
[ Souhrnná informace o činnosti 
Zlínského genetického centra 

za kalendářní rok 2015 ]



01) Úvod 
Zlínské genetické centrum, které je tvořeno laboratořemi lékařské genetiky působícími v  rámci společnosti Imalab s.r.o. 
a centrem prenatální diagnostiky a genetiky Prediko s.r.o. rozvíjelo svoji činnost také v roce 2015. V tomto roce jsme zavedli 
několik novinek, které jsou blíže specifikovány ve zprávách o činnosti od jednotlivých laboratoří nebo přímo ve zprávě 
o činnosti centra Prediko. 

Další detailní informace, které nejsou přímo zahrnuty v této souhrnné zprávě o činnosti Zlínského genetického centra je 
možno získat prostřednictvím webových stránek www.genetika-zlin.cz nebo přímo na stránkách společnosti Imalab – 
www.imalab.cz a společnosti Prediko – www.prediko.cz. 

02) Prenatální screening vrozených vývojových vad
Podobně jako v předchozích letech jsme na našich pracovištích provedli množství biochemických a ultrazvukových vy-
šetření, jejichž výsledky jsme použili pro výpočet rizik nejčastějších vrozených vývojových vad u plodů. Naší snahou bylo 
další zkvalitnění prvotrimestrálního screeningu pomocí jednoduchého biochemického testu – stanovení hodnoty PlGF 
v séru těhotných žen, v pozdní fázi prvního trimestru těhotenství. Těhotným ženám jsme v roce 2015 také poprvé nabídli 
test MaterniT GENOME od americké společnosti Sequenom. Tento vysoce kvalitní test nabízí nejširší spektrum vyšetření 
ze všech dostupných neinvazivních testů. 

V roce 2015 jsme provedli téměř 2800 integrovaných testů. Oproti roku 2014 došlo k celkovému nárůstu vyšetření o 23,9 
%, při čemž integrovaný test tvořil 53 % ze všech provedených screeningových testů. V případě integrovaného testu 
se nám podařilo dosáhnout bezkonkurenčně nízkého počtu pozitivních výsledků, odpovídajícímu 1,3% ze 
všech provedených integrovaných testů.  

Typ screeningu počet pozitivní DS pozitivní NTD pozitivní 18+13+SLO
Integrovaný 2793 37 (1,3%) 78 (2,8% ) 6 + 4 + 4
Integrovaný + triple test 3547 87 (2,5 %) 103(2,9% ) 13 + 4 + 10
Biochemie v 1. trimestru - samostatně 1722

Vysvětlivky: Pozitivní DS – počet pozitivních výsledku se zvýšeným rizikem Downova syndromu.
 Pozitivní NTD - počet pozitivních výsledku se zvýšeným rizikem defektu neurální trubice
 Pozitivní 18 + 13 + SLO - počet pozitivních výsledku se zvýšeným rizikem Edwardsova  
 syndromu, Patau syndromu a Smith-Lemli-Opitzova syndromu. 

  
03) Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s. r. o. – další rozšíření činnosti

V ambulanci lékařské genetiky bylo v roce 2015 provedeno 1827 genetických konzultací. Oproti roku 2014 jde o nárůst o 
více než 700 pacientů. To hovoří o velkém vzrůstajícím zájmu o genetické konzultace. K nárůstu došlo prakticky u všech 
pacientů – ať těch odesílaných z centra asistované reprodukce pro potíže s otěhotněním, tak těhotných žen, onkogene-
tických pacientů i pacientů dětského věku.

V roce 2015 bylo v naší ambulanci vyšetřeno 45 dětí. Poměrně velkou část dětských pacientů tvořily děti s malým vzrůs-
tem a také děti vyšetřované pro autismus. U jednoho dítěte byl postnatálně prokázán Downův syndrom. Opět se nám 
podařilo diagnostikovat a došetřit rodiny s Neurofibromatózou I. typu a Osteogenesis imperfecta. 

V laboratoři Imalab bylo v roce 2015 úspěšně zavedeno molekulárně genetické vyšetření genů BRCA1 a BRCA2 na Heredi-
tární syndrom nádoru prsu a vaječníků a u prvních pacientů, které jsme k vyšetření indikovali, již byla analýza provedena.
V roce 2016 bychom rádi opět rozšířili činnost ambulance a nabídli spolupráci především lékařům, kteří mají v péči 
dospělé pacienty s podezřením na genetické onemocnění. Jedná se především o neurologická a onkogenetická one-
mocnění.



