
sekvenace genu VDR 

  
Popis a interpretace: 
Mutace v genu CLCN5 způsobují X-vázanou recesivní hereditární hypofosfatemickou rachitis. Dalšími 
fenotypovými projevy mutací genu CLCN5 může být tzv. Dentova choroba, charakterizovaná proteinurií, 
hyperkalciurií a nephrokalcinózou, dále X-vázaná recesivní nephrolithiáza a nízkomolekulární proteinurie. 
Všechna tato onemocnění jsou charakterizována progresivní proximální renální tubulopathií s hyperkalciurií, 
nízkomolekulární proteinurií a nephrokalcinózou, liší se tíží projevů.  
Vzhledem ke gonozomálně  recesivnímu vzoru dědičnosti onemocnění dochází k manifestaci u mužů, 
u nichž již mutace jedné alely vede ke vzniku onemocnění. Ženy bývají asymptomatické přenašečky, ale 
nelze i u nich vyloučit klinické projevy s ohledem na možnou  nerovnoměrnou inaktivaci chromozomu X.  
Gen CLCN5 kóduje protein chloridového kanálu, jenž se podílí na regulaci vylučování a reabsorbce hormonů 
homeostázy vápníku a fosforu v těle. Nález patogenní mutace je indikací k došetření rodiny. Je možné 
nabídnout prenatální diagnostiku. 
 
 

32. Albrightova hereditární osteodystrofie, McCune-Albrightův syndrom, 
 pseudohypoparathyroidismus - sekvenace genu GNAS  

 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genu GNAS včetně detekce genomických delecí/duplikací a methylačního stavu 
genu 

  
Materiál: periferní krev 
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Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  
(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 p.([Arg336Trp];[=])*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci p. Arg336Trp 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT  a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou sekvenční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130, MS-MLPA 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Komplex GNAS se podílí na mnoha fyziologických procesech včetně regulace žláz s vnitřní sekrecí (štítná 
žláza, hypofýza, vaječníky a varlata, nadledviny) a  regulaci osteogeneze. Mutace nebo porucha imprintingu 
genu GNAS jsou příčinou několika klinických jednotek postihujících zejména kostní tkáň, jež jsou důsledkem 
rezistence  tkání k parathormonu, popř. s dalšími projevy jako důsledkem rezistence k jiným hormonům.  
GNAS je komplexní lokus podléhající imprintingu, z něhož může docházet ke vzniku četných izoforem   
proteinu. Nejvíce prostudovaná izoforma kóduje alfa podjednotku stimulačního vazebného proteinu pro 
guaninový nukleotid (G proteinu, Gs-alfa podjednotka), která se exprimuje ve všech tkáních. Ostatní 
izoformy genu GNAS se exprimují výhradně z maternální či paternální alely, podléhají tedy imprintingu.  
Zárodečné nebo somatické mutace nebo poruchy imprintingu genu GNAS jsou příčinou několika klinických 
jednotek včetně pseudohypoparathyroidismu typu 1a, pseudohypoparathyroidismu typu 1b, Albrightovy 
hereditární osteodystrofie, pseudopseudohypoparathyroidismu, McCune-Albrightova syndromu, progresivní 
kostní heteroplázie, polyostotické fibrózní kostní dysplázie a některých nádorů hypofýzy. Nález patogenní 
mutace je indikací k došetření rodiny. 
 
 

33. Proximální symphalangismus, syndrom mnohočetných synostóz - 
sekvenace    genu NOG  

 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genu NOG  
  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 p.([Met144Val];[=])*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci p.Met144Val1 
  
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 
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Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT  a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední  verzi, která je k dispozici  
na internetové adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou sekvenční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Proximální symphalangizmus neboli syndrom mnohočetných exostóz s brachydaktylií je autozomálně 
dominantní onemocnění charakterizované ankylózou proximálních interphalangeálních kloubů, která je 
způsobena fúzí jednotlivých kloubů prstů. Další příznaky zahrnují abnormálně krátký prostředník, zahnutí 
prstů, hypoplázii nehtů a může být také přítomna převodní porucha sluchu v důsledku fúze kůstek v uchu 
(s následnou fixací třmínku).  
Dalšími fenotypovými projevy mutací genu NOG jsou syndrom fúze karpálních a tarzálních kostí, u něhož 
jsou přítomny i výše uvedené příznaky, a dále syndrom mnohočetných exostóz I, do jehož klinického obrazu 
kromě symphalagizmu patří charakteristické rysy v obličeji včetně širokého nosu a tenkých rtů, mohou být 
přítomny fúze kostí v ruce, nohách nebo krčních obratlů, a opět může být přítomna porucha sluchu. 
Onemocnění může být způsobeno mutacemi v genu NOG pro protein nogin v heterozygotním stavu. Nogin 
je glykoprotein, který specificky váže morfogenní kostní proteiny, jež se podílejí na kontrole vývoje kostí 
a jiných tkání, a působí na ně antagonisticky. Mutace v genu NOG mění strukturu a stabilitu noginu, narušují 
transport noginu z buněk nebo snižují schopnost proteinu vázat morfogenní kostní proteiny. Narušení funkce 
noginu vede k tomu, že morfogenní kostní proteiny stimulují abnormálně tvorbu kostní tkáně v oblasti kloubů, 
kde kostní tkáň nemá být vůbec přítomna.  
 
 

 
 
 

20.  Autismus - 15q11-q13, 16p11.2, gen SHANK3 - MLPA [A] 
 
Vyšetření: detekce změny počtu kopií v oblasti 15q11-q13, 16p11.2, gen SHANK3 (exony 3, 

15, 22) 
  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: delece/duplikace ve vyšetřených oblastech  nalezena 
 delece/duplikace ve vyšetřených oblastech  nenalezena 
  
  
  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou 

fragmentační analýzou na genetickém analyzátoru ABI 3130 
 

Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
 
 
 
 

21.  NGS panel Hereditární nádorové syndromy [A] 
 
Vyšetřované mutace vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) nacházejících se v kódující 
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varianty: oblasti genů BRCA1 a BRCA2 pro hereditární karcinom prsu a ovárii, včetně 
velkých genomických delecí/duplikací; vyhledávání patogenních mutací 
(sekvenčních variant) nacházejících se v kódující oblasti následujících 84 genů, 
jejichž zárodečné mutace predisponují k nádorovým onemocněním: 
AKT1, APC, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRAF, BRCA1, 
BRCA2, BRIP1, BRF1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CYLD, DICER1, ENG, EPCAM, 
ERCC3, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, 
FANCM, FANCP, FLCN, FOXL2, GPRC5A, GREM1, CHEK2, IDH1, IDH2, KLLN, 
KRAS, LKB1/STK11, MAD2L2, MET, MLH1, MLH3, MN1, MRE11, MSH2, MSH3, 
MSH6, MUTYH, NBN, NTHL1, NRAS, PALB2, PARP1, PARP2, PDGFB, PIK3CA, 
PMS2, PMS2CL, POLD1, POLE, POT1, PPM1D, PTCH1, PTEN, RAD50, 
RAD51C, RAD51D, RECQL, RECQL4, RET, RINT1, RNF43, RPS20, SCG5, 
SMAD4, SMARCA4, SRY , TEX15, TP53, WRN 

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: do 2 měsíců od doručení materiálu 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 c.[213-12A>G];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci variantu c.213-12A>G 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou mutaci variantu. 
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130, 

MLPA 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Hereditární karcinom prsu a ovárií je autozomálně dominantně dědičné onemocnění, způsobené mutacemi 
genů BRCA1 nebo BRCA2. Je spojeno s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu a vaječníků u žen, u mužů 
se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu a prostaty, u obou pohlaví pak jsou zvýšená rizika jiných 
nádorových onemocnění, včetně karcinomu pankreatu, žaludku, žlučníku a žlučových cest, event. kolorekta. 
Podstatou onemocnění je nález mutace  na jedné alele genu BRCA1 nebo BRCA2. Riziko vzniku 
nádorových onemocnění prsu a vaječníků však mohou zvyšovat mutace dalších genů, které s podílejí na 
opravách zlomů dvouvláknové DNA, popř. dalších mechanismech oprav poškození DNA. Mutace Patogenní 
varianty těchto genů mohou být vysokopenetrantní nebo se střední popř. nízkou penetrancí. Do panelu je 
zařazeno také dalších 62 genů, jejichž patogenní varianty zvyšují riziko vzniku nádorových onemocnění 
zejména prsu, gynekologických orgánů, nádorů kolorekta a dalších. K vyšetření jsou indikováni pacienti 
podle platných indikačních kritérií pro testování genů BRCA1/BRCA2 uvedených na webových stránkách 
Společnosti lékařské genetiky. Dále jsou indikováni pacienti, kteří splňují v současnosti platná kritéria pro 
testování genů pro Lynchův syndrom a střevní polypózní syndrom, a také pacienti se závažným familiárním 
výskytem nádorových onemocnění. Vyšetření indikuje klinický genetik. 
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22.  NGS panel Vrozené kostní anomálie [A]  
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) nacházejících se v kódující 
oblasti genů, jejichž patogenní mutace varianty jsou příčinou různých forem 
kostních dysplázií, vrozených anomálií vývoje končetin nebo dědičné křivice; do 
panelu jsou zařazeny následující geny: 
ACAN, ACP5, ACVR1, ADAMTSL2, AGA, AGO3, AGPS, AKT1, ALDH1A2, ALPL, 
ALX1, ALX3, ALX4, AMER1, ANKH, ANKRD35, ANO5, ANTXR2, ARHGAP31, 
ARID1A, ARID1B, ARL6, ARSB, ARSE, ATP6V0A2, B4GALT7, B9D2, BBS1, 
BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BLM, BMP1, BMP2, BMP4, 
BMP7, BMPER, BMPR1B, BRCA2, BRIP1, BTRC, CA2, CANT1, CASR, CC2D2A, 
CCDC8, CD96, CDC6, CDH3, CDKN1C, CDT1, CENPE, CEP120, CEP290, 
CLCN5, CLCN7, COG1, COL10A1, COL11A1, COL1A1, COL1A2, COL2A1, 
COL9A1, COL9A2, COL9A3, COMP, CREB3L1, CREBBP, CRTAP, CSPP1, 
CTNNB1, CTSA, CTSK, CUL7, CYP26B1, CYP27B1, CYP2R1, DDR2, DDX59, 
DHCR24, DHCR7, DHODH, DKK1, DLL3, DLX1, DLX2, DLX3, DLX5, DLX6, 
DMP1, DOCK6, DYM, DYNC2H1, EBP, EDN1, EFNB1, EIF2AK3, EMX2, EN1, 
ENPP1, EOGT, EP300, EPHA3, ESCO2, ETS1, ETS2, ETV4, ETV5, EVC, EVC2, 
EXT1, EXT2, EZH2, FAM111A, FAM20C, FAM58A, FANCA, FANCB, FANCC, 
FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FBLN1, FBN1, 
FBN2, FBXW4, FERMT3, FGF4, FGF8, FGF9, FGF10, FGF16, FGF17, FGF23,  
FGFR1, FGFR2, FGFR3, FIG4, FKBP10, FLNA, FLNB, FMN1, FOXC1, FREM1, 
FREM2, FREM3, FUCA1, GABPA, GALNS, GALNT3, GDF5, GDF6, GJA1, GLB1, 
GLI1, GLI2, GLI3, GNAS, GNPAT, GNPTAB, GNPTG, GNS, GORAB, GPC3, 
GPC6, GREM1, GUSB, HAND2, HDAC4, HES7, HFE2, HOXA3, HOXA9, 
HOXA10, HOXA11, HOXA13, HOXB3, HOXB9, HOXC9, HOXC10, HOXD3, 
HOXD4, HOXD9, HOXD10, HOXD11, HOXD12, HOXD13, HPGD, HSGNAT, HSS, 
CHD7, CHST3, CHST14, CHSY1, CHUK, ICK, IDH1, IDH2, IDS, IDUA, IFITM5, 
IFT43, IFT80, IFT122, IFT140, IFT172, IHH, IKBKG, IL1RN, IMPAD1, INPP5E, 
INPPL1, IRF6, ISL1, ITGA10, KAT6B, KIF22, KIF7, KL, LBR, LBX1, LBX2, 
LEMD3, LEPRE1, LFNG, LIFR, LIX1L, LMBR1, LMNA, LMX1B, LOXL3, LPIN2, 
LRP4, LRP5, MAFB, MAN2B1, MANBA, MATN3, MEIS1, MEIS2, MEIS3, MEOX1, 
MEPE, MESP2, MGP, MIPOL1, MKKS, MKS1, MMP13, MMP2, MMP9, MNX1, 
MSX2, MYCN, NAGLU, NBN, NEK1, NEU1, NF1, NFIX, NFKB2, NIN, NIPBL, 
NKX3-2, NLRP3, NOG, NOTCH2, NPHP3, NPPC, NPR2, NSD1, NSDHL, 
NSMCE2, OBSL1, OFD1, OPG, ORC1, ORC4, ORC6, OSTM1, P4HB, PALB2, 
PAM16, PAPSS2, PAX1, PBX1, PBX2, PBX3, PBX4, PCNA, PCNT, PCYT1A, 
PDE4D, PEX11B, PEX7, PGAP2, PGAP3, PGM3, PHEX, PHF8, PIAS3, PIGO, 
PIGV, PITX1, PITX2, PLC, PLEKHM1, PLOD2, PLS3, POC1A, POLR1C, 
POLR1D, POLR3GL, POR, PORCN, PPIB, PRDM1, PRG4, PRKAR1A, PROM1, 
PRRX1, PRRX2, PTHLH, PTHR1, PTCH1, PTPN11, PYCR1, RAB23, RAD51C, 
RANK, RANKL, RARB, RASGRP2, RBM8A, RBPJ, RDH10, RECQL4, ROR2, 
RPGRIP1L, RPL11, RPL5, RPS19, RUNX2, SALL1, SALL4, SAMD9, SBDS, 
SC5D, SEC24D, SEDL, SEMA3E, SERPINF1, SERPINH1, SETBP1, SF3B4, 
SH3BP2, SH3PXD2B, SHH, SHOX, SKI, SLC17A5, SLC26A2, SLC29A3, 
SLC34A1, SLC34A3, SLC35D1, SLC39A13, SLC9A3R1, SLCO2A1, SLCO5A1, 
SMAD1, SMAD4, SMAD5, SMAD9, SMARCA2, SMARCA4, SMARCAL1, 
SMARCB1, SMARCE1, SNX10, SOST, SOX9, SP7, SP8, SP9, SULF1, SUMF1, 
TBCE, TBX15, TBX3, TBX4, TBX5, TBXAS1, TCIRG1, TCOF1, TCTN3, TFAP2A, 
TFAP2B, TGFB1, TGFBR1, TGFBR2, THPO, TMEM216, TMEM38B, TMEM67, 
TP63, TREM2, TRIM32, TRIP11, TRPS1, TRPV4, TTC21B, TTC8, TWIST1, 
TWIST2, TXNIP, TYROBP, VC, WDR19, WDR34, WDR35, WDR60, WISP3, 
WNT1, WNT10A, WNT10B, WNT2B, WNT3, WNT5A, WNT7A, WNT8A, WNT8B, 
XRCC4, XYLT1, ZBTB16, ZMPSTE24 

