
 
Příloha č. 4 
Přehled nových výkonů odbornosti 816 a jejich sdílení konsensu SLG, ČSKB a ČHS 30.9.2010 

 Název  Sdílení Frekvence poznámka – CENTRA! 
1 Přímá sekvenace jednoho amplikonu DNA lidského germinálního genomu - 100/měsíc  
 Přímá sekvenace jednoho amplikonu DNA lidského germinálního genomu úzká 

indikace 
801, 818, 813, 823 důvody – 
dodá ČSKB 

 Doc Beránek - nežádají  

1s Přímá sekvenace jednoho amplikonu DNA lidského somatického genomu 801,813,818,823 100/měsíc  
4 Fragmentační analýza variant lidského germinálního genomu - 15/měsíc  
4s Fragmentační analýza variant lidského somatického genomu 801,813,818,823 15/měsíc 50 NE 
5 Analýza variant lidského germinálního genomu metodou MLPA -  

2/měsíc 
 

5s Analýza variant lidského somatického genomu metodou MLPA 801,813,818,823 10/měsíc  
6 Analýza lidského germinálního genomu metodou kvantitativní PCR v reálném 

čase (QR-PCR) 
- 1/den  

6 Analýza lidského germinálního genomu metodou kvantitativní PCR v reálném 
čase (QR-PCR) –  

801,813,818,823 10/měs  

6s Analýza lidského somatického genomu metodou kvantitativní PCR v reálném 
čase (QR-PCR) 

801,813,818,823 200/měsíc BER 

7 Screening mutací jednoho amplikonu DNA lidského germinálního genomu - 300/měsíc  
7s Screening mutací jednoho amplikonu DNA lidského somatického genomu 801,813,818,823 100/měsíc  
8 Cílené vyšetření/ověření privátní mutace lidského germinálního genomu  10/měsíc nahradí 94123 
8s Cílené vyšetření/ověření privátní mutace lidského somatického genomu 801,813,818,823 10/měsíc  
9g Cílené stanovení známé genové varianty  lidského germinálního genomu pro 

účely genetického poradenství 
 

-  VIKTOR 

9 Stanovení známé genové varianty  lidského germinálního genomu 
 

801,813,818,823 10/měsíc nahradí  94199 a 
nevykazovat 94127 

9s Stanovení známé genové varianty  lidského somatického genomu 801,813,818,823 30/měsíc BER 
10 Izolace a banking lidských nukleových kyselin (DNA, RNA) z velkého množství 

primárního vzorku s vysokým výtěžke m 
801,813,818,823 10/den 

 
94119 

11 In silico analýza dosud nepopsaných variant lidského germinálního geonomu  1/den  
11s In silico analýza dosud nepopsaných variant lidského somatického genomu 801,813,818,823 1/den  
12 Analýza variant lidského germinálního genomu metodou na biočipu  - 5/rok  
12s Analýza variant lidského somatického genomu metodou na biočipu  801,813, 818,823 2/měsíc  
13 Izolace nukleových kyselin (DNA, RNA) z malého množství primárního vzorku s 

omezeným výtěžkem 
801,802,804,805,813,818,823 10/den  



14 Analýza variant lidského genomu na biočipu s nízkým rozlišením (do 1 Mb) 801,813, 818,823 2/měsíc upřesní 
ČSKB 

 

 Analýza variant lidského genomu na biočipu s vysokým rozlišením 801,813, 818,823 1/měsíc  
 HLA typizace molekulárně genetickými metodami 801, 813, 818  Imunologové  prof. 

Petřek? 
 Kryoprezervace lidských somatických buněk 801,813, 818,823 10/měs  

 