04) Screening v 1. trimestru těhotenství – ultrazvuková diagnostika
Na provádění prvotrimestrální části integrovaného testu se podílelo 8 ultrazvukových pracovišť. Největší počet vyšetře-
ných žen opět prošel naším Centrem prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. 

Spektrum prováděných vyšetření v našem centru zahrnuje také prenatální echokardiografické vyšetření. 

05) Biochemie
Biochemická vyšetření byla provedena pro 4515 screeningů v 1. trimestru a 3547 screeningů ve druhém trimestru. Část vyšetření 
v 1. trimestru jsme prováděli pro další centra prenatální diagnostiky, která si hodnocení screeningu prováděla samostatně.

06) Neinvazivní testování – MaterniT21 Plus a další testy
Neinvazivnímu prenatálnímu testování se věnujeme od roku 2012. Cílem neinvazivních testů je včasný záchyt Downova 
syndromu (možný od 10. týdne těhotenství) a dalších chromozomálních abnormalit plodu;  předcházení invazivním 
zákrokům u skupiny žen, které jsou na základě screeningu označeny jako „vysoce rizikové.“ V neposlední řadě je to také 
snížení počtu falešně pozitivních výsledku vznikajících při běžném screeningu. 

Laboratoře IMALAB s.r.o. ve spolupráci s Centrem PREDIKO nabízejí těhotným ženám 4 různé neinvazivní testy (komplet-
ní specifikace testů v tabulce níže). Od společnosti Ariosa je to test Harmony prenatal, u kterého byla v polovině roku 
2015 výrazně snížena cena. Od loňského roku firma Ariosa používá technologii microarray, která umožňuje rychlejší a 
přesnější analýzu cf DNA. Tento test, který je pacientkám nabízen ve 2 variantách (základní/rozšířená verze) dokáže nově 
odhalit pohlaví u dvojčat. Společnost Sequenom přišla v listopadu 2015 s novinkou-testem MaterniT GENOME, který 
je špičkou mezi neinvazivními prenatálními testy, nabízí nejširší spektrum vyšetření, analyzuje každý chromozom. Oproti 
ostatním testům poskytuje informace o přebytečném nebo chybějícím chromozomálním materiálu s rozlišením ≥ 7Mb 
napříč celým genomem. Firma Sequenom má ve svém portfoliu i nadále základní test pro zjištění trizomií 21, 18 a pohla-
ví-VisibiliT test a MaterniT21 plus test pro detekci mnoha trizomií a mikrodelečních syndromů.

Za loňský rok se na našich pracovištích provedlo celkem 156 neinvazivních prenatálních testů. Z toho bylo 51 testů 
MaterniT 21 plus, 80 VisibiliT testů, 23 testů Harmony prenatal, 2 testy MaterniT GENOME.  154 testů bylo negativních/s 
nízkým rizikem, pouze 2 testy byly pozitivní/s vysokým rizikem-jeden pro trizomii 21 a druhý pro trizomii 18. Oproti loň-
skému roku došlo k mírnému nárůstu počtu testů. 

Více informací o jednotlivých testech naleznete na webových stránkách:
• www.maternit21.cz
• www.neinvazivnitestovani.cz
• www.neinvazivnitest.cz
• www.harmony-test.cz

Název testu
Možnost prove-

dení  
od (týden 

těhotenství)

