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A – ÚVOD
Tato laboratorní příručka obsahuje nabídku vyšetření a služeb Mikrobiologického oddělení
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Laboratorní příručka je určena lékařům a sestrám, obsahuje informace o způsobu odběru, transportu
a metodách vyšetření klinických vzorků. Je připravena v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013.

SEZNAM ZKRATEK
Zkratky používané v textové části:
ATB
CFU
CMIA
CMV
CT
ČIA
DCD
EBV
EHEC
EHK
ELISA
EPEC
FN USA
GBS
GDH
HAV
HBV
HCD
HCV
HEV
HGA
HHV
HIV
HSV
CHOPN
IČZ
IM
IT
IUD
JIP
KHS
KPC
LIS
LP
MBL
MIC
MIK
MOP
MRSA
NB
NIS
Verze: 2

antibiotika
colony forming units, kolonii tvořící jednotka
Chemiluminiscent Microparticle Immunoassay – chemiluminiscenční imunoanalýza na
mikročásticích – analytická metoda detekce protilátek/antigenů
Cytomegalovirus
computed tomography, výpočetní tomografie
Český institut pro akreditaci
dolní cesty dýchací
Epstein-Barrové virus
enterohemorhagické E.coli
Externí hodnocení kvality
enzyme-linked immuno sorbent assay, analytická metoda detekce protilátek/antigenů
enteropatogenní E.coli
Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno
Group B streptococcus = Streptococcus agalactiae
glutamátdehydrogenáza – antigen Clostridium difficile
virus hepatitidy A
virus hepatitidy B
horní cesty dýchací
virus hepatitidy C
virus hepatitidy E
Human granulocytic anaplasmosis, lidská granulocytární anaplazmóza
Human herpes virus, lidský herpes virus
Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti
Herpes-simplex virus
chronická obstrukční plicní nemoc
Identifikační číslo žadatele
infekční mononukleóza
Informační technologie (oddělení)
nitroděložní tělísko
jednotka intenzivní péče
Krajská hygienická stanice
karbapenemáza
Laboratorní informační systém
Laboratorní příručka
metalobetalaktamáza
minimální inhibiční koncentrace
Mikrobiologické oddělení
mikrobiální obraz poševní
meticilin(oxacilin) rezistentní Staphylococcus aureus
Nemocnice Boskovice
Nemocniční informační systém
Změna: 0
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NRL
OKBH
OKL
OP
PCR
PMK
RNA
ŘP
SZÚ
TBE
VHA
VHB
VHC
VRE
VŠ
VZV

Verze: 2
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Národní referenční laboratoř
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Oddělení klinických laboratoří
občanský průkaz
Polymerase Chain Reaction, polymerázová řetězová reakce
permanentní močový katétr
ribonukleová kyselina
řidičský průkaz
Státní zdravotní ústav
Tick-borne encefalitis, klíšťová encefalitida
virová hepatitida A
virová hepatitida B
virová hepatitida C
vankomycin-rezistentní enterokoky
vysokoškolsky vzdělaný pracovník
Varicela-zoster virus
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B – INFORMACE O LABORATOŘI
B–1

IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Pracoviště:
Název laboratoře

Adresa

Vedoucí laboratoří
Vedoucí pracoviště

Mikrobiologické oddělení
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Mikrobiologické oddělení
Otakara Kubína 179
680 21 Boskovice
Ing. Anna Páchová
Ing. Iva Šamšulová

Kontakty:
Vedoucí pracoviště
Lékař
Vedoucí laborantka
Příjem materiálu
Klinická laboratoř
Sérologická laboratoř





516 491 590

iva.samsulova@nembce.cz
hana.stroblova@nembce.cz
miroslava.hoskova@nembce.cz

516 491 592
516 491 591
516 491 593
516 491 595

Provozní doba:
Pracovní doba
Příjem materiálu

Pondělí až pátek: 6:30 – 15:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Pondělí až pátek: 6:30 – 15:00
Sobota: 7:30 – 10:30
Příjem materiálu, v jinou dobu než je uvedeno, je možný po
telefonické domluvě s pracovníky oddělení, a to v pracovní
době oddělení.