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
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Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava. 

Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 24 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 c.[213-12A>G];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci c.213-12A>G 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou mutaci variantu. 
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130,  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Do tohoto panelu je zařazeno 444 genů asociovaných s vrozenými kostními anomáliemi. Jsou zařazeny 
geny pro různé formy kostních dysplázií, vrozené anomálie vývoje končetin, dědičné křivice. Vyšetření 
indikuje klinický genetik na základě stanovení klinické diagnózy onemocnění, pro něž jsou příčinné geny 
zařazeny do panelu. K vyšetření jsou také indikováni pacienti, u nichž na základě klinického genetického 
vyšetření není možné provést zařazení do příslušné jednotky, ale je pravděpodobné, že některý z genů 
panelu by souviset s jejich onemocněním.  
 
 

 
23.  NGS panel Vrozená porucha sluchu [A] 

 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) nacházejících se v kódující 
oblasti genů, jejichž patogenní mutace varianty jsou příčinou vrozené percepční 
poruchy sluchu; do panelu jsou zařazeny následující geny:  
ABHD12, ACTG1, ADCY1, APOD, ATP1A2, ATP2B2, ATP6V1B1, BDP1, BSND, 
C19ORF53, CA14, CABP2, CATSPER2, CCDC50, CCS, CDH23, CEACAM16, 
CEP250, CIB2, CLDN14, CLIC5, CLPP, CLRN1, CLU, COCH, COL11A1, 
COL11A2, COL2A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COL9A1, COL9A2, 
COL9A3, CRYM, DCDC2, DDR2, DFNA5, DGCR6, DIABLO, DIAPH1, DIAPH3, 
DNMT1, DSPP, EDN3, EDNRB, ELMOD3, EPS8, ESPN, ESRRB, EYA1, EYA4, 
FAM189A2, FAM65B, FBXO2, FGF3, FGFR3, FOXD1, FOXI1, GIPC3, GJA1, 
GJB2, GJB3, GJB6, GPR98, GPSM2 GRHL2, GRXCR1, GRXCR2, HARS2, HGF, 
HOMER2, HSD17B4, HYI, CHD7, IARS2, IGFBP6, ILDR1, INF2, ISLR, KARS, 
KCNE1, KCNJ10, KCNQ1, KCNQ4, KIAA1199, LARS2, LHFP, LHFPL5, LOXHD1, 
LRP1, LRTOMT, MARVELD2, MASP1, MET, MGP, MIA, MITF, MSRB3, MT3, 
MYH14, MYH9, MYO15A, MYO1A, MYO3A, MYO6, MYO7A, NARS2, NDP, 
OSBPL2, OTOA, OTOF, OTOG, OTOGL, OTOR, P2RX2, PAX3, PCDH15, 
PCDHGC3, PDZD7, PJVK, PLEKHB1, PNPT1, POLR1D, POU3F4, POU4F3, 
PRPS1, PTGDS, PTPRQ, RBP1, RDX, S100A13, SELM, SEMA3E, SERPINB6, 
SIX1, SIX5, SLC12A1, SLC17A8, SLC26A4, SLC26A5, SLC33A1, SMPX, SNAI2, 
SOX10, STRC, SYNE4, TBC1D24, TCOF1, TECTA, TIMM8A, TJP2, TMC1, 
TMEM132E, TMIE, TMPRSS3, TNC, TPRN, TRIOBP, TSPEAR, UBA52, USH1C, 
USH1G, USH2A, USH3, USP11, UTY, VAMP5, WFS1, WHRN, WNK2, ZNF288, 
ZP2  

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
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Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava. 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 24 6 až 12 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 c.[213-12A>G];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci c.213-12A>G 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou mutaci variantu. 
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130,  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Vrozená hluchota je komplexní nemocnění, na jehož vzniku se mohou podílet jak genetické faktory tak 
faktory zevního prostředí. Genetické faktory jsou odpovědné za přibližně 60 % případů hluchoty. 
Nesyndromové poškození sluchu je zodpovědné za 80 % případů dědičné hluchoty. Poškození sluchu může 
být dědičné autozomálně recesivně, autozomálně dominantně, recesivně s X-vazbou a mitochondriálně. 
Syndromová a nesyndromová ztráta sluchu může souviset s mutacemi mnoha genů. Za nesyndromové 
případy jsou v 80% zodpovědné mutace varianty genů s autozomálně recesivní dědičností. Většina 
autozomálně recesivně dědičných případů nesyndromové hluchoty souvisí s mutacemi variantami genu 
GJB2, který kóduje protein connexin 26. Druhou nejčastější příčinou jsou patogenní varianty v genu STRC. 
Poškození dalších genů bývá zodpovědné za jednotlivé případy onemocnění.  
Do NGS panelu Vrozené poruchy sluchu je zařazeno 174 genů jak pro syndromovou, tak pro 
nesyndromovou poruchu sluchu. Jsou zařazeny geny s autozomálně recesivní, autozomálně dominantní 
a X-vázanou dědičností. Vyšetření tohoto panelu indikuje klinický genetik na základě posouzení 
otorhinolaryngologického nálezu, dalších klinických parametrů a rodinné anamnézy pacienta. 
 

 
24.  NGS panel Mikrocefalie [A] 

 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) nacházejících se v kódující 
oblasti genů, jejichž patogenní mutace varianty jsou příčinou mikrocefalie; do 
panelu jsou zařazeny následující geny:  
ACTB, AGMO, ANKLE2, ANKRD11, AP3B1, ARFGEF2, ARID1B, ASPM/MCPH5, 
ATR, AUTS2, BUB1B, CASC5, CASK, CDK5RAP2, CDK6, CENPE, CENPF, 
CENPJ, CEP135, CEP152, CKAP2L, CLP1, COX7B, CRIPT, CTNNB1, DIAPH1, 
DMRTA2, DNML1, DPP6, DYRK1A, EFTUD2, EP300, ERCC6, EXOSC3, FOXG1, 
FTO, GLI2, HDAC8, HMGB3, CHRD, IER3IP1, IQSEC2, KATNB1, KIF11, KIF1BP, 
MCPH1, MED17, MFSD2A, MSMO1, MYCN, NBN, NDE1, NHEJ1, NIPBL, OCLN, 
ORC1, PAFAH1B1, PCLO, PEX6, PHC1, PHGDH, PLEKHG2, PLK4, PNKP, 
POGZ, PPP1R15B, PQBP1, QARS, RAB3GAP1, RAD21, RAD50, RBBP8, RTTN, 
SASS6, SHH, SHOX2, SLC1A4, SLC25A19, SLC2A1, SLC9A6, SMC1A, SMC3, 
SOX11, SPATA5, STAMBP, STEAP3, STIL, TAF2, THOC6, TRAIP, TRAPPC9, 
TRMT10A, TSEN54, TUBA1A, TUBB, TUBB2B, TUBGCP4, TUBGCP6, VPS13B, 
WDR62, WDR73, XRCC4, ZBTB18, ZEB2, ZNF335    

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
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Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava. 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 24 6 až 12 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 c.[213-12A>G];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci c.213-12A>G 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou mutaci variantu. 
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130,  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Mikrocefalie je stav, kdy obvod hlavičky je menší, než odpovídá normálnímu rozmezí. Může být způsobena 
genetickými změnami, ale také celou řadou zevních faktorů, např. určitými viry, léky či toxickými látkami, 
které na plod působí v průběhu těhotenství a poškodí rozvíjející se tkáň mozku.  
Do panelu „mikrocefalie“ je zařazeno 105 genů, jejichž patogenní varianty mohou vést ke vzniku 
mikrocefalie. Jsou zařazeny geny jak pro syndromovou, tak pro nesyndromovou mikrocefalii. Jsou zařazeny 
geny s autozomálně recesivní, autozomálně dominantní a X-vázanou dědičností.  Vyšetření tohoto panelu 
indikuje klinický genetik u pacientů s mikrocefalií na základě stanovení možné dědičné příčiny jejich 
onemocnění. 
 

25.  NGS panel Mentální retardace [A] 
 
Vyšetřované mutace 
varianty: 

vyhledávání patogenních mutací (sekvenčních variant) nacházejících se v kódující 
oblasti genů, jejichž patogenní mutace varianty jsou příčinou mentální retardace; 
do panelu jsou zařazeny následující geny:  
ABCD1, ACSL4, AFF2, AGTR2, AIFM1, AP1S2, ARHGEF6, ARHGEF9, ARX, 
ATP6AP2, ATP7A, ATRX, B3GALNT2, B3GNT1, BCOR, BRWD3, CASK, 
CCDC22, CCDC88C, CDK16, CDKL5, CLCN4, CLIC2, CNKSR2, COL4A1, 
CUL4B, DAG1, DCX, DKC1, DLG3, DMD, EBP, EIF2S3, FAAH2, FANCB, FGD1, 
FKRP, FKTN, FLNA, FMR1, FRMPD4, FTSJ1, GDI1, GK, GMPPB, GPC3, GRIA3, 
GSPT2, GTDC2, HCCS, HCFC1, HDAC6, HDAC8, HPRT1, HSD17B10, HUWE1, 
IDS, IGBP1, IKBKG, IL1RAPL1, IQSEC2, ISPD, JARID1C, KDM5C, KIAA2022, 
KLF8, L1CAM, LAMP2, LAS1L, MAGT1, MAOA, MBTPS2, MECP2, MED12, 
MID1, MPDZ, MTM1, NAA10, NDP, NDUFA1, NHS, NLGN3, NLGN4X, NSDHL, 
NXF5, OCRL, OFD1, OGT, OPHN1, OTC, PAK3, PCDH19, PDHA1, PGK1, PHF6, 
PHF8, PHGDH, PLP1, POMGNT1, POMT1, POMT2, PORCN, PQBP1, PRPS1, 
PSAT1, PSPH, PTEN, PTCHD1, RAB39B, RAB40AL, RBM10, RIBC1, RPL10, 
RPS6KA3, SGK196, SHROOM4, SLC16A2, SLC6A8, SLC9A6, SMC1A, SMS, 
SOX3, SRPX2, SYN1, SYP, TAF1, THOC2, TIMM8A, TM4SF2, TMEM5, TSPAN7, 
UBE2A, UPF3B, USP9X, WDR13, ZC4H2, ZCCHC12, ZDHHC15, ZDHHC9, 
ZMYM3, ZNF41, ZNF674, ZNF711, ZNF81  

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
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Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava. 