Vhodný pro 
vícečetné těho-

tenství
Testované 

chromozomy
Vydání  

výsledku (dny)
Forma  

prezentace 
výsledku

Cena

 
10. Ano (pouze dvojčata) 21, 18, 13, X, Y Do 5 pracovních dní Vysoké/ nízké riziko 14.900 Kč / 15.500 Kč

 
10. Ne

Všechny chromozomy
Mikrodeleční syndromy

Přebytečné nebo chybějící  
množství chromozomálního 

materiálu s rozlišením ≥ 7Mb

Do 5 dnů od doručení 
vzorku do laboratoře Pozitivní / negativní 29.900 Kč

 
10. Ne 21, 18, X, Y Do 5 dnů od doručení 

vzorku do laboratoře Vysoké/ nízké riziko 15.500 Kč

10. Ano
21,18,13,16,22

+ 7 mikrodelečních 
syndromů X,Y

Do 5 dnů od doručení 
vzorku do laboratoře Pozitivní / negativní 25.500 Kč



07) Věkové rozdělení a typ screeningu
Nejčastěji zastoupená věková kategorie žen, které prošly screeningem, byla 26 až 35 let. Tyto ženy tvořily  
z celkového počtu vyšetřených žen 69%. Podobně jako v minulých letech jsme zaznamenali zvýšení počtu těho-
tenství u žen ve věku 35 a více let. Počet těhotných žen ve věku 35 a více let tvořil z celkového počtu vyšetřených 
14,6%. Celkové věkové rozložení u provedených screeningových vyšetření je patrné z níže uvedeného obrázku. 

08) Integrovaný test jako nejefektivnější screeningový model a využití triple testu, jako  
         součásti integrovaného testu, kazuistika prokazující význam integrovaného testu

Jak už bylo uvedeno, tak při provádění integrovaného testu bylo pouze 1,3 % pozitivních výsledků. Zejména díky této 
nízké pozitivitě integrovaného testu jsme na našem pracovišti provedli v roce 2015 pouze 83 invazivních zákroků, což 
představuje 1,6 % z celkového počtu provedených screeningových vyšetření. Detailní analýza typu a počtu provede-
ných invazivních zákroků je uvedena v bodě 10) Činnost cytogenetické laboratoře. Srovnání jednotlivých screeningo-
vých programů je uvedeno v následující tabulce a jejím grafickém zobrazení. Tabulka a graf zachycují situaci, kdy je srov-
natelná FPR (false positive rate – falešná pozitivita) jednotlivých screeningových programů a také ukazují, jak by musely 
být upraveny cut off u těchto programů. 

V současné době provádíme a využíváme výsledky triple testu ze dvou důvodů:
• Jsou ženy, které bohužel neabsolvují z různých důvodů screening v 1. trimestru. Pro tyto ženy triple test zůstává jedi-

nou, byť ne optimální alternativou provedení screeningu. 
• Nejdůležitější využití triple testu je ovšem při provedení integrovaného testu. Naší snahou je, aby námi prováděný 

screening byl na jedné straně maximálně senzitivní, a na druhé straně jsme měli co možná nejméně falešně pozitiv-
ních výsledků. To lze docílit právě integrací výsledků získaných v prvním trimestru s výsledky triple testu. 

• Tento náš přístup není v rozporu, ale naopak je zcela v souladu s doporučením ČGPS, publikovaném v České gynekolo-
gii 2012, 77, s. 265-266 a také s doporučením SLG publikovaném v Aktuální gynekologii a porodnictví 2014, 6, s. 19-22..
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Srovnání screeningových programů při 5% FPR, s optimalizací cut-off a dalšími podmínkami

Test Cut-off DR (%) senzi-
tivita při 5% 

Riziko posti-
žení plodu při 

cutt off (%)

Screeningový 
program 
neodhalí 
postižený 
plod (%)

Poznámka

Kombinovaný test (11. - 
13. týden) 1 : 260 84 - 86 0,38 14 - 16

Senzitivita se mění v závislosti na odběru biochemických 
markerů. Časnější odběr krve senzitivitu mírně zvyšuje.

Kombinovaný test + 
další UZ markery (NB, 
TR, DV, FMF úhel)  
(11. - 13. týden)

1 : 300 90 - 98 0,33  2 - 10

Nelze provádět populačně s vyšetřením všech 
UZ parametrů. U části žen nelze vyšetřit z objektivních 
důvodů všechny uváděné UZ markery.

Triple test 1 : 130 69 0,76 31

Provádí se při pozdním záchytu gravidity, nebo jako 
součást sekvenčního integrovaného testu.

Sekvenční integrovaný 
test (s triple testem) 1 : 330 92 (>92) 0,3 < 8

Cutt off v prvním trimestru musí být nastaven 1:30 
- 1:50. Senzitivita tohoto typu screeningu se zvyšuje 
nad 92%, pokud jsou v algoritmu výpočtu při integraci 
uvedeny další UZ markery. Integrace výsledků z 1. 
a 2. trimestru musí být provedena ze shodných 
výchozích dat v obou trimestrech. 

