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

Fakultní nemocnice Ostrava 
Laboratoř Oddělení lékařské genetiky 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 

tel.: 597373025, 3282 
 

Žádanka k molekulárně genetickému vyšetření 

                                                                  
         MENTÁLNÍ RETARDACE [A]          MIKROCEFALIE [A]          NEURODEGENERACE 
       141 genů*            105 genů*               173 genů* 

 
Jméno a příjmení:  

 

Jméno lékaře, odbornost, IČP/IČZ, 
Razítko a podpis: 
 Číslo pojištěnce:  

Kód pojišťovny:  Pohlaví:  muž    žena 

Základní diagnóza:  Národnost:  

Datum a čas odběru:  

Datum a čas přezkoumání:                                                                              (vyplňuje LAB) 

Datum a čas příjmu:                                                                              (vyplňuje LAB) 

 

Provedení vyšetření:  Rutina  Statim (po předchozí domluvě) 
 

Materiál: 

 Izolovaná DNA  Periferní krev (EDTA)  Plodová voda  Choriová tkáň 

 Jiný 
 

Účel vyšetření: 

 Určení - potvrzení diagnózy  Zjištění nemoci u plodu 

 Konfirmační test (z druhého nezávislého odběru)  Jiný 
 

 Prediktivní test u rodinného příslušníka probanda 

 Prediktivní test u partnera probanda 

Jméno a příjmení probanda:  

Číslo pojištěnce:  

Sekvenční varianta:  Gen:  

    

    
 

S žádankou prosím dodejte informovaný souhlas pacienta s analýzou DNA. Bez tohoto dokumentu nemůže být vzorek vyšetřen. 
 

Komentář: 

 
 
 

 

Laboratorní číslo 
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[A] - akreditované vyšetření (lze uplatnit flexibilní přístup k rozsahu akreditace) 

Fakultní nemocnice Ostrava 
Laboratoř Oddělení lékařské genetiky 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 

tel.: 597373025, 3282 
 

 
Požadované NGS vyšetření (bioinformatická analýza se týká vždy celého panelu genů): 
 

Piktogram na konci řádku vyznačuje další panel, který můžete pro vyšetření daného onemocnění využít (mohou se lišit v rozsahu vyšetřovaných 
genů). Zvolte prosím panel, který Vám nejlépe vyhovuje z pohledu diferenciální diagnostiky. 
 

  Mentální retardace 141 genů* [A] 

 Mentální retardace bez podezření na konkrétní syndrom  Ohdo syndrom, Opitz-Kaveggia syndrom, Lujan-
Fryns syndrom (MED12)  

 Börjeson-Forssman-Lehmann syndrom (PHF6)   Renpenning syndrom (PQBP1)                                             
 Encefalomyopatie X-vázaná (AIFM1)  Rett syndrom (MECP2)  

 Hydrocefalus - AR, XL (L1CAM + 12 genů)   
 

  Mikrocefalie 105 genů*[A] 
 Mikrocefalie bez podezření na konkrétní syndrom   Lisencefalie  

(DMRTA2, KATNB1, NDE1, PAFAH1B1, TUBA1A)  

 Coffin-Siris syndrom (ARID1B, SOX11)    Mowat-Wilson syndrom (ZEB2)   

 Cohen syndrom (VPS13B)    Polymikrogyrie (OCLN, RTTN, TUBB2B) 

 Cornelia de Lange syndrom  
(ANKRD11, HDAC8, NIPBL, RAD21, SMC1A, SMC3)   Pontocerebelární hypoplazie (CLP1, EXOSC3, PCLO, 

TSEN54, CASK)  

 Feingold syndrom (MYCN, MIR17HG)   Renpenning syndrom (PQBP1)                                           
 Holoprosencafalie (GLI2, SHH)     Rett syndrom, atypický - kongenitální forma (FOXG1)  

 KBG syndrom (ANKRD11)   Seckel syndrom (ATR, CEP152, CENPJ, RBBP8, TRAIP)  
 

  Neurodegenerace 173 genů* 

 Neurodegenerace bez podezření na konkrétní syndrom  Frontotemporální demence 

 Alzheimerova choroba   Parkinsonova choroba 

 Amyotrofická laterální skleróza  Sandhoffova choroba (HEXB) 

 Demence s Lewyho tělísky  Spinocerebelární ataxie  
(ATL1, ATXN2, CRAT, SETX, SQSTM1, WDR45) 

 Demence s časným nástupem  Tay-Sachsova choroba (HEXA) 

 Dystonie   

 
Vysvětlivky: 

 
Onemocnění a vady srdce - 214 
genů*  Neurodegenerace - 173 genů*  

Vrozené kostní anomálie - 444 genů* 
[A]  

 Mentální retardace - 141 genů* [A]  Onemocnění ledvin - 357 genů*  Vrozená porucha sluchu - 174 genů* [A] 

 Mikrocefalie - 105 genů* [A]  Onemocnění a vady očí - 599 genů*  Vzácná onemocnění - 525 genů* 

 Hereditární nádorové syndromy (vyš. z krve) - 84 genů* [A] 

 Hereditární nádorové syndromy a somatické varianty v nádorových tkáních (vyš. z nádorové tkáně) - 84 genů* [A] 

 
* Počet genů v panelu je platný k datu vydání žádanky. Seznam vyšetřovaných genů a oblastí viz Aktuální seznam činností prováděných v rámci 
flexibilního rozsahu akreditace, www.fno.cz. a www. slg.cz 
 

http://www.fno.cz/


Fakultní nemocnice Ostrava


Laboratoř Oddělení lékařské genetiky
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Žádanka k molekulárně genetickému vyšetření