Odezva rutinní: Do 6 až 12 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 c.[213-12A>G];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro mutaci c.213-12A>G 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou mutaci variantu. 
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130,  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Mentální retardace je definována jako významné poškození kognitivních a adaptivních funkcí. Její výskyt 
v obecné populaci se odhaduje na 1-3%. Velká skupina genů spojovaných s mentální retardací je jak na 
autozomech, tak na chromozomu X. Do panelu genů asociovaných s mentální retardací bylo zahrnuto 144 
genů. Vyšetření tohoto panelu indikuje klinický genetik u pacientů s mentální retardací na základě stanovení 
možné dědičné příčiny jejich onemocnění.  
 

26. Kleidokraniální dysplázie - sekvenace genu RUNX2 
 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genu RUNX2 
  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 p.([Gln51*];[=])*,**: vyšetřená je heterozygot pro mutaci p.Gln51* 
 p.([Gln51*];[0])*,**: vyšetřený je hemizygot pro mutaci p.Gln51*  
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT  a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou sekvenční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: NGS panel Vrozené kostní anomálie 
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Popis a interpretace: 
Kleidokraniální dysplázie je autozomálně dominantně dědičné onemocnění způsobené heterozygotními 
ztrátovými mutacemi genu RUNX2. Heterozygotní duplikace genu RUNX2 vedou ke zvýšené funkci proteinu 
a způsobují metafyzeální dysplázii a hypoplázii maxily s nebo bez brachydaktylie. Nález patogenní mutace je 
indikací k došetření rodiny. Je možné nabídnout prenatální diagnostiku. 

27. Ektodermální dysplázie typu 3, Witkopův syndrom/ageneze zubů s nebo 
bez rozštěpu rtu a patra - sekvenace genu MSX1 

 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genu MSX1 
  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 p.([Gln51*];[=])*,**: vyšetřená je heterozygot pro mutaci p.Gln51* 
 p.([Gln51*];[0])*,**: vyšetřený je hemizygot pro mutaci p.Gln51*  
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT  a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou sekvenční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Witkopův syndrom je vzácné  autozomálně dominantně dědičné onemocnění charakterizované ektodermální 
dysplázií zubů a nehtů.  Bývá přítomen variabilní počet a variabilní typ chybějících stálých nebo mléčných 
zubů. Nehty bývají tenké, pomalu rostou, může být koilonychie. Nehty na palcích bývají hůře postižené než 
na ostatních prstech. Postižení nehtů se s věkem zmírňuje a v dospělosti nemusí být patrné. V případě 
nálezu patogenní mutace je možné nabídnout došetření rodiny. 
 

26. Syndrom CHAR - sekvenace genu TFAP2B 
 
Vyšetřované mutace: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genu TFAP2B 
  
Materiál: periferní krev 
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
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Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 p.([Gln51*];[=])*,**: vyšetřená je heterozygot pro mutaci p.Gln51* 
 p.([Gln51*];[0])*,**: vyšetřený je hemizygot pro mutaci p.Gln51*  
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT  a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou nalezenou sekvenční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130 
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Syndrom CHAR je vzácné  autozomálně dominantně dědičné onemocnění. Postihuje vývoj obličeje, srdce a 
končetin. Je charakterizován třemi hlavními rysy: zvláštním vzezřením obličeje s oploštěním kostí tváře, 
plochým kořenem nosu, hypertelorismem s ptózou víček, dále srdeční vadou charakteru ductus arteriosus 
patens a abnormitami rukou většinou ve smyslu zkrácení nebo chybění středního článku malíčku.   Nález 
patogenní mutace je indikací k došetření rodiny. 
 

26.  Obezita - MLPA [A] 
 

Vyšetření: detekce změn v počtu kopií testovaných oblastí genů LEP, LEPR, POMC, SIM1, 
MC4R, MC3R, MC2R a SH2B1 souvisejících s obezitou 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: delece/duplikace ve vyšetřených oblastech  nalezena 
 delece/duplikace ve vyšetřených oblastech  nenalezena 
  
  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou 

fragmentační analýzou na genetickém analyzátoru ABI 3130 
 

Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
O obezitě je známo, že má genetický základ a je často doprovázena hyperglykemií, hypertenzí  
a hyperlipidémií. Může se projevovat nedostatkem leptinu, leptinového receptoru a proopiomelanokortinu. 
Leptin je hormon specifický pro adipocyty, který hraje hlavní roli při regulaci tělesné hmotnosti. Je kódován 
genem LEP (3 sondy, oblast 7q32.1). Leptin působí prostřednictvím leptinového receptoru, který je kódován 
genem LEPR (11 sond, oblast 1p31.3). Gen POMC (4 sondy, oblast 2p23.3.) kóduje proopiomelanokortin 
(prekurzor polypeptidového hormonu). U těchto tří genů se jedná o autozomálně recesivní typ dědičnosti. 
Obezita může být způsobena také mutacemi v genu SIM1 (AD, 8 sond, oblast 6q16.3), dále v genu MC4R 
(AD, 2 sondy, oblast 18q21.32) kódující receptor pro melanokortin-4, jehož deficit je nejběžnější formou 
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monogenní obezity. Také mutace v genech MC3R (AD, 2 sondy, oblast 20q13.2) a MC2R (AR, 1 sonda, 
oblast 18p11.21) mohou být příčinou obezity. S obezitou jsou spojovány i delece v oblasti chromozómu 
16p11.2. V této oblasti se nachází gen SH2B1 (AD, 4 sondy), který je klíčovým pozitivním regulátorem 
leptinové signalizace. Deficit vede k časně nastupující morbidní obezitě s hyperfagií, inzulinovou rezistencí 
a rozvojem diabetu mellitu 2. typu. 
 
 

 
 

27.  DiGeorge syndrom - MLPA [A] 
 

Vyšetření: detekce změn v počtu kopií lokusů v oblasti 22q11.2 (SALSA MLPA DiGeorge 
probemix) 

  
Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález:  
 rsa 22q11.2(P250-B2 DiGeorge)x2 - nebyly detekovány změny v počtu kopií 

testované oblasti 22q11.2 
rsa 22q11.2(CLTCL1exon3,HIRAexon25,CDC45exon1)x1 - byla zjištěna 
mikrodelece v oblasti 22q11.2, byla detekována 1 kopie u lokusů CLTCL, HIRA, a 
CDC45 
rsa 22q11.2(TOP3Bexon7)x3 - byla zjištěna mikroduplikace v oblasti 22q11.2, byly 
detekovány 3 kopie u lokusu TOP3B 

  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou 

fragmentační analýzou na genetickém analyzátoru ABI 3130 
 

Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Mikrodelece/mikroduplikace oblasti 22q11.2 je příčinou několika onemocnění včetně DiGeorge syndromu 
(DGS; MIM 188400), velokardiofaciálního syndromu (VCFS; MIM 192430) či syndromu kočičího oka (CES; 
MIM 115470). DGS a VCFS jsou oba způsobeny delecí přibližně 1-3 milionů bází a klinicky se velmi 
překrývají. Delece 22q11.2 se vyskytuje s četností přibližně 1:4000 a v naprosté většině případů vzniká de 
novo, pouze 5-10% je zděděno od jednoho z rodičů (autozomálně dominantně). Mikroduplikace 22q11.21 je 
již popsaný mikroduplikační syndrom (MIM 608363) s fenotypovou variabilitou mezi postiženými jedinci a to i 
v rámci jedné rodiny. Přesto mnoho jedinců má normální fenotyp, bez mentálních či somatických odchylek. 
Statisticky zjištěná penetrance je aktuálně 21,9% a přibližně 70% jedinců zdědilo tuto afekci od jednoho ze 
svých rodičů. Syndrom kočičího oka (CES) je klinicky charakterizován kombinací kolobomu duhovky, anální 
atrézií s píštělou, rozštěpem patra a preauricularním sinem, častý je výskyt malformací srdce a ledvin 
a normální nebo téměř normální duševní vývoj. Přítomný malý, nadpočetný chromozom (menší než 
chromozom 21), má často 2 centromery, je bisatelitní a představuje parciální tetrasomii nebo inverzní 
duplikaci 22q11. 
 
 

28.  Mikrodeleční syndromy - MLPA [A] 
 

Vyšetření: 

 

detekce změn v počtu kopií testovaných oblastí: 1p36, 2p16.1-p15, 2q23.1, 2q32-
q33, 3q29, 4p16.3, 5p15, 5q35.3, 7q11.23, 8q24.11-q24.13, 9q22.3, 10p13-p14, 
15q11.2, 15q24, 16p13.3, 17p13.3, 17p11.2, 17q21.31, 22q11.21, 22q11.2, 22q13, 
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Xq28 pomocí probemixu P245 Microdeletion Syndromes-1A 

Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: delece/duplikace ve vyšetřených oblastech  nalezena 
 delece/duplikace ve vyšetřených oblastech  nenalezena 

 
  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou 

fragmentační analýzou na genetickém analyzátoru ABI 3130 
 

Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Williams-Beuren syndrom, DiGeorge syndrom, Prader-Willi/Angelman syndrom, 

autismus atd. 
  
Popis a interpretace: 
Mikrodeleční a mikroduplikační syndromy jsou definovány jako skupina onemocnění, které jsou 
charakterizovány malými delecemi a duplikacemi (< 5Mb) částí chromozómů zahrnující určitou skupinu 
kauzálních genů. Tento probemix má limitovaný počet sond specifických pro danou chromozomální oblast 
zahrnující nemalý počet genetických syndromů: 1p36 deleční syndrom, 2p16.1-p15 mikrodeleční syndrom, 
2q23.1 mikrodeleční/mikroduplikační syndrom, Glass syndrom, 3q29 mikrodeleční/mikroduplikační syndrom, 
Wolf-Hirschhorn syndrom, Cri-du-Chat syndrom, Sotos syndrom, Williams-Beuren syndrom, Williams-Beuren 
duplikační syndrom, Langer-Giedion syndrom, 9q22.3 mikrodeleční syndrom, DiGeorge syndrom-2, Prader-
Willi/Angelman syndrom, Witteveen-Kolk*/15q24 mikrodeleční syndrom, Rubinstein-Taybi syndrom, Miller-
Dieker syndrom, Lissencephaly-1, Smith-Magenis syndrom, Potocki-Lupski syndrom, NF1 mikrodeleční 
syndrom, Koolen-de Vries syndrom, 17q21.31 mikroduplikační syndrom, DiGeorge syndrom, 22q11.2 
mikroduplikační syndrom, Distal 22q11.2 deleční syndrom, Phelan-McDermid syndrom, Rett syndrom, 
MECP2 duplikační syndrom (www.mlpa.com). 
 
 

29. Beckwith-Wiedemann / Russell-Silver-syndrom 
 
Vyšetření: detekce změn počtu kopií a analýza metylace CpG ostrůvků v testované oblasti 

11p15 pomocí SALSA MLPA ME030 BWS/RSS probemixu  

Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: rsa 11p15(ME030-BWS/RSS)x2 - nebyly detekovány změny v počtu kopií 

testované oblasti 11p15 
normální metylační status  
 

 rsa 11p15(KCNQ1exons2-17,KCNQ1OT1exon1,CDKN1Cexons1-3)x3 
abnormální metylační status IC2- hypermetylace 
 

 abnormální metylační status IC1/IC2 – hypo/hypermethylace 
rsa 11p15.5(ME030-C3BW/RSS)x2 - byla zjištěna změna metylačního statusu v 
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kritické oblasti 11p15.5. Byla detekována ztráta/zisk methylace (LOM/GOM) v 
oblasti IC1/IC2 

  
  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou 

fragmentační analýzou na genetickém analyzátoru ABI 3130 
 

Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Beckwith-Wiedemannův syndrom (BWS) je klinicky heterogenní syndrom spojený s nadměrným 
růstem a zvýšeným rizikem rozvoje embryonálních nádorů. Syndrom Russell-Silver (RSS) je geneticky 
heterogenní porucha zahrnující intrauterinní i postnatální růstovou retardaci. Incidence obou syndromů se 
odhaduje na přibližně 1 z 10 000-15 000 novorozenců a přibližně 85 % případů je sporadických. Tyto 
syndromy jsou způsobeny genetickou nebo epigenetickou změnou v rámci dvou domén růstových 
regulačních genů na chromozómu 11p15, které vedou k deregulaci exprese genů v této oblasti. Přibližně 60-
70 % pacientů vykazuje abnormality v imprintingu jedné ze dvou domén H19DMR (IC1) nebo KvDMR (IC2) a 
tyto změny jsou často mozaikou. Další známé příčiny BWS a RSS je uniparentální disomie (UPD), trisomie 
11p15, mutace v genu CDKN1C, stejně jako malé delece a translokace. V probemixu ME030 BWS/RSS jsou 
zahrnuty dvě sondy pro gen NSD1, který je spojován se Sotosovým syndromem, nemocí s podobným 
fenotypem jako syndrom Beckwith-Wiedemann. 
 