Senzitivita při 5% FPR

100
% 

84 
86 

 

90 

98 

69 

92 

Screeningové programy 

Kombinovaný test  s NB 
ev. další UZ markery 
cut off: 1 : 300 

Triple test 

cut off: 1 : 130 

Sekvenční integrovaný  test (s triple 
testem), ev. další UZ markery 
z  1.Trimestru 
 cut off: 1 : 330 

Kombinovaný test 
(11. – 13. týden) 

cut off: 1 : 260  

80% 

60% 

40% 

20% 

 

Kombinovaný test  
(11. – 13. týden)
cut off: 1 : 260 

Kombinovaný test   
s NB ev. další UZ 

markery
cut off: 1 : 300

Triple test
cut off: 1 : 130

Sekvenční integrovaný  
test (s triple testem),  
ev. další UZ markery  

z  1.trimestru
 cut off: 1 : 330



09) Úhrada prvotrimestrálního screeningu a nabízený balíček výhod 
       při absolvování testu v PREDIKU

Opakovaně jsme obdrželi stanovisko VZP, ve kterém se uvádí, že prvotrimestální screening není v současné době hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění a to ani žádným zástupným mechanismem. Stejná pravidla platila také 
v roce 2015. Na druhé straně některé zaměstnanecké zdravotní pojišťovny těhotným ženám na tento typ screeningu 
přispívaly nad rámec běžného zdravotního pojištění. Pro rok 2015 jsme připravili pro těhotné ženy, které absolvují kom-
binovaný screening v centru Prediko, s.r.o. celou řadu výhod, o kterých jsou ženy i ošetřující lékaři informováni prostřed-
nictvím webových stránek http://www.prediko.cz. 

Součástí balíčku výhod jsou následující benefity pro těhotné:
  Fotka dítěte ze 3D ultrazvuku
  Kurz péče o dítě pro nastávající rodiče - poukázka na 1 lekci
  Plavání pro těhotné - poukázka na jednu lekci
  Konzultace kdykoliv v průběhu těhotenství
  Určování pohlaví dítěte pomocí ultrazvukového vyšetření
  Vícečetná těhotenství bez jakéhokoliv příplatku

V případě vyššího rizika prenatálního screeningu nabízíme těhotným ženám možnost neinvazivního vyšetření** děťátka 
pomocí testů MaterniT GENOME, MaterniT21 PLUS, VisibiliT  a Harmony Test za zvýhodněné ceny. 

Dalšími výhodami při zapojení do programu „Balíček výhod“ jsou:
 Vyšetření štítné žlázy v těhotenství 
  Vyšetření rizika preeklampsie 
  Na žádost pacientky, i bez indikovaného rizika, možnost kardiologického vyšetření 
  Celotělové masáže pro těhotné - Tomášov 

** Neinvazivní testy jsou nejmodernějším způsobem zjištění nejčastějších geneticky podmíněných vad a jsou alternati-
vou k provedení invazivních zákroků (CVS, amniocentéza).

11) Činnost cytogenetické laboratoře
V roce 2015 bylo vyšetřeno celkem 56 plodových vod (PV), 27 choriových klků (CVS), 1247 periferních krví. I nadále po-
kračujeme ve vyšetřování gonozomálních mozaik u sterilních a dysfertilních párů metodou FISH, v detekci SHOX genu 
související s poruchami růstu u dětí a v detekci Di Georgova syndromu. Za loňský rok bylo na pracovišti cytogenetiky 
vyšetřeno 27 vzorků na získané chromozomové aberace (chromozomové zlomy), které mohou vznikat nadměrnou ex-
pozicí jedince klastogeny nebo zhoršenou funkcí reparačních mechanismů. Počet nalezených patologií odpovídá statis-
tickému záchytu na počet vyšetřených vzorků.



11) Zjištěné patologie – cytogenetická laboratoř IMALAB s. r. o.