Oddělení nepracuje v režimu Pohotovost.

Verze: 2

Změna: 0
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B – 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI
Mikrobiologické oddělení se nachází v samostatném pavilonu nalevo od hlavní budovy nemocnice.
Oddělení provádí bakteriologická kultivační vyšetření, parazitologická vyšetření a sérologická
vyšetření, s cílem určit původce infekčního onemocnění, stanovit citlivost na antibiotika, doporučit
ošetřujícímu lékaři vhodnou antimikrobní terapii a sledovat tvorbu protilátek, event. její dynamiku.
Mikrobiologické oddělení úzce spolupracuje s ústavním hygienikem při odběrech a zpracování
vzorků odebraných na kontrolu sterility a dezinfekce při vyhledávání původců infekcí spojených se
zdravotní péčí.
Mikrobiologie poskytuje svoje služby pro lůžková oddělení, pro ambulantní oddělení v nemocnici,
pro ambulance spádové oblasti Boskovic a pro další zájemce.
Mikrobiologické oddělení je vybaveno běžnými laboratorními přístroji potřebnými pro
zpracování biologického materiálu. Při zpracování biologického materiálu se používají
standardní postupy doporučené odbornými společnostmi.
Na oddělení není odběrová místnost, na pracovišti se neprovádí žádné odběry biologického
materiálu

B–3

ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE

Laboratoř provádí vyšetření humánního klinického materiálu v oblasti lékařské mikrobiologie. Náplň
činnosti spočívá v zjišťování etiologie, patogeneze a imunogeneze onemocnění vyvolaných
mikroorganismy a poskytování diagnostických, interpretačních, terapeutických a epidemiologických
podkladů.
V rámci bakteriologické diagnostiky se zabývá kultivací materiálů od pacientů, identifikací
infekčního agens, stanovením citlivosti na antibiotika včetně mechanismů rezistence. U
hospitalizovaných pacientů spolupracuje s nemocničním hygienikem na evidenci a kontrole infekcí
spojených se zdravotní péčí, sleduje výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů, vyhodnocuje stav
rezistence bakterií k antimikrobním preparátům v regionu a pro jednotlivá oddělení nemocnice.
Laboratoř infekční sérologie nabízí nepřímou diagnostiku bakteriálních a virových agens, průkaz
protilátek tříd IgA, IgM a IgG ze séra metodami ELISA a CMIA. U vybraných patogenů nabízí
konfirmaci výsledků ELISA metod metodou Western blot. Důraz klade na sledování historie nálezu a
komentáře k výsledkům vyšetření.

B-4

ETIKA

Laboratoř ručí za dodržování zásad na ochranu osobních údajů.
Vstup do laboratoře je řízen, laboratorní systémy jsou přístupné pouze definovaným uživatelům pod
hesly.
Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom povinnosti
zachovávat mlčenlivost o všech získaných skutečnostech. Etické kodexy zdravotnického pracovníka
deklarují zásady jak pro lékaře, tak pro nelékařské zdravotní pracovníky.
Verze: 2
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SPEKTRUM NABÍZENÝCH SLUŽEB

-

Rutinní bakteriologická diagnostika

-

Vyšetření antiinfekční imunity ze séra metodami ELISA, CMIA a Western blot

-

Konzultační činnost

-

Služby související
výsledkových listů)

s vyšetřením

(dodání

odběrových

souprav,

expedice

žádanek,

Rutinní vyšetření
V režimu rutinního provozu jsou prováděna všechna bakteriologická kultivační vyšetření.
Předběžné výsledky kultivačních vyšetření jsou k dispozici nejdříve za 24 hodin, konečné výsledky za
48 hodin i později (závisí na druhu materiálu, typu vyšetření, druhu identifikovaného
mikroba aj.).
Rychlé průkazy agens ze stolice, moči, výtěru z krku (stolice na rotaviry/adenoviry/noroviry, průkaz
antigenu Legionella, Streptococcus, Clostridium difficile apod.) jsou prováděna v pracovní dny v den
příjmu vzorků.
Výsledky parazitologických vyšetření jsou k dispozici do 3 dnů, obvykle v den příjmu vzorků.
Sérologická vyšetření se většinou zpracovávají v sérii, dostupnost v závislosti na druhu vyšetření,
maximálně do týdne.
Součástí standardního kultivačního vyšetření je stanovení citlivosti patogenních mikroorganismů na
antimikrobní preparáty diskovou difúzní metodou, u hospitalizovaných pacientů na JIP, u
multirezistentních mikroorganismů nebo na vyžádání potom metodou MIC (minimální inhibiční
koncentrace).