 

30. Gen CDKN1C - sekvenace 
 

Vyšetření: detekce patogenních sekvečních variant 

Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 2 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: 14 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: c.[=];[=] zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná                                                                                    

sekvenční varianta         
  
 c.[815T>G];[=] heterozygot pro sekveční variantu 
  

c.[815T>G];[815T>G] homozygot pro sekveční variantu 
  
Metoda: přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI3130 

 
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Beckwith-Wiedemannův syndrom (BWS) je klinicky heterogenní syndrom spojený s nadměrným 
růstem a zvýšeným rizikem rozvoje embryonálních nádorů. Syndrom Russell-Silver (RSS) je geneticky 
heterogenní porucha zahrnující intrauterinní i postnatální růstovou retardaci. Incidence obou syndromů se 
odhaduje na přibližně 1 z 10 000-15 000 novorozenců a přibližně 85 % případů je sporadických. Tyto 
syndromy jsou způsobeny genetickou nebo epigenetickou změnou v rámci dvou domén růstových 
regulačních genů na chromozómu 11p15, které vedou k deregulaci exprese genů v této oblasti. Přibližně 60-
70 % pacientů vykazuje abnormality v imprintingu jedné ze dvou domén H19DMR (IC1) nebo KvDMR (IC2) a 
tyto změny jsou často mozaikou. Další známé příčiny BWS a RSS je uniparentální disomie (UPD), trisomie 
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11p15, mutace v genu CDKN1C, stejně jako malé delece a translokace. V probemixu ME030 BWS/RSS jsou 
zahrnuty dvě sondy pro gen NSD1, který je spojován se Sotosovým syndromem, nemocí s podobným 
fenotypem jako syndrom Beckwith-Wiedemann. 
 

 
29.  Analýza lidského genomu metodou MLPA [A] 

 
Vyšetření: detekce genomických delecí/duplikací: P002 BRCA1 probemix [A], P018 SHOX 

probemix [A], P 045 BRCA2/CHEK2 probemix [A], P060 SMA probemix [A], P061 
Lissencephaly probemix [A], P062 LDLR probemix [A], P092 ABCC6 probemix [A], 
P180-B1 Limb malformation-2/Heart [A], P191 Alport mix 1 probemix [A], P192 
Alport mix 2 probemix [A], P250 DiGeorge probemix [A], P297 Microdeletion 
syndromes-2 probemix [A], P343 Autism-1 probemix [A], P356 Chromosome 22q 
probemix [A], P439 COL4A3 probemix [A], P444 COL4A4 probemix [A], P461 DIS 
probemix [A], ME031 GNAS probemix, P379-A2 NRXN1 probemix,  P245-
Microdeletion syndromes-1A, ME030-C3 BWS/RSS probemix, ME028 Prader-
Willi/Angelman probemix, P326-A2 LARGE1 probemix, P309 MTM1 probemix, 
P220-B2 Obesity probemix, P003 MLH1/MSH2 probemix, P008 PMS2 probemix, 
P043 APC probemix, P052 Parkinson mix 2, P063 FHIT-WWOX probemix, P070 
Subtelomeres Mix 2B, P072 MSH6-MUTYH probemix, P133 Kallmann-2, P152 
ABCA4 mix-2 probemix, P190 CHEK2 probemix, P240 BRIP-CHEK1, P291 
Human Telomere-12, P355 Microcephaly probemix, P361 USH2A mix1 probemix, 
P365 Human Telomere-14 probemix, P385 DOCK8 probemix, P387 NPHP1 probemix, 
P396 SHANK2 probemix, P405 CMT1 probemix, P443 KANSL1 probemix, ME032 UPD7-
UPD14 probemix a další viz Seznam probemixů - MLPA. 
 

Materiál: periferní krev   
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 týdnů od doručení materiálu (platí pro vyšetření uvedená v tab. 2) 
Odezva statim: 7 dnů 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: delece/duplikace ve vyšetřených oblastech nalezena 
 delece/duplikace ve vyšetřených oblastech nenalezena 
  
Metoda: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) s následnou 

fragmentační analýzou na genetickém analyzátoru ABI 3130 
 

Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: Hereditární nádorové syndromy, Alportův syndrom, Familiární  

hypercholesterolemie, Celogenomová SNP array atd.  
  
Popis a interpretace:  
 

Tab. 2 Vyšetření metodou MLPA 

 
Specifikace požadavku  
a typ probemixu 

Popis a interpretace 

Lynchův syndrom 

P003 MLH1/MSH2 probemix  

P008 PMS2 probemix 

P072 MSH6-MUTYH p. 

Lynchův syndrom je dědičné autozomálně dominantní onemocnění, které 
se projevuje vznikem mnohačetných zhoubných nádorů většinou v 
mladém nebo středním věku. Nejčastěji vznikají z buněk sliznic tlustého 
střeva (známé jako HNPCC - Hereditary Non-Polyposis Colorectal 
Cancer), dělohy a z mazových žlázek v kůži (známé jako Muir-Torre 
syndrom). Dalšími lokalizacemi mohou být: vaječníky, žaludek, tenké 
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střevo, játra, žlučové cesty, horní močový trakt, mozek, prostata. 
Celoživotní riziko vzniku karcinomu tlustého střeva u jedinců s Lynchovým 
syndromem (HNPCC) je u mužů 28-75%, u žen 24-52%. Tyto osoby mají 
16% pravděpodobnost při 10letém sledování, že onemocní dalším 
nádorem tlustého střeva. Představuje okolo 3% všech kolorektálních 
karcinomů a nejčastější lokalizací (75%) je vzestupný tračník tlustého 
střeva. Ženy s Lynchovým syndromem mají 27-71% riziko onemocnění 
karcinomem endometria a přibližně 3-13% riziko onemocnění karcinomem 
vaječníků. Rizika vzniku nádorů v dalších lokalizací se pohybují okolo 5%. 
Průměrný věk vzniku nádoru je mezi 40-45 lety. 

Familiární adenomatózní 
polypóza 

P043 APC probemix 

 

Familiární adenomatózní polypóza, zkracováno jako FAP případně FAP1, 
je dědičné onemocnění s autosomálně dominantním typem dědičnosti, při 
kterém dochází k rozvoji stovek až tisíců polypů tlustého střeva, které se 
bez adekvátní terapie do deseti let prakticky jistě malignizují. Vedle polypů 
je popisována i řada dalších extraintestinálních manifestací. Molekulárním 
podkladem je zárodečná mutace v genu APC. Incidence se odhaduje 
zhruba na 1/10.000, prevalence se v EU odhaduje v rozmezí 1/37.600 až 
1/11.300. Na podkladě FAP vzniká asi 1 % kolorektálních karcinomů. 

Parkinsonova nemoc* 

P052 Parkinson mix 2 

*Specifikace požadavku 
může záviset na aktuálním 
nálezu v analýze microarray. 
Např. Parkinsonova nemoc, 
gen PARK2 

 

SALSA MLPA probemix P052 Parkinson slouží pro detekci delecí a 
duplikací u genů ATP13A2 (1p36.13), UCHL1 (4p13), PARK2, PACRG 
(6q26), CAV1, CAV2 (7q31.2), LRRK2 (12q12), GCH1 (14q22.2) a pro 
detekci patogenní sekvenční varianty Gly2019Ser v genu LRRK2. Výše 
zmíněné geny (kromě genů CAV1, CAV2) jsou spojovány s 
Parkinsonovou nemocí (PN). Jedná se o druhé nejčastější 
neurodegenerativní onemocnění, které je charakterizováno degenerací 
dopaminergních neuronů ve středním mozku. Klidový třes, bradykineze, 
rigidita a posturální nestabilita jsou hlavními klinickými projevy. Vyskytuje  
se přibližně u 13 z 100 000 lidí. Lze definovat juvenilní formu PN s 
časným nástupem (≤ 50 let) nebo pozdní formu (> 50 let). Většina případů 
je sporadická a rodinná anamnéza je uváděna přibližně u 10 - 20% 
pacientů. Genetické změny jsou spojovány s AD formou dědičnosti (geny 
SNCA, LRRK2, GCH1, UCHL1) nebo AR formou (PARK2, PINK1, 
PARK7, ATP13A2). Změny v těchto genech sahají od patogenních 
sekvenčních variant k větším exonickým přestavbám včetně delecí a 
duplikací. Frekvence CNVs v genu SNCA se u pacientů s PN vyskytují do 
1 %. Čím větší počet kopií genu SNCA, tím závažnější symptomy PN. 
Patogenní sekvenční varianta Gly2019Ser (c.6055G> A) v genu LRRK2 je 
nejběžnější variantou spojovanou s PN u 41% sporadických a 37% 
familiárních pacientů ze severoafrické arabské populace a u 18,3 % 
pacientů Ashkenazi, zatímco pouze u 0,58% pacientů evropského a 
asijského původu. Homozygotní nebo složené heterozygotní změny počtu 
kopií v genu PARK2 jsou velmi časté u pacientů s juvenilní formou PN. 
Delece/duplikace v genu PARK2 se u juvenilní formy PN vyskytují u 8.6% 
pacientů a u pozdní formy v 1%. Gen PARK2 je také genem 
neurovývojovým, asociovaným s ADHD, ASD, epilepsií i v případě 
heterozygotních mutací nebo delecí/duplikací. Změny v genu PINK1 se 
vyskytují asi u 4 % jedinců s juvenilní PN. Změny v genech PARK7, 
ATP13A2, GCH1 a UCHL1 jsou velmi vzácné. 

FHIT, WWOX  

P063 FHIT-WWOX 

Běžná fragilní místa (Common Fragile Sites - CFS) patří mezi nestabilní 
genomové lokusy, které u metafázních chromozomů vykazují zvýšenou 
citlivost na replikační stres. Po expozici karcinogenů jsou tato místa 
náchylná na vznik zlomů a mezer. Mezi nejaktivnější běžná fragilní místa 
patří FRA3B a FRA16D, ve kterých se nacházejí dva nádorově 
supresorové geny FHIT a WWOX. Předpokládá se, že ztráta těchto genů 
iniciuje nestabilitu genomu a může přispět k tvorbě nádorů a progresi 
rakoviny. Gen WWOX (16q23.1) se nachází v oblasti fragilního místa 
FRA16D a je členem rodiny proteinů dehydrogenáz/reduktáz  
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s krátkým řetězcem. Intragenové nebo úplné delece genu WWOX 
vytvářející předčasný stop kodon jsou v raném věku spojovány s těžkou 
epileptickou encefalopatií. Gen WWOX je také běžně deletován v širokém 
spektru solidních nádorů a translokován u mnohočetného myelomu. 
Duplikace genu WWOX jsou spojovány s opožděním vývojem, 
intelektuální nedostatečností a poruchami autistického spektra (WWOX, 
the FRA16D gene: A target of and a contributor to genomic instability, 
Hussain et al., 2018) Gen FHIT (3p14.2) se nachází v oblasti fragilního 
místa FRA3B a je členem rodiny genů histidinové triády, jejíž exprese je 
snížena nebo došlo k její ztrátě u mnoha rakovinových onemocnění. 
Předpokládá se, že ztráta celého genu FHIT způsobuje genomovou 
nestabilitu u preneoplatických lézí. 

Subtelomerické oblasti 

Specifikace požadavku závisí 
na aktuálním nálezu  
v  microarray analýze 

P070-Subtelomeres Mix 2B 

P291-Human Telomere-12 
probemix 

P365 Human Telomere-14 
probemix 

Subtelomerické oblasti jsou ve srovnání s ostatními oblastmi genomu 
bohaté na sekvence s variabilními počty kopií (CNv). Změny v těchto 
oblastech se mohou vyskytovat i u zdravých jedinců a jejich efekt bude 
záviset na genech, které se v daných oblastech nacházejí.  
I delece větší než 1 Mb mohou být zděděny bez fenotypového efektu. Při 
každém pozitivním nálezu je proto doporučováno došetření rodičů. 
Probemix P070 Subtelomeres Mix 2B slouží pro primární skríning změn v 
subtelomerických oblastech. V probemixu P291-Human Telomere-12 je 
navrženo 12 prób v terminálních oblastech dlouhých ramének 
chromozomů 13 a 14 a 10 prób v terminálních oblastech chromozomů 15 
a 16. Probemix P365 Human Telomere-14  detekuje delece nebo 
duplikace v subtelomerických oblastech 7p, 16p a 21q a v 
centromerických oblastech 15q a 21q. 

Pseudoxanthoma 
elasticum (PXE), 16p13.11 
[A] 

P092 ABCC6 probemix 

Probemix SALSA MLPA P092-B3 ABCC6 obsahuje sondy pro detekci 
oblasti 16p13.11, ve které bylo navrženo 23 sond pro gen  ABCC6 a 1 
sonda pro gen ABCC1. Vady v  genu ABCC6 způsobují autozomálně 
recesivní multisystémovou poruchu Pseudoxanthoma elasticum (PXE). 
V oblasti 16p13.3 byly navrženy dvě sondy pro geny TSC2 a DECR2 pro 
určení rozsahu delece/duplikace. 