Plodové vody, choriové klky, novorozenci:

Periferní krev
novorozenec

Plodová voda Choriové klky

Downův syndrom +21 0 2 6
Edwardsův syndrom +18 0 3
Patauův syndrom +13 0 0
Triploidie 0 0 2 (chromoz. 2,7)
Klinefelterův syndrom 47,XXY 0 0
Turnerův syndrom 4, X 0 0
Super muž 47, XYY 0 0
Super žena 47, XXX 0 1
Ostatní (translokace, inverze, delece) 0 1

Celkem 56 plodových vod (2x dvojčata) a 27 choriových klků (málo biol.mat. – nevykultivovalo se 5 CVS),1x Abort

Celkem patologie:

Periferní krev-celkem Plodová voda Choriové klky
Downův syndrom +21 1 2 6
Edwardsův syndrom +18 0 3 0
Patauův syndrom +13 0 0 0
Triploidie 0 0 2 (chromoz.2,7)
Klinefelterův syndrom 47,XXY 0 0 0

Turnerův syndrom 45, X 0 0 0
Super muž 47, XYY 0 0 0

Super žena 47, XXX 0 1 0

Ostatní (translokace, inverze, delece) 12 1 0

Celkem: 1247 periferních krví + 56 plodových vod +  27choriových klků + 1 abort

Downův syndrom, 47,XX+21; 47,XY+21



12) Činnost laboratoře molekulární biologie
V návaznosti na činnost genetické poradny bylo v naší Laboratoři molekulární biologie provedeno DNA vyšetření celkem 
u 1631 pacientů - dysfertilních párů a potenciálních dárců gamet. Zjištěné mutace – viz tabulka.

Zjištěné mutace

detekované mutace  počet
FVL heterozygot 51
FVL homozygot 2
FII heterozygot 14
FII homozygot 0

micro del Y
1 AZFa,b,c

2 AZFc

CFTR
F508del 15
CFTR dele2,3 (21 kb) 2
N1303K 2
R117H 1
3272-26 -> 6 1
1078delT 1

SMA
přenašeč 25
nemocný 1

FRAXA
premutace 1
intermediální alela 4

Kromě laboratorních vyšetření souvisejících s genetickou poradnou a centry asistované reprodukce je naše laboratoř 
pevnou součástí vyšetřovacích procesů v širokém spektru klinických jednotek – hematologie, onkohematologie, interní 
medicína, revmatologie, gastroenterologie, neurologie. Tato spolupráce v posledních letech získává výrazné neregionál-
ní měřítko. Díky špičkovému vybavení a personálnímu obsazení se naše pracoviště řadí mezi nejmodernější laboratoře 
molekulární biologie v České Republice.

V návaznosti na prováděný prenatální screening byla metodou QF-PCR (tzv. AmnioPCR) vyšetřena plodová voda u 58 
pacientek a choriové klky u 27 pacientek. Počet zachycených aneuploidních plodů uvádí následující tabulka.  

Plodová voda Choriové klky
Downův syndrom +21 2 4
Edwardsův syndrom +18 3 0
Patauův syndrom +13 0 0
Aneuploidie X, Y 1 (XXX) 0

Pro rok 2016 plánujeme pokračovat v rozšíření  spektra vyšetření v oblasti onkologie a prenatální diagnostiky pro gene-
tickou poradnu s využitím nejmodernější technologie - sekvenování nové generace (NGS).



13) Celkový přehled námi zachycených nejzávažnějších patologií - Centrum prenatální 
       diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o.

Dg.slovy Dg1 Dg2 IVF Metody pren.dg.
VVV srdce - hypoplazie levého srdce Q20.9  ne UZ
Edwardsův sy. Q91  ne AMC
Hydronefroźa bilat. Q62.0  ne AMC
Hydronephrosis + megavesica Q62.0 Q64.7 ne UZ
Edwardsův sy. Q91  ne AMC
Pes equinovarus bilat. Q66  ne UZ
Cheilopalatognathoschisis bilat. Q37.4  ne AMC
Hydrocephalus Q03.9  ne AMC
Cheilopalatognathoschisis unilat. Q37.4  ne UZ
Spina bifida Q05  ne UZ
M.Down Q90  ne CVS
VVV srdce - hypoplazie levého srdce Q20.9  ne UZ
M.Down Q90  ne CVS
Hydrops plodu P83.2  ne UZ
Hydrocephalus Q03.9  ne UZ
Hydronefrosis bilat. Q62.0  ne UZ
Hydrops plodu P83.2  ne UZ
Dandy-Walker malformace Q04.3  ne UZ
Ageneze ledviny unilat. Q60.0  ne UZ
Hydrops plodu P83.2  ne CVS
Hydrops plodu P83.2  ne UZ
Megavezika Q62.3  ne UZ
Cheilopalatognathoschisis unilat. Q37.4  ne AMC
M.Down Q90  ne UZ
Redukční vady DKK Q72.9  ne UZ
Megavezika Q64.7  ne UZ
M.Down Q90  ne CVS
M.Down Q90  ne CVS
Multicystická dysplazie ledviny unilat. Q61.4  ne AMC
Hydronefróza bilat. Q62.0  ne AMC
Acranius Q00.0  ne UZ
Multicystická dysplazie ledviny bilat. + anhydramnion Q61.9  ne UZ
M.Down Q90  ne AMC
TTTS   ne UZ
Trizomie chromozomu 2 Q92.8  ne CVS
VVV srdce - AV kanál Q21.2  ne UZ
Cheilopalatognathoschisis bilat. Q37.4  ne UZ
Ageneze ledviny unilat. Q60.0  ne UZ
Ageneze ledvin bilat. Q60.1  ne UZ
Spina bifida Q05.7  ne UZ
Edwardsův sy. Q91  ne AMC
Megavezika Q62.3  ne CVS
M.Down Q90  ne AMC
VVV srdce - dysplazie pulm. chlopně s regurgitací Q22.9  ne UZ