Vyšetření dosažitelná v režimu Statim

V režimu Statim se provádí:
Na úseku bakteriologie:
1.
Vyšetření likvoru: mikroskopické vyšetření po obarvení a latexová aglutinace na průkaz
antigenů bakteriálních původců meningitid: Neisseria meningitidis A, Neisseria meningitidis
B/E.coli K1, Neisseria meningitidis C, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus sk.B,
Haemophilus influenzae b
Výsledky mikroskopického vyšetření a latexové aglutinace likvoru se ihned po provedení
telefonicky hlásí ošetřujícímu lékaři.
Předběžný výsledek kultivačního vyšetření likvoru je k dispozici za 24 hodin.
2.
Mikroskopické vyšetření tekutého materiálu (hnis - barvení dle Grama) – v případě
nutnosti okamžitého předběžného výsledku vyšetření pro další léčebný postup. Výsledek je po
odečtení neprodleně hlášen lékaři.

Verze: 2
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3.
Vyšetření hemokultur běží ve statimovém režimu, v případě pozitivity je materiál
zpracováván přednostně a ošetřujícímu lékaři je neprodleně hlášen výsledek mikroskopického
vyšetření.
Na úseku infekční sérologie:
4.
Sérologická vyšetření ve statimovém režimu se provádějí dle požadavků klienta a
možností analyzátorů.
Nabídka škály vyšetření je specifikována na žádankách, které jsou aktualizovány při změně
prováděných vyšetření a rozesílány zákazníkům + dostupné on-line na webu Nemocnice
https://www.nembce.cz/oddeleni-klinickych-laboratori.html - laboratorní příručka.

C – MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ
C–1

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Laboratoř nemá vlastní odběrovou místnost, odběry biologického materiálu neprovádí. Zpracovává
klinický materiál odebraný lékaři z Nemocnice Boskovice s.r.o., ambulantními specialisty a dalšími
lékaři ze spádové oblasti.
Odběr biologického materiálu by měl probíhat na základě doporučení, uvedených v Laboratorní
příručce nebo doplňkových pokynech, které laboratoře vydají. Správné stanovení a interpretaci
výsledků lze zaručit, jen pokud jsou dodržena všechna preanalytická pravidla, týkající se přípravy
pacienta, odběru biologického materiálu, jeho skladování a transportu. Pouze při dodržení uvedených
doporučení lze zabránit v samotném důsledku poškození pacienta či zbytečnému opakování odběru
vzorků.
Výsledek mikrobiologického vyšetření může být zásadně ovlivněn tím, jestli byl vzorek materiálu
správně odebrán. Každý vzorek na mikrobiologické vyšetření musí být odebrán:
- ze správného místa (kde lze předpokládat mikroorganismus),
- ve správný čas (před nasazením antimikrobiálních látek),
- správným způsobem (lege artis, asepticky),
- do správných odběrových souprav (označených sterilních nádob, transportních půd).
Vzorek musí být dopraven na mikrobiologické vyšetření:
- co nejrychleji,
- ve správné transportní půdě,
- za správné teploty.