Kallmann syndrom 2  

P133 Kallmann-2 probemix 

 

Kallmannův syndrom je klinicky a geneticky heterogenní onemocnění 
kombinující idiopatický hypogonadotropní hypogonadismus se ztrátou 
čichu. Probemix P133-C2 Kallmann-2 je schopen detekovat CNVs u genů 
FGFR1, GNRHR, KISS1R (GPR54), GNRH1, NELF, PROK2 a PROKR2, 
které jsou s Kallmannovým syndromem spojovány. Ztráta funkce FGFR 
genu (18p11.23) je příčinou Kallmannova syndromu 2 (KAL2), zatímco 
jeho zvýšená funkce souvisí s kraniosynostózou. Defekty v KISS1R genu 
(19p13.3) jsou možnou příčinou hypogonadotropního hypogonadismu. 
Kandidátním genem pro autozomálně recesivní (AR) formu Kallmannova 
syndromu je gen NELF (NSMF, 9q34.3). AR forma Kallmannova 
syndromu může být také způsobena defekty v genech GNRH1 (8p21.2), 
PROK2 (3p13) a PROKR2 (20p12.3). Defekty v GNRHR genu (4q13.2) 
jsou příčinou hypogonadotropního  hypogonadismu bez ztráty čichu. 

ABCA4 

P152 ABCA4 mix-2 probemix 

Gen ABCA4 kóduje transportér ATP-vázající kazety (ABC). Tento 
transmembránový protein, exprimovaný výhradně v sítnicových 
fotoreceptorech, je zapojen do energeticky závislého transportu širokého 
spektra substrátů přes membrány. Sekvenkční změny v genu ABCA4 jsou 
příčinou Stargardtovy makulární dystrofie typu 1, retinální dystrofie a 
retinitis pigmentosa typu 19. Tyto syndromy jsou dědičné autozomálně 
recesivně. K potvrzení některé z těchto diagnóz je zapotřebí nález 
2 patogenních variant v pozici trans. Sekvenkční změny v genu ABCA4 
jsou také příčinou makulární degenerace související s věkem typu 2 
(ARMD2) , která je dědičná autozomálně dominantně. 
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CHECK2  

 P190 CHEK2 probemix 

 

Gen CHEK2 je aktivován po poškození DNA, interaguje s mnoha dalšími 
proteiny a podílí se na mechanismu oprav poškození dvouvláknové DNA. 
Mutace genu CHEK2 jsou řazeny mezi varianty se středním rizikem. 
Zachycená mutace 1100delC v genu CHEK2 se řadí mezi relativně často 
detekované závažné mutace (spolu s 573+1G>A, del5395). Pro uvedené 
závažné mutace je celoživotní riziko vzniku karcinomu prsu (běžné~ 6 %) 
pro ženu s negativní rodinnou anamnézou 20 %, pro ženu s jednou 
příbuznou 2. stupně s karcinomem prsu 28 %, pro ženu s jednou 
příbuznou 1. stupně s karcinomem prsu 34 % a pro ženu s příbuznou 1. a 
2. stupně s karcinomem prsu 44 % (Cybulski et al., 2011). Mutace v genu 
CHEK2 jsou asociovány se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prostaty 
a může být také zvýšené riziko dalších nádorových onemocnění, např. 
nádorů tlustého střeva, papilárního karcinomu štítné žlázy, vzácně také 
lymfomů a melanomu  (nikoli nádoru vaječníků). 

BRIP1, CHEK1  

P240 BRIP1-CHEK1 
probemix 

 

SALSA MLPA P240-A3 BRIP1-CHEK1 probemix obsahuje sondy pro gen 
BRIP1, který je lokalizován v oblasti 17q23.2 a gen CHEK1, který je 
lokalizován v oblasti 11q24.2. Protein, který je kódován BRIP1 genem, 
patří do skupiny RecQ DEAH helikáz, které interagují s proteinem BRCA1. 
Tento komplex je důležitý pro reparaci dvouřetězcových zlomů DNA. Gen 
CHEK1 hraje důležitou roli v molekulárních mechanismech regulace G2/M 
kontrolního bodu, embryonálním vývoji a nádorové supresi. 

Subtelomerické oblasti -
13q,14q,15q,16q  

P291 Human Telomere-12 
probemix 

 

Subtelomerické oblasti jsou ve srovnání s ostatními oblastmi genomu 
bohaté na sekvence s variabilními počty kopií (CNv). Změny v těchto 
oblastech se mohou vyskytovat i u zdravých jedinců a jejich efekt bude 
záviset na genech, které se v daných oblastech nacházejí. I delece větší 
než 1 Mb mohou být zděděny bez fenotypového efektu. Při každém 
pozitivním nálezu je proto doporučováno došetření rodičů. V probemixu 
SALSA MLPA P291-Human Telomere-12 je navrženo 12 prób v 
terminálních oblastech dlouhých ramének chromozomů 13 a 14 a 10 prób 
v terminálních oblastech chromozomů 15 a 16. 

Mikrodeleční syndromy-2 
[A] 

P297 Microdeletion 
syndromes-2 probemix 

Probemix P297-C1 Microdeletion syndromes-2 obsahuje sondy pro 
detekci oblastí spojovaných s různými mikrodelečními syndromy: 1q21.1 
(TAR syndrom), 1q21.1 (other than TAR), 3q29, 7q36.1, 12p11.23, 15q13, 
15q24.1, 16p11, 17q12, 18q21.2, 20p12.2. Proximální mikroduplikace 
v oblasti 1q21.1 jsou spojovány s opožděným vývojem a mentální 
retardací (Rosenfeld et al., 2012). Mikrodelece této oblasti jsou spojovány 
s TAR syndromem. 

X-vázaná myotubulární 
myopatie - MTM1, MTMR1  

P309 MTM1 probemix 

 

X-vázaná recesivní myotubulární myopatie (XLMTM, MIM#310400) je 
dědičné neuromuskulární onemocnění charakterizované mírnou až těžkou 
progresivní svalovou slabostí a hypotonií, které mohou vést až 
k respiračnímu selhání. Defekty v genu MTM1 v oblasti chromozomu 
Xq28 jsou hlavní příčinou XLMTM. Gen MTM1 kóduje protein 
myotubularin, dualspecifickou 3-fosfoinositid fosfatázu. Patogenní varianty 
v genu MTM1 byly popsány u 85 % pacientů s XLMTM fenotypem. 
Většina bodových mutací v genu MTM1 stejně jako intragenové delece 
většího rozsahu jsou spojovány s těžším průběhem onemocnění. Mírnější 
formy této nemoci jsou popsány u pacientů s bodovými mutacemi, které 
se nacházejí mimo katalytická místa fosfatázy. Delece celého genu jsou 
poměrně vzácné. 

Walker-Warburg syndrom 2 

P326 LARGE1 probemix 

 

Walker-Warburg syndrom, vážná recesivní kongenitální muskulární 
dystrofie asociovaná s defekty neuronální migrace produkující komplexní 
mozkové a oční abnormality, je kromě genu POMT1 spojována s dalšími 
geny: LARGE1, FKTN a POMT2  na chromosomech 22, 9 a 14. Sondy 
pro tyto geny jsou obsaženy v probemixu P326-A2 LARGE1. 
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Chromosom 22q [A] 

P356 Chromosome 22q 
probemix 

Probemix SALSA MLPA P356-A2 Chromosome 22q obsahuje 19 sond 
navržených v oblasti 22q11 (region syndromu DiGeorge) a 17 sond 
v terminální části dlouhého raménka chromozomu 22. Subtelomerický 
region je bohatý na sekvence s variabilním počtem kopií (CNV). Tyto CNV 
se mohou nacházet i u zdravých jedinců a jejich efekt závisí na genech, 
které se nacházejí v daném regionu. Mutace v genu PRODH souvisejí 
s hyperprolynémií typu I popřípadě se schizofrenií (OMIM 606810). 

Pit-Hopkins like syndrom, 
2p16.3,  NRXN1  

P379 NRXN1 probemix 

 

Pitt-Hopkin-like syndrom 2 (OMIM 614325) je způsoben složenými 
heterozygotními mutacemi v genu NRXN1 a jeho dědičnost je 
autozomálně recesivní. Je charakterizován intelektuálním postižením 
(mentální retardací), širokými ústy, výraznými obličejovými rysy 
a přerušovanou hyperventilací Gen NRXN1 je lokalizován v oblasti 
chromozomu 2p16.3 a kóduje protein Neurexin 1. Neurexiny, včetně 
NRXN1, jsou povrchové buněčné receptory, které váží neuroliginy u 
synapsí v centrálním nervovém systému. Tento transsynaptický komplex 
je důležitý pro tvorbu synaptických kontaktů a účinnou neurotransmisi. 
Variabilita v počtu kopií a bodové mutace v těchto proteinech je spojována 
s neurovývojovými poruchami – poruchami autistického spektra, 
intelektuálním postižením a schizofrenií. 

 
Hyper-IgE syndrom  
 
Specifikace požadavku: 
DOCK8 
 
P385 DOCK8 probemix 

Hyper-IgE syndrom je vzácná imunodeficience, často doprovázená 
vysokým IgE v séru. U pacientů je charakterizována ekzémem, 
opakovanými kožními a plicními infekcemi. Zahrnuje autozomálně 
dominantní typ HIES (AD-HIES), který je způsoben poruchami v genu 
STAT3 a autozomálně recesivního typ HIES (AR-HIES, OMIM 243700) 
který je způsoben patogenními variantami/delecemi v genu DOCK8. 
Patogenními varianty/delece v genu DOCK8 jsou také spojovány s AD 
dědičnou mentální retardací typu 2 (OMIM 614113). K mikroduplikacím se 
podle současné literatury přihlíží jako k pravděpodobně patogenním. 

Familiární juvenilní 
nefronoftíza, 
NPHP1  
 
P387 NPHP1 probemix 

 

Familiární juvenilní nefronoftíza je autozomálně recesivní onemocnění 
charakterizované poruchou ledvin, která zahrnuje jak tubuly, tak glomerul. 
Jedná se o nejčastější genetickou příčinu selhání ledvin u dětí, která 
může být kombinována s extrarenálními projevy, jako je fibróza jater nebo 
srdeční malformace. Jednou z příčin juvenilní nefronoftízy jsou poruchy v 
genu NPHP1 v oblasti chromozomu 2q13. Poruchy tohoto genu jsou také 
spojeny se Senior-Loken syndromem typu 1, označovaným jako juvenilní 
nefronoftíza s Leberovou amaurózou, která je charakterizována 
onemocněním ledvin a očí. Poruchy v genu NPHP1 jsou dále spojovány s 
Joubertovým syndromem typu 4, který je charakterizován cerebelární 
ataxií, okulomotorickou apraxií, psychomotorickým opožděním, 
abnormalitami dýchání u novorozenců, někdy zahrnující retinální dystrofii 
a onemocnění ledvin. 

SHANK2  

P396 SHANK2 probemix 

Gen SHANK2 je spojován s poruchami autistického spektra. Je člen 
genové rodiny SHANK. Proteiny SHANK jsou multi-doménové scaffold 
proteiny postsynaptické denzity, které propojují receptory 
neurotransmiterů, iontové kanály a další membránové proteiny s 
aktinovým cytoskeletem a G-proteinovými signálními dráhami. Proteiny 
SHANK také hrají roli při tvorbě synapse a maturaci dendritické páteře. V 
roce 2010 byly popsány delece genu SHANK2 u jedinců s poruchou 
autistického spektra (Berkel et al. 2010). 

Charcot-Marie-Toothova 
choroba (CMT1)  

P405 CMT1 probemix 

Dědičná periferní neuropatie patří celosvětově mezi nejčastější genetické 
neuromuskulární poruchy. Nejběžnější formou je Charcot-Marie-Toothova 
choroba (CMT). Prevalence CMT a souvisejících poruch se odhaduje na 
1: 2500 až 1: 1214. Mezi klinické příznaky CMT patří svalová slabost a 
atrofie dolních končetin, ztráta smyslového vnímání, zkrácení Achillovy 
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 šlachy, vyklenuté nohy s vysokým nártem (pes kavus). V současnosti je 
více než 80 genů spojeno s různými typy CMT. Nemoc může být zděděna 
autozomálně dominantním, autozomálně recesivním nebo X-vázaným 
způsobem. CMT typu 1 (CMT1) je demyelinizující, pomalu progresivní 
periferní neuropatie. Dělí se na CMT1A, která představuje asi 70-80% 
všech případů CMT1. Tento podtyp je způsoben hlavně duplikací přibližně 
1,5 Mb v oblasti 17p, včetně genu pro periferní myelinový protein 22 
(PMP22) a okrajových oblastí. De novo duplikace v genu PMP22 se u 
pacientů s CMT1 vyskytují přibližně z 10-20 %. Zvýšená exprese genu 
PMP22 vede ke změně rychlosti vedení nervů, což je hlavní příčinou 
klinických projevů v CMT1A. PMP22 je také jediný gen, o kterém je 
známo, že je spojen s Hereditární neuropatií s tendencí k tlakovým 
parézám (HNPP). Souvislá genová delece v oblasti 17p11.2, která 
zahrnuje PMP22, je přítomna přibližně u 80% postižených jedinců, 
zbývajících 20% má patogenní variantu v PMP22. Prevalence HNPP se 
odhaduje na dvě až pět na 100 000 jednotlivců. 

