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Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam 

činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř k dispozici u vedoucího laboratoře. 

 

Vyšetření: 

Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu vyšetření 

Identifikace  

postupu 

vyšetření 

Předmět vyšetření  

816 - Laboratoř lékařské genetiky 

1 
Cytogenetické stanovení karyotypu 

metodou G pruhování 

SOP 00453 Periferní krev 

2 

Preimplantační genetické vyšetření 

chromozomových aberací metodou 

masivně paralelního sekvenování 

SOP 00416 Blastomery, pólová tělíska, buňky 

trofoblastu, biologický materiál 

obsahující jadernou DNA 

3 Neobsazeno   

4 

Preimplantační genetické vyšetření 

metodou karyomapping (*1) 

SOP 00408 Blastomery, pólová tělíska, buňky 

trofoblastu, periferní krev, bukální 

stěr, biologický materiál obsahující 

jadernou DNA 

5 Neobsazeno   

6 
Stanovení počtu kopií exonů 7 a 8 

genu SMN1 metodou MLPA 

SOP 00414 Periferní krev, biologický materiál 

obsahující jadernou DNA 

7 
Stanovení počtu trirepetic v genu 

FMR1 metodou TP-PCR a 

fragmentační analýzou 

SOP 00415 Periferní krev, biologický materiál 

obsahující jadernou DNA 

8 
Panelová diagnostická analýza 

variant lidského genomu metodou 

masivně paralelního sekvenování (*2) 

SOP00417 Periferní krev, biologický materiál 

obsahující jadernou DNA 

9 

Preimplantační genetické vyšetření 

metodou OneGene PGT (*3) 

SOP00420 Blastomery, pólová tělíska, buňky 

trofoblastu, periferní krev, bukální 

stěr, biologický materiál obsahující 

jadernou DNA 

 

Dodatek: 

Flexibilní rozsah akreditace 

Pořadová čísla postupů vyšetření 

2,4,6-9 
Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené postupy vyšetření v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. 

U vyšetření v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace 
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Vysvětlivky: 

 
(*1) DNA čipy HumanKaryomap-12v1.0 

 

 
(*2) Panelová diagnostická analýza (PANDA) – vyšetřované geny, lokusy a mutace:  

CFTR (celý gen), GJB2 (celý gen), SMN1 (počet kopií exonů 7 a 8), FMR1 (počet 

trirepetic metodou TP-PCR),  

FV G1691A (Leiden), FV A4070G (H1299R, R2), Protrombin G20210A, MTHFR C677T, 

MTHFR A1298C,  

PAI-1 4G/5G, ANXA5 (haplotypy WT, M1 a M2), FSHR (c.2039G>A, c.-29G>A), 

LHCGR (insLQp.18, c.872A>G), LHB (c.82T>C, c.104T>C), PLK4 (c.1671+135A>G), 

AR (c.173A>T, c.209A>G, c.646G>A, c.705C>A, c.724G>T, c.814C>T, c.1025C>T, 

c.1063G>C, c.1174C>T, c.1424C>T, c.1520G>A, c.1536G>A, c.1644G>T, c.1823G>A, 

c.1847G>A, c.1937C>A, c.1951A>G, c.2086G>A, c.2184C>G, c.2242T>A, c.2270A>G, 

c.2343G>A, c.2395C>G, c.2464C>G, c.2567G>A, c.2599G>A, c.2614A>G, c.2659A>G, 

c.2734G>C), mikrodelece na chromozomu Y  

(SRY, ZFY, AZFa_DYS148, AZFa_G65849, AZFa_DDX3Y, AZFb_DYS218, 

AZFb_DYS222, AZFb_DYS224, AZFc_sY1035 ~ BPY2_ex 6, AZFc_SY254 ~ DAZ 1-4, 

AZFc_sY1291) 

 
(*3)Vyšetřované geny: 

HBB, BRCA1, CFTR, FMR1, HTT 

 

 

Seznam zkratek: 

MLPA-Multiplex ligation-dependent probe amplification 

PGT – Preimplantační genetické testování 

TP – PCR-Triple-Primed PCR 

 

 


