
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 let 5 let  

 t(9;22) ur ení varianty p estavby (1)(5)
 t(9;22) M-bcr/abl – kvantitativn     (1) 
 JAK2 – mutace V617F   (1) 
 Klonalita T-receptor     (1)(7) 
 Muta ní status IgVH (CLL)    (1) 
Kolorektální Ca – mutace K-ras (6)
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PCR  EXTRAHUMÁNNÍ GENOM  
  tel. 3021 

MATERIÁL,  PODMÍNKY  
ODB RU  

 

více v Laboratorní p íru ce – www.nemcb.cz 

Viry - PCR 
 Hepatitis B   (4) 

     Hepatitis B – kvantitativn     (4) 
 Hepatitis C    (4) 

     Hepatitis C – kvantitativn     (4) 
     Hepatitis C – typizace    (4) 
     IL 28b    (1) 

 Hepatitis E    (4) 
 Herpes simplex 1    (1)(10) 
 Herpes simplex 2    (1)(10) 
 Varicela - zoster    (1)(10) 
 CMV (Cytomegalovirus)    (1)(10) 

     CMV - kvantitativn     (1) 
 EBV    (1)(10) 

 HHV 6    (1)(10) 
 Enterovirus    (1)(10) 
 Adenovirus    (1) (10) 
 HPV (Lidský papilomavirus)   (10) 
 Parvovirus B19    (1)(10) 
 Parotitis    (10) 
 Virus ch ipky A    (10) 
 Virus ch ipky B    (10) 
 Respira ní viry - panel    (10) 

 

Baktérie - PCR 
* v p ípad  stanovení z krve 

 – odb r krev-EDTA (1) 
 Mycobacterium tuberculosis complex 

(10)(1) 
 tzv. Atypická mykobaktéria    (10) 
 Neisseria meningitidis    (10) 
 Haemophillus influenzae    (10) 
 Streptococcus pneumoniae    (10) 
 Streptococcus agalactiae    (10) 
 Listeria monocytogenes     (10) 
 Staphylococcus aureus    (10) 
 Legionella pneumophila    (10) 
 Bordetella pertussis    (10) 
 Chlamydia pneumoniae     (10) 
 Chlamydia trachomatis    (10) 
 Mycoplasma pneumoniae    (10) 
 Borrelia sp.   (10) 
 Clostridium difficile   (10) 
 Identifikace bakteriálního genomu     

    + typizace   (11) 
 Bakteriální pneumonie – panel  (10) 

íslo pojišt nce:              
P íjmení, jméno:  
Zdr. pojiš ovna.:    
Diagnóza - kód:     
Diagnóza slovn : 

 

(1) nesrážlivá krev EDTA - fialová 
vakueta  

(2) nesrážlivá krev citrát - modrá 
vakueta 

(3) nesrážlivá krev heparin – zelená 
vakueta 

(4) srážlivá krev – ervená vakueta 
(5) kostní d e  v PBS + heparin 
(6) erstvá nefixovaná tká  
(7) fixovaný materiál (FFPE – ezy, 

blo ek) 
(8) Mo  do zkumavky s pufrem 

Carbowax 
(9) Sterilní odb r do transportního 

média – nutno telefonicky domluvit 
(10) Jiný klinický materiál - sterilní 

odb rová nádoba 
(11) Primárn  sterilní klinický materiál 

(mok, punktát, tká , …) - sterilní 
odb rová nádoba 

 Izolace DNA     (1) 
 

 Trombofilní mutace    (1)(2) 
     Faktor V Leiden  
     Protrombin G20210A 

 MTHFR C677T    (1)(2) 
 MTHFR A1298C    (1)(2) 
 Cystická fibróza      (1) 
 Hemochromatóza    (1) 

 Apo E     (1) 
 Apo B100     (1) 
 P450 CYP 2C9     (1) 
 P450 CYP 2C19     (1) 

 Mikrodelece Y (azoospermie)     (1) 
 Screening subtelomer (MLPA)    (1) 
 Screening mikrodele ních syndrom  

     (MLPA)   (1) 

KARYOTYP 
     periferní krev     STATIM  (3) 
     periferní krev - zlomy  (3) 
 

     plodová voda 
     plodová voda - STATIM aberace  
        13-18-21-X-Y  
 

     tkán  …………………….  (6) 
 

             Zvláštní požadavek:  
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
FISH – aktuální p ehled vyšet ení (nap . 
mikrodele ní syndromy) na www.nemcb.cz 
nebo tel. 3025 

 

HUMÁNNÍ GENOM tel. 3013, 3011 
 

RAZÍTKO ODD LENÍ, PODPIS LÉKA E 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a as odb ru: 
Odebral: 

Materiál (prosíme vypsat): 
 

…………………………………..

 Ca prsu    (6) 
     - HER2/neu + p53 + TOPO II     (6)(7) 

 Kolorektální Ca/Ca prsu - EGFR1  (6)(7) 
 Ca mo . m chý e – UROVYSION   (8) 
 Tumor mozku – screening aberací  (6) 

 

 Spermiogram 

 Jiný požadavek  
 

 

 S pacientem je podepsán informovaný souhlas s genetickým 
laboratorním vyšet ením 

 

Molekulární genetika 
 

Cytogenetika 

KARYOTYP 
     Kostní d e   (5) 
 

             Zvláštní požadavek:  
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
FISH – aktuální p ehled vyšet ení (specif. 
chrom. aberace) na www.nemcb.cz nebo 
tel. 3025 
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