KANSL1  

P443 KANSL1 probemix 

17q21.31 deleční syndrom je charakterizován opožděným vývojem, 
neonatální či dětskou hypotonií, dysmorfismem, vrozenými malformacemi 
a poruchami chování. Opoždění v psychomotorickém vývoji se projevuje 
již od raného věku. Většina jedinců s 17q21.31 delečním syndromem má 
mírnou až průměrnou intelektuální nedostatečnost. Dále se může 
objevovat epilepsie, vrozené srdeční defekty, renální a urologické 
anomálie a kryptorchismus. Gen KANSL1 se nachází v kritickém regionu 
17q21.31. Duplikace zahrnující gen KANSL1 jsou popsány u zdravých 
jedinců. Téměř 60 % evropské populace nese alespoň jednu ze tří 
známých duplikací této oblasti (Steinberg et al., 2012). 

Primární mikrocefalie 

P355-A2 Microcephaly  

Primární mikrocefalie je charakterizována menší než normální velikostí 
mozku a variabilním stupněm mentální retardace (Mahmood et al. 2011). 
Tato geneticky heterogenní porucha je děděná autozomálně recesivně s 
incidencí ~ 1 z 10 000. Patogenní změny v genech MCPH1, MCPH2 
(WDR62), MCPH3 (CDK5RAP2), MCPH5 (ASPM), MCPH6 (CENPJ) 
a MCPH7 (STIL) mohou být příčinou primární mikrocefalie.  

  
30.  NGS panel Neurodegenerace 

 
Vyšetřované varianty: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genů, jejichž patogenní varianty jsou příčinou neurologických onemocnění; do 
panelu jsou zařazeny následující geny:  
ABCA7, ADCY5, ADH1C, ALOX5, ALS2, ANG, ANO3, ANXA11, APOE, APP, 
APTX, ARSA, ATL1, ATM, ATP13A2, ATP1A3, ATP7B, ATXN2, ATXN3, 
ATXN8OS, AUH, BCAP31, C19orf12, C9orf72, CACNA1B, CACNA1G, CD36, 
CIZ1, CLU (ApoJ), COASY, COL6A3, CP, CRAT, CSF1R, DAB1, DAO, DCAF17, 
DCTN1, DDC, DNAJC12, DNAJC13, DNAJC6, DNMT1, DYT1, EEF2, EIF4G1, 
ELOVL4, ELOVL5, ERBB4, ERLIN1, FA2H, FAT2, FBXO7, FGF14, FIG4, FTL, 
FUS, GBA, GCDH, GCH1, GIGYF2, GLE1, GLUD2, GNAL, GNAO1, GNE, GRM1, 
GRN, GTPBP2, HEXA, HEXB, HNRNPA1, HPCA, HPRT1, HTT, CHAT, 
CHCHD10, CHCHD2, CHMP2B, IDE, ITM2B, ITPR1, KCNC3, KCND3, KCNMA1, 
KCTD17, KIF1C, KIF5A, KMT2B, LMNB1, LRRK2, MAPT, MATR3, MME, MMUT, 
NEFH, NEK1, NOTCH3, OPTN, PANK2, PANK3, PARK2, PARK7, PCCA, PCCB, 
PCNA, PDGFB, PDGFRB, PDYN, PFN1, PGKCG, PICALM, PINK1, PLA2G6, 
PLD3, PNKD, POLG, PRKRA, PRNP, PRPH, PRRT2, PSEN1, PSEN2, PTS, 
PUM1, RAB39B, RELN, REPS1, SCA20, SCA32, SETX, SGCE, SIGMAR1, 
SLC18A2, SLC2A1, SLC30A10, SLC39A14, SLC6A3, SNCA, SOD1, SPAST, 
SPG11, SPR, SPTBN2, SQSTM1, SS18L1 (KIAA0693), STUB1, SYNJ1, TAF1, 
TARDBP, TBK1, TBP, TGM6, TH, THAP1, TIA1, TIMM8A, TMEM240, TNK1, 
TOMM40, TOR1A, TRPC3, TTBK2, TUBA4A, TUBB4A, TYROBP, UBQLN2, 
UCHL1, VAPB, VCP, VPS13C, VPS35, WDR45. 
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Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 až 12 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: [=];[=]*: zjištěný nález odpovídá referenční sekvenci, tj. nebyla nalezena žádná 

sekvenční varianta. 
 c.[2132A>G];[=]*,**: vyšetřený je heterozygot pro variantu c.2132A>G 
 *Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední  verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 **Interpretace je obdobná pro jakoukoli jinou variantu. 
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Existuje mnoho typů onemocnění mozku a centrální nervové soustavy. Lze je rozdělit do několika skupin na: 
neurodegenerativní charakterizována postupnou ztrátou funkce a úbytkem některých skupin nervových 
buněk. Mohou způsobovat například pohybové problémy, poruchy paměti, chování a jiných duševních 
funkcí. Jejich výskyt se zvyšuje s věkem. Patří sem např. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, 
některé demence nebo Creutzfeldt–Jakobova nemoc. Dále na neurosvalová onemocnění - postihují kosterní 
svaly, nervy, motorický neuron či přenos informace mezi nervem a svalem (nervosvalový přenos). 
Onemocnění postihují děti i dospělé. Obě skupiny se liší příčinou onemocnění, způsobem léčby i jeho 
prognózou. Patří sem například amytrofická laterální skleróza, polyneuropatie (včetně diabetické) aj. Další 
skupinu tvoří neuroimunologická onemocnění, do níž řadíme taková onemocnění, u nichž se předpokládá 
významný vliv imunitního systému na vznik a rozvoj onemocnění, patří sem například roztroušená skleróza. 
Do panelu genů asociovaných s neurologickými onemocněními bylo zahrnuto 173 genů. Vyšetření tohoto 
panelu indikuje klinický genetik u pacientů s neurologickými potížemi na základě stanovení možné dědičné 
příčiny jejich onemocnění.  
 

31.  NGS panel Onemocnění a vady očí 
 
Vyšetřované varianty: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genů, jejichž patogenní varianty jsou příčinou onemocnění očí; do panelu jsou 
zařazeny následující geny:  
AAAS, ABCA1, ABCA4, ABCB6, ABCC6, ABHD12, ABHD5, ACBD5, ACO2, 
ACTB, ACTG1, ADAM9, ADAMTS10, ADAMTS17, ADAMTS18, ADAMTSL4, 
ADGRV1, AGBL1, AGBL5, AGK, AGPS, AHI1, AIPL1, ALDH18A1, ALDH1A3, 
ALMS1, ANOS1, AP3B1, AP3D1, APC, APTX, ARHGEF18, ARL13B, ARL2BP, 
ARL6, ARMC9, ARNT2, ARR3, ARSG, ASB10, ATF6, ATOH7, ATP1A2, ATP1A3, 
ATXN1, ATXN7, B3GALNT2, B3GALT1, B3GLCT, B3GNT1, B9D2, BBIP1, BBS1, 
BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCOR, BDNF, BEST1, BFSP1, 
BFSP2, BLOC1S3, BLOC1S6, BMP4, BMP7, BRD4, C10ORF2, C12orf57, 
C12orf65, C1QTNF5, C5orf42, C8orf37, CA4, CABP4, CACNA1F, CACNA2D4, 
CAPN5, CASK, CC2D2A, CCDC111, CDH23, CDH3, CDHR1, CENPF, CEP104, 
CEP164, CEP250, CEP290, CEP41, CEP78, CERKL, CFAP410, CFB, CFH, CFI, 
CIB2, CISD2, CLDN19, CLN3, CLRN1, CNGA1, CNGA3, CNGB1, CNGB3, 
CNNM4, COL11A1, COL11A2, COL17A1, COL18A1, COL25A1, COL2A1, 
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COL4A1, COL4A3, COL8A2, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COX7B, CPAMD8, 
CRB1, CRX, CRYAA, CRYAB, CRYBA1, CRYBA2, CRYBA4, CRYBB1, CRYBB2, 
CRYBB3, CRYGB, CRYGC, CRYGD, CRYGS, CSPP1, CST3, CTC1, CTDP1, 
CTNNA1, CTNNB1, CX3CR1, CYP1B1, CYP27A1, CYP4V2, CYP51A1, DAG1, 
DCN, DDX59, DHCR7, DHDDS, DHX38, DNM1L, DNMBP, DRAM2, DTHD1, 
DTNBP1, EDN3, EDNRB, EED, EFEMP1, ELOVL4, ELOVL5, ELP4, EMC1, 
EPG5, EPHA2, EYA1, EYS, FAM126A, FAM161A, FAR1, FBLN5, FBN1, FBN2, 
FGF10, FGF8, FGFR1, FKRP, FKTN, FLNA, FLVCR1, FOXC1, FOXD3, FOXE3, 
FOXL2, FRAS1, FREM1, FREM2, FRMD7, FSCN2, FTL, FXN, FYCO1, FZD4, 
FZD5, GALK1, GALT, GCNT2, GDF3, GDF6, GFER, GJA1, GJA3, GJA8, GLI2, 
GLI3, GLIS3, GMPPB, GNAT1, GNAT2, GNB3, GNPAT, GNPTG, GP1BA, 
GPR125, GPR143, GPR179, GRHL2, GRID2, GRIP1, GRK1, GRM6, GSN, 
GTF2H5, GUCA1A, GUCA1B, GUCY1A1, GUCY2D, GZF1, HARS, HCCS, 
HERC2, HESX1, HGSNAT, HK1, HMCN1, HMGB3, HMX1, HOXA1, HPS1, HPS3, 
HPS4, HPS5, HPS6, HS6ST2, HSF4, HTRA1, HTRA2, HYLS1, CHD7, CHM, 
CHMP4B, CHN1, CHRDL1, CHST6, IARS2, IDH3B, IFT140, IFT172, IFT27, 
IFT43, ELP1, IMPDH1, IMPG1, IMPG2, INPP5E, INPP5K, IQCB1, ISPD, ITM2B, 
ITPR1, JAG1, JAM3, KCNJ13, KCNV2, KERA, KIAA0586, KIAA1549, KIF11, 
KIF21A, KIF7, KIT, KITLG, KIZ, KLHL7, KMT2D, KRT12, KRT3, LAMA1, LAMB2, 
LARGE, LCA5, LCAT, LEMD2, LHX3, LHX4, LIM2, LMX1B, LONP1, LOXHD1, 
LOXL1, LOXL3, LRAT, LRIT3, LRMDA, LRP2, LRP5, LRPAP1, LSS, LTBP2, 
LYST, LZTFL1, MAB21L2, MAF, MAFB, MAK, MAN2B1, MC1R, MED25, MERTK, 
MFN2, MFRP, MIP, MIPEP, MITF, MKKS, MKS1, MLPH, MSMO1, MSTO1, 
MTPAP, MTTP, MUSK, MVK, MYH9, MYO5A, MYO7A, MYOC, NAA10, NDP, 
NDUFB11, NDUFS1, NEK2, NEUROD1, NF2, NHS, NLRP1, NMNAT1, NOTCH2, 
NPHP1, NPHP2, NPHP3, NPHP4, NR2E3, NR2F1, NRL, NTF4, NYX, OAT, 
OCA2, OCRL, OFD1, OPA1, OPA3, OPN1LW, OPN1MW, OPN1SW, OPTN, 
OR2W3, OTX2, OVOL2, P3H2, P4HA2, PABPN1, PANK2, PANK4, PAX2, PAX3, 
PAX6, PCARE, PCDH15, PCYT1A, PDE6A, PDE6B, PDE6C, PDE6G, PDE6H, 
PDZD7, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, 
PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PGK1, PHOX2A, PHYH, PIK3R1, PIKFYVE, 
PITPNM3, PITX1, PITX2, PITX3, PLA2G5, PLK4, PMM2, PNKP, PNPLA6, 
POC1B, POLA1, POLG, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, 
PORCN, POU1F1, PRCD, PRDM13, PRDM5, PROKR2, PROM1, PROP1, 
PRPF3, PRPF31, PRPF4, PRPF6, PRPF8, PRPH2, PRPS1, PRSS56, PTCH1, 
PUF60, PXDN, RAB18, RAB27A, RAB28, RAB3GAP1, RAB3GAP2, RAPSN, 
RARB, RAX, RAX2, RBP3, RBP4, RCBTB1, RD3, RDH11, RDH12, RDH5, 
REEP6, RGR, RGS9, RGS9BP, RHO, RIMS1, RLBP1, ROBO3, ROM1, RP1, 
RP1L1, RP2, RP9, RPE65, RPGR, RPGRIP1, RPGRIP1L, RS1, RTN4IP1, RYR1, 
SACS, SAG, SALL2, SALL4, SC5D, SCAPER, SCLT1, SCO2, SDCCAG8, 
SEMA4A, SETX, SH3PXD2B, SHH, SIL1, SIPA1L3, SIX3, SIX6, SLC16A12, 
SLC24A1, SLC24A5, SLC25A3, SLC25A4, SLC2A1, SLC33A1, SLC38A8, 
SLC39A5, SLC45A2, SLC4A11, SLC7A14, SLITRK6, SMO, SMOC1, SNAI2, 
SNRNP200, SNX3, SOX1, SOX10, SOX2, SOX3, SPATA7, SRD5A3, STN1, 
STRA6, STS, STX3, TACSTD2, TAX1BP3, TBC1D20, TCF4, TDRD7, TEAD1, 
TEK, TENM3, TFAP2A, TGFBI, TIMM8A, TIMP3, TINF2, TLR4, TMEM126A, 
TMEM237, TMEM5, TMEM98, TOPORS, TP63, TPP1, TRAF3IP1, TREX1, 
TRIM32, TRIM37, TRIM44, TRNT1, TRPM1, TSPAN12, TTC8, TTLL5, TTPA, 
TUB, TUBB3, TUBGCP4, TUBGCP6, TULP1, TYR, TYRP1, UBE3B, UBIAD1, 
UNC119, UNC45B, USH1C, USH1G, USH2A, VAX1, VCAN, VIM, VPS13B, VSX1, 
VSX2, WDPCP, WDR19, WDR36, WFS1, WHRN, WRN, WT1, XPNPEP2, XYLT2, 
YAP1, YME1L1, ZBTB20, ZEB1, ZFH4, ZNF408, ZNF423, ZNF469, ZNF513, 
ZNF644 
 