Verze: 2
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POŽADAVKOVÉ LISTY (ŽÁDANKY)

Žádanky na vyšetření biologického materiálu přijímá Mikrobiologické oddělení v písemné formě. V
rámci nemocnice je to tištěná žádanka vytvořená prostřednictvím NIS, žádanky pro praktické lékaře a
ambulantní specialisty jsou dostupné na webových stránkách www.nembce.cz nebo ve skladu
Nemocnice.
Zadavatel může použít též požadavkový list typu "Výměnný list" nebo "Poukaz k odbornému
vyšetření", ale tyto formuláře musí vždy obsahovat povinné údaje.
Ke každému vzorku musí být dodána žádanka (požadavkový list).
Vzorek bez žádanky (nebo žádanka bez vzorku) nemůže být přijat a ani dále zpracován.
Žádanka musí obsahovat povinně následující údaje:














příjmení a jméno pacienta
číslo pojištěnce
kód zdravotní pojišťovny, kde je pacient pojištěn v době odběru
bydliště pacienta u vzorků s možným epidemiologickým dopadem (hlášení nálezů Orgánu
ochrany veřejného zdraví = KHS))
IČZ zadavatele = odesílajícího lékaře nebo pracoviště, tzn. razítko oddělení, lékaře a podpis
základní diagnóza
datum a čas odběru
požadovaná vyšetření
druh primárního vzorku - specifikace materiálu včetně místa odběru
klinické údaje o pacientovi (je nezbytně nutné uvádět na žádanku přítomnost jakýchkoli
implantátů, náhrad, stentů, kardiostimulátoru apod.)
předchozí, případně současná terapie antibiotiky (má význam pro správnou interpretaci
nálezu, stanovení citlivosti a konzultační činnost)
upřesňující údaje – např. upřesnění místa odběru, návrat z ciziny, apod.
pokud se jedná o předoperační vyšetření, prosíme o zaškrtnutí požadavku na žádance –
důležité pro interpretaci nálezu a další postup vyhodnocení nálezu

Mimo administrativních údajů a přesné identifikace pacienta je na žádance o mikrobiologické
vyšetření nezbytné uvést klinickou diagnózu onemocnění, pro něž je indikováno (indikaci
vyšetření). Dále je třeba uvést diagnózu základního onemocnění pacienta, pokud se liší od
indikace vyšetření. Nezbytné je uvést diagnózy dalších onemocnění a komorbidit, pokud ovlivňují
interpretaci mikrobiologického nálezu (např. diabetes, poruchy imunity různého původu, CHOPN
atd.). V dokumentaci nesmí chybět datum a přesný čas odběru vzorku.
Vhodné je doplnění informací typu předoperační vyšetření, gravidita, údaje o očkování, u HIV
účel vyšetření.
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Označení vzorku, resp. identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance.
Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji:




C–3

příjmení a jméno pacienta,
číslo pojištěnce/datum narození,
specifikace vzorku.

POŽADAVKY NA URGENTNÍ VYŠETŘENÍ

Statimová vyšetření jsou prováděna přednostně a předpokládaná doba od příjmu vzorku až po
vydání výsledku, je obvykle do 1 hodiny. Možná časová odchylka souvisí s obtížemi při zpracování
biologického materiálu, v případě sérologických metod typu ELISA může zpracování probíhat až 3
hodiny.
Vzorek označený jako statim je zapisován do počítače okamžitě po dodání do laboratoře. Vyšetřen
je přednostně před všemi vzorky, u sérologických analyzátorů jsou vyznačeny statimové pozice.
Urgentní vyšetření = STATIM se požaduje na standardních žádankách, kde se označí (zatrhne)
nabídka Statim nebo se požadavek "Statim" dopíše ručně (výrazně).
Mikrobiologie umožňuje statimové vyšetření pro likvor a hnis (viz výše) a některá sérologická
vyšetření.

C–4

ÚSTNÍ POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ, DODATEČNÁ VYŠETŘENÍ