 



14) Přednášková a publikační činnost
V roce 2015 jsme se tradičně účastnili mnoha odborných akcí, jak na celostátní úrovni, tak také při přípravě odborných 
akcí pořádaných společně s IVF Centrem ve Zlíně

15) Zdroje informací pro vás:

Obecné informace o lékařské genetice ve Zlínském kraji:  www.genetika-zlin.cz
Klinická genetika a prenatální screening:  www.prediko.cz
Laboratoř lékařské genetiky:  www.imalab.cz

Neinvazivní testování:  www.maternit21.cz 
  www.neinvazivnitest.cz
  www.harmony-test.cz



Dobře načasovaná 
informace
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Jasné, spolehlivé 
výsledky

TÝDNE
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Neinvazivní prenatální testování 
        chromozomálních aberací

... znalost usnadňuje vaše rozhodování

Neinvazivní testování je nejmodernějším způsobem, jak zjistit přítomnost nejběžnějších chromozomálních vad  
plodu. Na základě jednoduchého odběru krve matky lze určit Downův syndrom a další již v 10. týdnu těhotenství.

 Důvody pro provedení testů:
•   Vyšší věk matky
•   Výskyt chromozomálních vad v rodině
•   Ultrazvukové vyšetřeni plodu s podezřením na chromozomální vadu
•   Pozitivní výsledek prenatálního screeningu

Testy MaterniT GENOME, MaterniT21 PLUS, VisibiliT a Harmony patří mezi  
současnou špičku  v oboru neinvazivního prenatálního testování.

www.genetika-zlin.cz • www.imalab.cz • www.prediko.cz 

materni@imalab.cz 
www.maternit21.cz

materni@imalab.cz 
www.maternit-genome.cz

visibilit@imalab.cz 
www.visibilit.cz

harmony@prediko.cz 
www.harmony-test.cz

Výsledek
do

dní 5pracovníc
h

Zastoupení laboratoří Sequenom  
(testy řady MaterniT, VisibiliT) 

Centrum prenatální diagnostiky  
a genetiky
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Těšíme se na další spolupráci ...

IMALAB s.r.o. • U Lomu 638 (Tomášov), CZ-760 01 Zlín
phone: +420 577 001 637 • fax: +420 577 001 637 • e-mail: imalab@imalab.cz • www.imalab.cz 

PREDIKO, s.r.o. • Poliklinika (4. patro) • Tř. T. Bati 3705 • CZ-760 01 Zlín
phone: +420 577 645 172 • cellular: +420 606 780 317, +420 606 045 181 • fax: +420 577 001 637 
e-mail: prediko@prediko.cz • www.prediko.cz

MZ-BIOCHEM s.r.o. • U Lomu 638 (Tomášov), CZ-760 01 Zlín 
phone: +420 577 001 994 • e-mail: info@mz-biochem.cz • www.mz-biochem.cz

MEDIEKOS LABOR s. r. o. • Centrální pracoviště Zlín • Tř. T. Bati 3910 • CZ-760 01 Zlín 
phone: +420 577 007 321 • fax: +420 577 007 321 • cellular: +420 800 400 482, 
+420 724 338 997 • www.mediekoslabor.cz