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
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Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: - nebyla nalezena pravděpodobně patogenní / patogenní sekvenční varianta 

- v genu XX byla nalezena pravděpodobně patogenní / patogenní sekvenční 
varianta 
- v genu XX byla nalezena sekvenční varianta nejasného významu s možnou 
patogenitou 
 

  
 Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

  
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Do NGS panelu Onemocnění a vady očí je zařazeno 599 genů s autozomálně recesivní, autozomálně 
dominantní a X-vázanou dědičností. Vyšetření tohoto panelu indikuje klinický genetik na základě posouzení 
oftalmologického nálezu, dalších klinických parametrů a rodinné anamnézy pacienta. 
 
 

32.  NGS panel Onemocnění a vady srdce 
 
Vyšetřované varianty: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genů, jejichž patogenní varianty jsou příčinou onemocnění srdce; do panelu jsou 
zařazeny následující geny:  
A2ML1, ABCA7, ABCC9, ACTA1, ACTA2, ACTC1, ACTN2, ACVR2B, AKAP9, 
ALG10B, ALMS1, ALPK3, ANK2, ANKRD1, APOA1, APOA2, APOB, APOE, APP, 
B2M, BAG3, BRAF, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, CALM1, CALM2, CALM3, 
CALR3, CASQ2, CAV3, CBL, CFC1, CITED2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, 
COX15, CRELD1, CRYAB, CSRP3, CST3, CTF1, CTNNA3, DES, DMD, 
DNAJC19, DOLK, DPP6, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, EFEMP2, ELN, EMD, EPG5, 
EYA4, FBN1, FBN2, FGA, FHL1, FHL2, FHOD3, FKRP, FKTN, FLNA, FLNC, 
GAA, GATA4, GATA5, GATA6, GATAD1, GDF1, GJA1, GJA5, GLA, GPD1L, 
GSN, HCN4, HFE, HRAS, ILK, ITM2B, JAG1, JPH2, JUP, KCNA5, KCND2, 
KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNE5, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, 
KCNQ1, KLF10, KRAS, LAMA4, LAMP2, LDB3, LMNA, LOX, LTBP2, LYZ, LZTR1, 
MAP2K1, MAP2K2, MFAP5, MIB1, MMP21, MRAS, MURC, MYBPC3, MYH11, 
MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK, MYLK2, MYO6, MYOM1, MYOZ2, MYPN, 
NEBL, NEXN, NKX2-5, NKX2-6, NODAL, NOS1AP, NOTCH1, NPPA, NRAS, 
OSMR, PDLIM3, PKD1L1, PKP2, PLN, PPA2, PPP1CB, PRDM16, PRKAG2, 
PRKG1, PRKAR1A, PRNP, PSEN1, PSEN2, PTPN11, RAF1, RANGRF, RASA2, 
RBM20, RIT1, ROBO4, RRAS, RRAS2, RYR2, SAA1, SCN1B, SCN2B, SCN3B, 
SCN4B, SCN5A, SCN10A, SCO2, SDHA, SGCD, SHOC2, SLC25A4, SLC2A10, 
SMAD3, SMAD4, SMAD6, SLMAP, SNTA1, SORL1, SOS1, SOS2, SYNE2, 
TAF1A, TAZ, TBX1, TBX3, TBX5, TBX20, TCAP, TECRL, TGFB2, TGFB3, 
TGFBR1, TGFBR2, TLL1, TMEM43, TMPO, TNNC1, TNNI3, TNNI3K, TNNT2, 
TOMM40, TPM1, TRDN, TREM2, TRPM4, TSPYL1, TTN, TTR, TXNRD2, VCL, 
ZFPM2, ZIC3 
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Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: - nebyla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční varianta 

- v genu XX byla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční 
varianta 
- v genu XX byla nalezena sekvenční varianta nejasného významu s možnou 
patogenitou 

  
 Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

  
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Do NGS panelu Onemocnění a vady srdce je zařazeno 214 genů s autozomálně recesivní, autozomálně 
dominantní a X-vázanou dědičností. Vyšetření tohoto panelu indikuje klinický genetik na základě posouzení 
kardiologického nálezu, dalších klinických parametrů a rodinné anamnézy pacienta. 
 

33.  NGS panel Onemocnění a vady ledvin 
 
Vyšetřované varianty: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genů, jejichž patogenní varianty jsou příčinou onemocnění ledvin; do panelu jsou 
zařazeny následující geny:  
ABCC6, ACE, ACTN4, ADAMTS9, AGT, AGTR1, AGTR2, AGXT, AHI1, ALG8, 
ALMS1, ANKFY1, ANKS6, ANLN, ANOS1, AP2S1, APOL1, AQP2, ARHGAP24, 
ARHGDIA, ARL13B, ARL3, ARL6, ARMC9, ATP6AP2, ATP6V0A4, ATP6V1B1, 
ATP8B1, AVIL, AVPR2, B9D1, B9D2, BAG6, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, 
BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BICC1, BMP4, BMP7, BMPR1B, BMPR2, 
BOLA3, BSND, C3, C5orf42, c8orf37, C9orf72, CA2, CASR, CC2D2A, CCDC28B, 
CD2AP, CD46, CDC5L, CDC73, CENPF, CEP104, CEP120, CEP164, CEP290, 
CEP41, CEP55, CEP83, CFB, CFH, CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR4, CFHR5, 
CFI, CLCN5, CLCNKA, CLCNKB, CLDN14, CLDN16, CLDN19, CNNM2, COL4A1, 
COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COQ2, COQ8B, CRB2, CSPP1, CTC1, 
CTNS, CUL3, CYP11B2, CYP17A1, CYP24A1, DACT1, DCDC2, DGKE, DMP1, 
DNAJB11, DSTYK, DYNC2H1, DYNC2LI1, DZIP1L, EGF, EHHADH, EIF2AK4, 
ELMOD2, EMP2, EMX2, ENG, ENPP1, EVC, EVC2, EYA1, FAM111A, FGF20, 
FGF23, FGF8, FGF9, FN1, FOXC1, FOXH1, FOXI1, FRAS1, FREM1, FREM2, 
FXYD2, G6PC, GALNT3, GANAB, GAPVD1, GATA3, GATA6, GBE1, GDNF, 
GLIS2, GLIS3, GNA11, GOSR2, GREB1L , GREM1, GRHPR, GRIP1, HNF1B, 
HNF4A, HOGA1, HSD11B2, HYLS1, CHD1L, CHRM3, IFIH1, IFT122, IFT140, 
IFT172, IFT27, IFT43, IFT52, IFT74, IFT80, IFT81, ILK, INF2, INPP5E, INTU, 
INVS, IQCB1, ITGA8, KANK2, KAT6B, KCNA1, KCNA5, KCNJ1, KCNJ10, 
KCNJ13, KCNJ5, KCNK3, KIAA0556, KIAA0586, KIAA0753, KIF14, KIF3B, KIF7, 
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KL, KLHL3, LAMB2, LCA5, LIN7C, LRP4, LRP5, LRRCC1, LZTFL1, MAGED2, 
MAGI2, MAPKBP1, MEN1, MKKS, MKS1, MYH9, MYO1E, MYOG, NCF1, NEK1, 
NEK4, NEK8, NFU1, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NPHS1, NPHS2, NR1H4, NR3C2, 
NRIP1, NUP107, NUP133, NUP160, NUP205, NUP37, NUP85, NUP93, OCRL, 
PAX2, PBX1, PCBD1, PCDH15, PCNT, PCSK5, PDE2A, PDE6D, PHEX, PIBF1, 
PKD1, PKD2, PKHD1, PLCE1, PLK4, PLXND1, PMM2, PNPLA6, POC1A, 
PRKCD, PRKCSH, PTPN22, PTPRO, RDH12, REN, RET, ROBO2, RPE65, 
RPGRIP1, RPGRIP1L, SALL1, SALL4, SCARB2, SCN1A, SCNN1A, SCNN1B, 
SCNN1G, SDCCAG8, SEC61A1, SEC63, SGPL1, SIX1, SIX2, SIX5, SLC12A1, 
SLC12A3, SLC26A4, SLC2A2, SLC34A1, SLC34A3, SLC37A4, SLC3A1, SLC4A1, 
SLC4A4, SLC5A1, SLC5A2, SLC7A9, SLC9A3R1, SLIT2, SMAD4, SMAD9, 
SMARCAL1, SOX17, SPRY2, SUFU, TBC1D8B, TBX18, TCTEX1D2, TCTN1, 
TCTN2, TCTN3, TH, THBD, TJP2, TMEM107, TMEM127, TMEM138, TMEM216, 
TMEM231, TMEM237, TMEM256, TMEM67, TRAF3IP1, TRIM32, TRPC6, 
TRPM6, TRPM8, TSC2, TTC21B, TTC8, TXNDC15, ULK4, UMOD, UPK3A, USF2, 
UTRN, VHL, WDPCP, WDR19, WDR34, WDR35, WDR60, WDR72, WDR73, 
WHRN, WNK1, WNK4, WNT4, WT1, XDH, XPNPEP3, ZNF423, KRIT1, CCM2, 
PDCD10, FOXE1, NKX2-1, NKX2-5, PAX8, SLC36A4, THRA, THRB, TSHR, 
ABCA3, CSF2RA, CSF2RB, SFTPA1, SFTPB, SFTPC, SFTPD, TTF1 
 

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: - nebyla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční varianta 

- v genu XX byla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční 
varianta 
- v genu XX byla nalezena sekvenční varianta nejasného významu s možnou 
patogenitou 

  
 Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

  
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Do NGS panelu Onemocnění a vady ledvin je zařazeno 357 genů s autozomálně recesivní, autozomálně 
dominantní a X-vázanou dědičností. Vyšetření tohoto panelu indikuje klinický genetik na základě posouzení 
nefrologického nálezu, dalších klinických parametrů a rodinné anamnézy pacienta. 
 