Ze vzorků již doručených do laboratoře je možno provádět dodatečná vyšetření na základě
telefonického požadavku. Tato možnost je omezena typem vzorku a jeho stabilitou.
U většiny bakteriologických vyšetření nejsou dodatečná vyšetření možná – vzorek = živý
biologický systém, který se v čase mění. Původní vzorky jsou uchovávány do doby vydání
výsledku.
V
případě
požadavku
na
dodatečná
vyšetření
telefonicky
kontaktujte
mikrobiologické oddělení a s odpovědným pracovníkem konzultujte možnost provedení.
V praxi mikrobiologické laboratoře se jedná především o požadovaná sérologická vyšetření, která
lze doobjednat do 4 týdnů, což je doba, po kterou skladujeme sérum pacienta zamražené po
ukončení vyšetření. Vždy je nutná telefonická domluva s personálem laboratoře, zda je požadované
vyšetření možno provést (omezení může být způsobeno např. malým množstvím zbytkového séra pro
provedení nové metody). Pokud ano, je nutné zaslat novou tištěnou žádanku. Laboratoř nemůže
sama doplňovat dodatečná vyšetření do žádanek. V závislosti na urgenci buď provede vyšetření
ihned po telefonickém doobjednání, nebo počká na dodatečnou žádanku.
Výsledek lékař obdrží až po zaslání dodatečné žádanky do laboratoře.
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MANUÁL ODBĚRU VZORKŮ, ODBĚROVÝ SYSTÉM

Laboratoř sama odběry neprovádí, na požádání dodává zdarma všechny typy odběrových souprav.
Vysvětlivky:
Uchování – způsob uchování vzorku před transportem – pouze pokud není možný okamžitý
transport do laboratoře !!! Uvedená doba je doba maximální !
Transport – podmínky transportu, uvedený časový údaj = maximální délka transportu.
Pokojová teplota = 15 – 25°C,
Chladničková teplota = 2 – 8°C
Časová dostupnost – průměrný časový interval pro sdělení kompletního výsledku od dodání vzorku
do laboratoře (doba odezvy).

BAKTERIOLOGIE
HORNÍ CESTY DÝCHACÍ
Výtěr z krku
Popis vyšetření
Účelem vyšetření je průkaz bakteriálního původce tonzilofaryngitidy, resp. vyloučení virové etiologie
onemocnění.
Kultivačně negativní nález představuje pouze „Běžná bakteriální flóra“.
Při nálezu primárního nebo potencionálního patogena určujeme orientační kvantitu: ojediněle, četně
masivně.
 Primárním patogenem infekce HCD je Streptococcus pyogenes.
Dalšími původci mohou být Streptococcus beta-hemolyticus sk. C a G, Arcanobacterium
haemolyticum, případně Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae.
 Staphylococcus aureus, hemofily, pneumokoky (Streptococcus pneumoniae), Moraxella catarrhalis
bývají velmi často součástí rezidentní mikroflóry HCD. Jejich nález je nutno hodnotit v souvislosti s
klinickým
stavem
pacienta,
případně
výsledky
dalších
laboratorních
vyšetření.
 Pokud je podezření na infekci způsobenou Corynebacterium diphtheriae, nutno předem konzultovat
s laboratoří – je třeba objednat dodání speciálních kultivačních půd!
Výtěr z krku není validním vyšetřením pro infekce dolních cest dýchacích ani diagnostiku infekcí
vyvolaných Bordetella pertussis a parapertussis – pro kultivační potvrzení těchto patogenů nutno
provést validní výtěr z nosohltanu
Příprava před odběrem
Nejméně 1 hodinu před odběrem nejíst, nekouřit – ideální je odběr ráno nalačno před provedením
hygieny dutiny ústní. Výplach antiseptiky před odběrem je kontraindikovaný – může významně ovlivnit
růst mikroorganismů.
Odběrová souprava
Vhodná je souprava s transportní půdou, která zajistí přežití mikroorganismů před doručením do
laboratoře – např. AMIES s aktivním uhlím. U malých dětí je vhodné použít odběrovou soupravu
AMIES s aktivním uhlím na drátku s menším průměrem tampónu:
Verze: 2
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Způsob odběru
Sterilním odběrovým tampónem setřít valivým pohybem povrch obou tonzil, případně hnisavých
ložisek, čepů, ulcerací. Dále je vhodné setřít patrové oblouky a zadní stěnu hltanu. Je nutné vyhnout
se okolní bukální sliznici a kořeni jazyka z důvodu kontaminace běžnou bakteriální flórou.
Doporučujeme přitlačit jazyk špachtlí a vyzvat pacienta k vyslovení dlouhého „á“.
Ihned po odběru zasuneme tampon do transportní půdy. U pacientů po tonsilektomii stíráme zadní
stěnu hltanu.
Uchování vzorku, transport
V ideálním případě transportovat do laboratoře ihned po odběru.
Maximální doba uchovávání po odběru je 24 hod při pokojové teplotě. Delší doba uchovávání
způsobuje úhyn citlivých patogenů a přerůstání gramnegativními tyčkami, příp. kvasinkami.
Transport při pokojové teplotě, doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny.
Doba odezvy
2 – 5 dnů, dle nálezu.
Negativní nález do 48 hod („Běžná bakteriální flóra“)
Předběžný výsledek po 24 hod.
Výstraha
Vzorky z horních cest dýchacích nejsou validním materiálem pro vyšetření infekce v dolních cestách
dýchacích !!!

