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Oddelenie lekárskej genetiky (OLG OÚSA) 

DNA ANALÝZA GENETICKEJ PREDISPOZÍCIE: 

1. GLUTÉNOVEJ INTOLERANCE 
2. LAKTÓZOVEJ INTOLERANCIE 
3. FRUKTÓZOVEJ INTOLERANCIE 
4. HISTAMINÍNOVEJ INTOLERANCIE 

 
 

Postup: 
1. Absolvovanie konzultácie u klinického imunoalergológa, príp. gastroenterológa či klinického genetika. 
2. Splnenie indikačných kritérií (uvedené na žiadanke). 
3. Vyplniť špecifickú žiadanku (www.ousa.sk/genetika - žiadanka č.6) vrátane informovaného súhlasu 

pacienta. 
4. Odobrať vzorku (popis nižšie). 
5. Zaslať na adresu: 

Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava 
 

Dĺžka vyšetrenia:  
Vyšetrenie vzorky DNA jedného pacienta trvá do 10 pracovných dní. Čakacia doba, od príjmu vzorky po 
odoslanie správy žiadajúcemu lekárovi, je približne 20 pracovných dní. 
 

Typ materiálu na vyšetrenie:   
Do skúmavky typu Vacutainer s EDTA (ružový vrchnák, ako na krvný obraz) sa odoberie 2 ml periférnej krvi. 
Vzorka sa následne označí menom, rokom narodenia pacienta a spolu s riadne vyplnenou žiadankou 
(webstránka www.ousa.sk/genetika - žiadanka č.6) sa zašle na adresu OLG OÚSA. Odber nemusí byť 
realizovaný nalačno. 
 
Skladovanie a transport materiálu:  
Pri vzorkách určených na DNA analýzu sa periférna krv môže bez zmeny kvality DNA transportovať 1 až 2 dni, 
(poštou v bublinkovej obálke), avšak vzorka musí byť dostatočne zabezpečená proti poškodeniu, resp. vyliatiu 
a znehodnoteniu.  
Vzorku možno krátkodobo skladovať v chladničke. Odporúčame nemraziť! V prípade zmrazenia vzorky 
periférnej krvi sa vzorka následne musí skladovať a transportovať výlučne zmrazená pri -15°C v mraziacom 
boxe až do izolácie DNA. 
 

Samoplatca:  
V prípade nesplnenia indikačných kritérií a záujmu pacienta o vykonanie vyšetrenia, je toto možné zrealizovať 
ako samoplatcovské vyšetrenie prostredníctvom priamej úhrady pacienta. Pre takýto typ vyšetrenia má OLG 
OÚSA špeciálny typ žiadanky, ktorá obsahuje všetky informácie pre platbu a prehlásenie o poučení pre klienta 
a ktorú zašleme na požiadanie. 
Podrobné informácie o tejto možnosti, cenách vyšetrení a údajoch pre platbu získate priamo na Oddelení 
lekárskej genetiky, tel. 02/3224 8573, -74, -76, -85. 
 
 
Zodpovedná za imunogenetické DNA testovanie:   Vedúci oddelenia: 
Ing. Ľudmila Vavrová, PhD.      RNDr. Michal Konečný, PhD. 
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