34.  NGS panel Vzácná onemocnění 
 
Vyšetřované varianty: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genů, jejichž patogenní varianty jsou příčinou vzácných onemocnění; do panelu 
jsou zařazeny následující geny:  
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A2ML1, AAAS, ABL1, ACAN, ACVR1, ACVRL1, ACTB, ACTG1, ADAMTS2, 
ADAMTS10, ADAMTS17, ADAMTSL2, ADGRG2, AEBP1, AFF4, AGGF1, AIRE, 
AKR1C2, AKR1C4, AKT1, AKT2, ALX1, ALX3, ALX4, ANAPC1, ANKRD11, 
ANOS1, ANTXR2, APC2, AR, ARHGAP31, ARID1A, ARID1B, ARID2, ARSL, ARX, 
ASCC1, ASCL1, ASXL1, ASXL2, ASXL3, ATP7B, ATR, ATRIP, B3GALTL, 
B3GALT6, B4GALT7, B3GAT3, BHLHA9, BICD2, BMP2, BMP4, BMPR1B, BRAF, 
BRD4, BRWD3, BTK, BTRC, C1R, C1S, CASR, CANT1, CBL, CBX2, CCDC8, 
CCDC141, CD96, CDC45, CDH3, CDK5, CDKL5, CDKN1C, CDON, CDT1, CDC6, 
CENPJ, CENPE, CEP120, CEP152, CEP63, CFTR, CKAP2L, CNOT1, CNTNAP2, 
COG4, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, COL10A1, COL11A1, 
COL11A2, COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COL12A1, COLEC10, 
COLEC11, COMP, CREBBP, CUL4B, CUL7, CYP11A1, CYP11B1, CYP17A1, 
CYP26B1, DCAF17, DCX, DDR2, DHCR7, DHCR24, DHH, DIS3L2, DISP1, DLL1, 
DLL4, DLX3, DLX4, DLX5, DLX6, DNA2, DNM2, DNMT3A, DOCK6, DOK7, DPF2, 
DSE, DUSP6, DYNC1H1, DYNC2H1, DYNC2LI1, DVL1, DVL3, ECE1, ECEL1, 
EDN3, EDNRB, EED, EFNB1, ENG, EOGT, EP300, EPHB4, EPS15L1, ERF, 
ESCO2, EVC, EVC2, EXOC6B, EXT1, EXT2, EZH2, FBLN1, FBN1, FBN2, FEZF1, 
FGD1, FGF10, FGF16, FGF17, FGF8, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FKBP14, 
FLNA, FLNB, FLRT3, FLT4, FOXC2, FOXG1, FOXH1, FREM1, FSHB, FTH1, 
FZD2, GABBR2, GAS1, GDF2, GDF3, GDF5, GDF6, GDNF, GH1, GHR, GHRH, 
GHRHR, GHSR, GJA1, GJB2, GJC2, GLE1, GLI1, GLI2, GLI3, GMNN, GNAS, 
GNRH1, GNRHR , GPC3, GPC4, GPC6, GRHL3, GZF1, HAMP, HDAC4, HDAC8, 
HESX1, HFE, HIST1H1E, HJV, HMGA2, HOXD13, HRAS, HS6ST1, HSD3B2, 
CHD7, CHD8, CHST3, CHST14, CHSY1, IDH1, IDH2, IFT122, IFT140, IFT172, 
IFT43, IFT52, IFT80, IGF1, IGF1R, IGF2, IHH, IL17RD , IQCE, IQSEC2, IRF6, 
JAG1, KAT6B, KATNB1, KCTD1, KDM6A, KIAA0586, KIFBP, KIF22, KISS1 , 
KISS1R , KITLG, KLB, KLHL7, KMT2A, KMT2D, KRAS, LAMB1, L1CAM, LGI4, 
LHB , LHCGR, LHX3, LHX4, LIFR, LIG4, LMBR1, LMX1B, LOXL3, LRP2, LRP4, 
LTBP2, LTBP3, LZTR1, MACF1, MAGEL2, MAMLD1, MAP2K1, MAP2K2, 
MAP3K1, MATN3, MAU2, MASP1, MC2R, MCM5, MECP2, MED12, MEFV, 
MEGF8, MEIS2, MEOX1, MID1, MMP13, MRAP, MRAS, MSX1, MSX2, MTOR, 
MUSK, MVK, MYBPC1, MYH3, MYH8, MYO18B, MYOD1, MYT1, NALCN, NBN, 
NDE1, NECTIN1, NEK1, NEK9, NF1, NF2, NFIB, NFIX, NIN, NIPBL, NNT, 
NODAL, NOG, NOTCH1, NOTCH2, NR0B1, NR5A1, NRAS, NRTN, NRXN1, 
NSD1, NSMCE2, NSMF, NSUN2, NTNG1, NUP88, NXN, OBSL1, OFD1, ORC1, 
ORC4, ORC6, OTX2, P4HA1, PAFAH1B1, PAH, PAPSS2, PCNT, PDE3A, 
PDGFRB, PGAP2, PGAP3, PHF6, PHOX2B, PIEZO1, PIEZO2, PIGL, PIGO, 
PIGV, PIGW, PIGY, PIK3CA, PIK3R1, PITX1, PITX2, PLAG1, PLK4, PLOD1, 
POLR1C, POLR1D, POMT1, POMT2, POR, POU1F1, PPP1CB, PRKAR1A, 
PRMT7, PROK2, PROKR2, PROP1, PTEN, PTH1R, PTHLH, PTCH1, PTCH2, 
PTPN11, RAB23, RAD21, RAF1, RAI1, RAP1A, RAP1B, RAPSN, RASA1, RASA2, 
RASA3, RBBP8, RBM8A, RBPJ, RECQL4, RELN, RET, RIT1, RLIM, RNF125, 
RNF135, RNPC3, ROR2, RPS6KA3, RRAS, RRAS2, RTEL1, RUNX2, SALL4, 
SAMD9, SC5D, SEM1, SEMA3A, SEMA3C, SEMA3D, SEMA3E, SEMA7A, 
SETD2, SETD5, SGPL1, SHH, SHOC2, SHOX, SIX3, SKI, SLC18A3, SLC26A2, 
SLC29A3, SLC39A13, SLC40A1, SMAD3, SMAD4, SMAD6, SMARCA2, 
SMARCA4, SMARCB1, SMARCC2, SMARCE1, SMC1A, SMC3, SMO, SMPD4, 
SOS1, SOS2, SOST, SOX2, SOX3, SOX4, SOX9, SOX10, SOX11, SOX18, 
SPECC1L, SPRED1, SPRY4, SRCAP, SRY, STAR, STAG2, STXBP1, SUFU, 
SUMO1, TAC3, TACR3, TBC1D24, TBCK, TBX1, TBX2, TBX5, TBX15, TBX19, 
TCF12, TCF4, TCOF1, TCTEX1D2, TCTN3, TDGF1, TFAP2A, TFR2, TGFB2, 
TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TGIF1, TMTC3, TNNI2, TNNT3, TNXB, TOR1A, 
TP63, TPM2, TRAIP, TRIP11, TRPV4, TRPS1, TTC21B, TUBA1A, TWIST1, 
UBE3A, UGT1A1, UNC80, VEGFC, VIPAS39, VPS13B, VPS33B, WDPCP, 
WDR11 , WDR19, WDR34, WDR35, WDR60, WNT10B, WNT4, WNT5A, WNT7A, 
WT1, YWHAE, ZEB2, ZFPM2, ZIC1, ZIC2, ZNF141, ZSWIM6 
 

  
Materiál: periferní krev  
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Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  
(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 

  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: - nebyla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční varianta 

- v genu XX byla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční 
varianta 
- v genu XX byla nalezena sekvenční varianta nejasného významu s možnou 
patogenitou 
 

  
 Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

  
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Do NGS panelu Vzácná onemocnění je zařazeno 525 genů s autozomálně recesivní, autozomálně 
dominantní a X-vázanou dědičností. Vyšetření tohoto panelu indikuje klinický genetik na základě posouzení 
fenotypu pacienta a jeho rodinné anamnézy. 
 
 

35.  Familiární cerebrální kavernózní malformace (CCM1/KRIT, CCM2, PDCD10) 
 
Vyšetřované varianty: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genů, jejichž patogenní varianty jsou příčinou familiární cerebrální kavernózní 
malformace, do panelu jsou zařazeny následující geny:  
CCM1/KRIT, CCM2, PDCD10. 

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: - nebyla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční varianta 

- v genu XX byla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční 
varianta 
- v genu XX byla nalezena sekvenční varianta nejasného významu s možnou 
patogenitou 
 

  
 Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
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Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

 - nebyla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční varianta 
- v genu XX byla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční 
varianta 
- v genu XX byla nalezena sekvenční varianta nejasného významu s možnou 
patogenitou 
 

  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Familiární cerebrální kavernózní malformace jsou relativně častými malformacemi, podle MR studií je jejich 
výskyt v populaci 0,4–0,9 %. Tvoří je shluk dilatovaných tenkostěnných vén, které obsahují jen jednu vrstvu 
endotelu, různé množství subendoteliálního fibrózního stromatu a zcela chybí hladké svalstvo a elastická 
vlákna. Mají charakter homogenní masy cévních lakun, tj. dilatovaných a krví vyplněných prostor. Mohou být 
solitární (bez genetické závislosti) i vícečetné (často familiární).  
 

36.  Rezistence na tyreoidální hormony (FOXE, NKX2-1, NKX2-5, PAX8, SLC36A4, 
THRA, THRB, TSHR) 

 
Vyšetřované varianty: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 

genů, jejichž patogenní varianty jsou příčinou vzácných onemocnění; do panelu 
jsou zařazeny následující geny:  
FOXE, NKX2-1, NKX2-5, PAX8, SLC36A4, THRA, THRB, TSHR 

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: - nebyla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční varianta 

- v genu XX byla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční 
varianta 
- v genu XX byla nalezena sekvenční varianta nejasného významu s možnou 
patogenitou 
 

  
 Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

  
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130  
  
Odbornost: 816 
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Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Rezistence na tyreoidální hormony je vzácné genetické onemocnění, které je nejčastěji způsobené 
mutacemi v genu pro beta receptor tyreoidálního hormonu. Porucha necitlivosti receptorů je provázena 
vysokými hladinami tyreoidálních hormonů. Klinické příznaky jsou velice variabilní.  
 

37.  Porucha metabolizmu surfaktantu (ABCA3, CSF2RA, CSF2RB, SFTPA1,   
SFTPB, SFTPC, SFTPD, TTF1) 

Vyšetřované varianty: vyhledávání patogenních sekvenčních variant nacházejících se v kódující oblasti 
genů, jejichž patogenní varianty jsou příčinou porucha metabolizmu surfaktantu;  
do panelu jsou zařazeny následující geny:  
ABCA3, CSF2RA, CSF2RB, SFTPA1, SFTPB, SFTPC, SFTPD, TTF1 

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 6 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: - nebyla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční varianta 

- v genu XX byla nalezena pravděpodobně patogenní/patogenní sekvenční 
varianta 
- v genu XX byla nalezena sekvenční varianta nejasného významu s možnou 
patogenitou 
 

  
 Při zápisu nalezených sekvenčních variant jsou respektována pravidla 

Nomenklatury pro zápis sekvenčních variant (den Dunnen JT a Antonarakis E. 
Nomenclature for the description of human sequence variations. Hum Genet 
(2001) 109:121–124), a to v její poslední verzi, která je k dispozici na internetové 
adrese: http://www.hgvs.org/mutnomen/. 

  
  
Metoda: sekvenace nové generace, přímá sekvenace na genetickém analyzátoru ABI 3130  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Poruchy metabolismu surfaktantu se projevují jako akutní velice závažné respirační selhání již 
v novorozeneckém období, nebo jako chronická respirační insuficience v kojeneckém a dětském věku. 
V důsledku nedostatečné tvorby surfaktantů dochází k snížení poddajnosti plic. 
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38.  Syndrom fragilního chromozomu X (analýza počtu repetic CGG v 5’UTR 
oblasti genu FMR1) 

Vyšetřované varianty: analýza počtu repetic CGG v 5’UTR oblasti genu FMR1 

  
Materiál: periferní krev  
  
Odběr do: plastová zkumavka + kalium EDTA nebo citrát sodný  

(Sarstedt - červený uzávěr, 2,6 ml nebo 7,5 ml ) 
  
Dostupnost: pracovní dny, 6:00-15:30 
Odezva rutinní: do 3 měsíců od doručení materiálu 
Odezva statim: - 
Vyšetření provádí: Laboratoř DNA diagnostiky 
  
Nález: Počet CGG 

repetic v 5’UTR 
oblasti 

Alela Fenotyp 

5 - 44 normální alela normální fenotyp 

45 - 54 šedá zóna 
(intermediate) normální fenotyp 

55 - 200 premutace 
riziko FXPOI* pro 
ženy, FXTAS* pro 

muže i ženy 

> 200 plná mutace 

muži jsou 
postiženi FXS*, 

50% žen 
postiženo FXS* 

 

  
  
  
  
Metoda: fragmentační analýza  
  
Odbornost: 816 
  
Související vyšetření: - 
  
Popis a interpretace: 
Molekulárně genetické vyšetření syndromu fragilního chromozomu X - vyšetření počtu repetic CGG v 5’UTR 
oblasti genu FMR1 je prováděno CE/IVD soupravou AmplideX PCR/CE FMR1 (f. BIOMEDICA). Uvedená 
souprava umožňuje amplifikaci alel s počtem CGG repetice od 5 do 200. V případě odhalení počtu CGG 
repetic 55-200, tzv. premutace, hrozí pacientovi riziko předčasného ovariálního selhání (FXPOI) v případě 
žen, tremor/ataxie syndromu (FXTAS) v případě žen i mužů. V případě počtu CGG repetic nad 200 je 
prokázán syndrom fragilního chromozomu X. V případě odhalení počtu CGG repetic 45-54 se jedná o tzv. 
šedou zónu, kdy hrozí nízké riziko nestability, ale velmi vzácně může dojít ke zvýšení počtu repetic do 
úrovně premutace. Specifická PCR zahrnuje amplifikaci pomocí tzv. triple-primed fluorescenčně značených 
primerů, detekci a analýzu vzniklých fragmentů kapilární elektroforézou a následnou konverzi délky 
fragmentů na počet CGG repetic. 
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