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Žádanka na genetické vyšetření hluchoty a neurogenetických chorob

Osobní data pacienta (štítek) Indikující lékař: 

Diagnóza (MKN): 
(jméno, odbornost, IČP, pracoviště, razítko, podpis) 

Primární vzorek:      Jiný materiál: 

☐periferní krev (5ml nesrážlivé krve v K3EDTA.) ☐kultivované buňky 

☐izolovaná DNA z: ☐jiné:

Datum a čas odběru: Datum a čas indikace (pokud se liší od data odběru): 

Klinická data: NUTNÉ vyplnit a k žádance přiložit rodokmen!  ☐ STATIM 

Důvod vyšetření: 

Věk začátku onemocnění: 

Etnický původ pacienta:    ☐ slovanský    ☐ romský      ☐ jiný 
Pro neurogenetiku vyplnit neurologický nález (ev. přiložit zprávu z neurolog. vyš.): 

Pro vyš. hluchoty vyplnit:    ☐ pacient slyší dobře  ☐ sluchová porucha u příbuzných, pacient slyší dobře 

  ☐ pacient neslyší        ☐ sluchová porucha u potomka, pacient slyší dobře 

Požadovaná vyšetření: 

Hluchota 

☐   Vyšetření mutací genu GJB2 (pro Connexin 26) – časná nesyndromová AR hluchota 

☐   Vyšetření genu MARVELD 2 (exon 4) – časná nesyndromová AR hluchota, romské etnikum 

Neurogenetika 

☐   Vyšetření genu SPAST (SPG4) – hereditární spastické paraparésa (SPG4) – familární AD 

☐   Vyšetření genu ATL1 (SPG3) – hereditární spastická paraparésa (SPG3) – familární AD 

☐   Vyšetření genu PABPN1 (exon 1) – okulofaryngeální svalová dystrofie (OPMD) – familární AD 

☐   Vyšetření nejčastější mutace genu CHRNE (exony 11 a 12, mutace 1267delG) – kongenitální 

      myastenický syndrom (CMS), zejména u romského etnika 

☐   Vyšetření genu SOD1 – familiární amyotrofická laterální skleróza (ALS) 

☐   Vyšetření genu EXOSC3 – pontocerebellární hypoplásie typ 1 (PCH1) 

☐   Vyšetření genu MTM1 – X-vázaná myotubulární myopatie kongenitální 

☐   Vyšetření nejčastější mutace NBN (NBS1) genu – Nijmegen breakage syndrom, primární mikrocefalie 

Jméno a příjmení: 

Číslo pojištěnce:

Datum narození: 
Pojištovna: 
Pohlaví:Po

Adresa:

Samoplátce

 žena muž

http://www.gennet.cz/
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Vyšetření provádí: GENNET, s.r.o., Laboratoře GENNET, Pekařská 635/6, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Tel: 226 231 691

Záznamy laboratoře: 
Datum a čas přijmu vzorku/žádanky:    Vzorek/žádanku přijal(a): 

Informovaný souhlas* – vyšetřovaná osoba souhlasí s: Identifikace k vyloučení kontaminace
SOUHLASÍ          s vyšetřením vzorku NESOUHLASÍ

s uskladněním vzorku

□ s využitím vzorku k výzkumným účelům
□ s uskladněním vzorku □
*) Odesláním žádanky indikující lékař potvrzuje, že pacientem či zákonným zástupcem je podepsán IS, který je buď uložen v 
dokumentaci pacienta nebo je přiložen k této žádance
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