       
    


 


      

  
                                
     



         MENTÁLNÍ RETARDACE [A]         
MIKROCEFALIE [A]    
    
NEURODEGENERACE

     

141 genů*


         105 genů*

             173 genů*

		Jméno a příjmení:

		

		Jméno lékaře, odbornost, IČP/IČZ, Razítko a podpis:






		Číslo pojištěnce:

		

		



		Kód pojišťovny:

		

		Pohlaví:

		 muž    žena

		



		Základní diagnóza:

		

		Národnost:

		

		



		Datum a čas odběru:

		

		



		Datum a čas přezkoumání:

		                                                                             (vyplňuje LAB)

		



		Datum a čas příjmu:

		                                                                             (vyplňuje LAB)

		





		Provedení vyšetření:

		

		Rutina

		

		Statim (po předchozí domluvě)





		Materiál:



		

		Izolovaná DNA

		

		Periferní krev (EDTA)

		

		Plodová voda

		

		Choriová tkáň



		

		Jiný





		Účel vyšetření:



		

		Určení - potvrzení diagnózy

		

		Zjištění nemoci u plodu



		

		Konfirmační test (z druhého nezávislého odběru)

		

		Jiný



		



		

		Prediktivní test u rodinného příslušníka probanda



		

		Prediktivní test u partnera probanda



		Jméno a příjmení probanda:

		



		Číslo pojištěnce:

		



		Sekvenční varianta:

		

		Gen:

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		S žádankou prosím dodejte informovaný souhlas pacienta s analýzou DNA. Bez tohoto dokumentu nemůže být vzorek vyšetřen.





		Komentář:



		





Fakultní nemocnice Ostrava


Laboratoř Oddělení lékařské genetiky


17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

tel.: 597373025, 3282

		Požadované NGS vyšetření (bioinformatická analýza se týká vždy celého panelu genů):


Piktogram na konci řádku vyznačuje další panel, který můžete pro vyšetření daného onemocnění využít (mohou se lišit v rozsahu vyšetřovaných genů). Zvolte prosím panel, který Vám nejlépe vyhovuje z pohledu diferenciální diagnostiky.



		



		

  Mentální retardace 141 genů* [A]



		

		Mentální retardace bez podezření na konkrétní syndrom

		

		Ohdo syndrom, Opitz-Kaveggia syndrom, Lujan-Fryns syndrom (MED12)

		





		

		Börjeson-Forssman-Lehmann syndrom (PHF6)

		



		

		Renpenning syndrom (PQBP1)                                           

		





		

		Encefalomyopatie X-vázaná (AIFM1)

		

		Rett syndrom (MECP2)

		





		

		Hydrocefalus - AR, XL (L1CAM + 12 genů)

		

		



		



		

  Mikrocefalie 105 genů*[A]



		

		Mikrocefalie bez podezření na konkrétní syndrom 

		

		Lisencefalie 


(DMRTA2, KATNB1, NDE1, PAFAH1B1, TUBA1A)

		





		

		Coffin-Siris syndrom (ARID1B, SOX11)

		



		



		

		Mowat-Wilson syndrom (ZEB2) 

		





		

		Cohen syndrom (VPS13B)

		

		



		

		Polymikrogyrie (OCLN, RTTN, TUBB2B)



		

		Cornelia de Lange syndrom 


(ANKRD11, HDAC8, NIPBL, RAD21, SMC1A, SMC3)

		



		

		Pontocerebelární hypoplazie (CLP1, EXOSC3, PCLO, TSEN54, CASK)

		



		

		Feingold syndrom (MYCN, MIR17HG)

		



		

		Renpenning syndrom (PQBP1)                                         

		





		

		Holoprosencafalie (GLI2, SHH)

		

		



		



		

		Rett syndrom, atypický - kongenitální forma (FOXG1)

		





		

		KBG syndrom (ANKRD11)

		



		

		Seckel syndrom (ATR, CEP152, CENPJ, RBBP8, TRAIP)

		





		



		

  Neurodegenerace 173 genů*



		

		Neurodegenerace bez podezření na konkrétní syndrom

		

		Frontotemporální demence



		

		Alzheimerova choroba

		

		

		Parkinsonova choroba



		

		Amyotrofická laterální skleróza

		

		Sandhoffova choroba (HEXB)



		

		Demence s Lewyho tělísky

		

		Spinocerebelární ataxie 

(ATL1, ATXN2, CRAT, SETX, SQSTM1, WDR45)



		

		Demence s časným nástupem

		

		Tay-Sachsova choroba (HEXA)



		

		Dystonie

		

		





		Vysvětlivky:



		



		Onemocnění a vady srdce - 214 genů*

		



		Neurodegenerace - 173 genů*

		



		Vrozené kostní anomálie - 444 genů* [A] 



		



		Mentální retardace - 141 genů* [A]

		



		Onemocnění ledvin - 357 genů*

		



		Vrozená porucha sluchu - 174 genů* [A]



		



		Mikrocefalie - 105 genů* [A]

		



		Onemocnění a vady očí - 599 genů*

		



		Vzácná onemocnění - 525 genů*



		



		Hereditární nádorové syndromy (vyš. z krve) - 84 genů* [A]



		



		Hereditární nádorové syndromy a somatické varianty v nádorových tkáních (vyš. z nádorové tkáně) - 84 genů* [A]





* Počet genů v panelu je platný k datu vydání žádanky. Seznam vyšetřovaných genů a oblastí viz Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace, www.fno.cz. a www. slg.cz
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