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Vá�ení rodiče, milá slečno, milý pane, 
 
 
Va�e dítě je léčeno pro idiopatický střevní zánět (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida). 
 
Je známo, �e na vzniku uvedených onemocnění se podílí i dědičnost. U pacientů jsou 
častěji ne� u zdravých lidí přítomny některé varianty genů. Nemáme o nich zatím 
dostatečné znalosti. K získání těchto znalostí v�ak mů�ete pomoci svou účastí na na�em 
projektu.  
 
Chtěli bychom Vás po�ádat o vzorky slin na genetické vy�etření. Z nich získáme DNA, 
která je nositelem genetické informace. Prosíme o vzorky slin od v�ech členů rodiny, 
kterým nebyl proveden krevní odběr. Pro ka�dého člena přikládáme jednu odběrovou 
nádobku. DNA získaná z těchto vzorků bude ulo�ena odděleně od osobních dat, která 
budou zabezpečena proti zneu�ití. Proto�e poznatky o riziku choroby budeme z Va�ich 
vzorků teprve získávat, výsledky konkrétních vy�etření Vám nepomohou. Mohou ale 
pomoci v budoucnu dal�ím pacientům. Ve stádiu výzkumu je mo�nost, odhadnout u 
jednotlivých pacientů účinnost některých nových biologických léků na základě vy�etření 
DNA a pro ka�dého pacienta zvlá�ť pak bude mo�no jeho léčbu optimalizovat. V případě 
Va�eho zájmu Vás budeme rádi informovat o pokroku projektu. Výsledky budeme 
zpracovávat anonymně,  tak�e se nikdo mimo Pediatrickou kliniku v Praze Motole nedoví, 
komu vzorek patří. Vá� vzorek bude na Va�i �ádost kdykoli zničen a osobní data 
vymazána ze v�ech na�ich záznamů. 
 
Prosím, pečlivě si pročtěte přilo�ený souhlas, jeho� podpis je nutný před odběrem slin. 
Postup odběru slin přikládáme jako samostatný list. S dotazy se mů�ete kdykoli obrátit na 
MUDr. Ondřeje Hradského, telefonní číslo: 224432026. 
 
Děkujeme Vám za účast na na�em projektu. 
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