Výtěr z nosu
Popis vyšetření
Výtěr z nosu se nejčastěji provádí za účelem diagnostiky nosičství Staphylococcus aureus, případně
MRSA. Nosičství je velmi často bezpříznakové a není indikací k léčbě, význam má epidemiologický
(nejčastěji předoperační vyšetření).
Nález mikroorganismů v čisté kultuře může svědčit pro lokální infekci – Streptococcus
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae.
Příprava před odběrem
Před odběrem není vhodné kapat do nosu kapky s obsahem antimikrobiálních látek.
Odběrová souprava
Vhodná je souprava s transportní půdou, která zajistí přežití mikroorganismů před doručením do
laboratoře – např. AMIES s aktivním uhlím. U malých dětí je vhodné použít odběrovou soupravu
AMIES s aktivním uhlím na drátku s menším průměrem tampónu:

Způsob odběru
Sterilním odběrovým tampónem setřít sliznici obou nosních průduchů rotačním pohybem cca 1- 2 cm
hluboko. Poté zasuneme tampón do transportní půdy.
Verze: 2
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Uchování vzorku, transport
V ideálním případě transportovat do laboratoře ihned po odběru.
Maximální doba uchovávání po odběru je 24 hod při pokojové teplotě. Delší doba uchovávání
způsobuje úhyn citlivých patogenů a přerůstání gramnegativními tyčkami, příp. kvasinkami.
Transport při pokojové teplotě, doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny.
Doba odezvy
2 – 5 dnů, dle nálezu.
Negativní nález do 48 hod („Běžná bakteriální flóra“)
Předběžný výsledek po 24 hod.
Výstraha
Výsledek vyšetření není validní v diagnostice zánětů vedlejších nosních dutin ani horních cest
dýchacích !

Výtěr z nosohltanu
Popis vyšetření
Tento způsob odběru je validním pro kultivační průkaz Bordetella pertussis a parapertussis, případně
nosičství Neisseria meningitidis. Odběr nutno konzultovat s laboratoří – nutnost objednání speciálních
kultivačních půd. Po dohodě je možno dodat kultivační půdy přímo do ordinace a inokulovat výtěr na
půdu ihned (vyšší šance na záchyt citlivého patogena).
Příprava před odběrem
Odběr provádět 2-3 hodiny po jídle nebo nalačno ráno před provedením hygieny dutiny ústní. Před
odběrem není vhodné kapat do nosu kapky s obsahem antimikrobiálních látek ani vyplachovat ústa
antiseptiky.
Odběrová souprava
Souprava AMIES s aktivním uhlím na drátku s menším průměrem tampónu:

Způsob odběru
Nosem: odběrový tampon na drátku se ohne o vnitřní okraj odběrové zkumavky (sterilně!) do tupého
úhlu (cca 120°)ve vzdálenosti cca 3 cm od konce. Před odběrem je vhodné se pacienta dotázat na
pocit ucpaného nosu, odebírat z nosního průduchu, který pacient vnímá jako lépe průchodný. Tampón
jemně zasouváme přes nosní průduch těsně podél nosní přepážky a po spodní stěně nosní dutiny až
k zadní stěně nosohltanu (pro představu-délka zasunuté části drátku přibližně odpovídá vzdálenosti
nosní křídlo - tragus). Několikrát jemně pootočíme a tampón vytáhneme. U dětí je nutná fixace, odběr
je velmi nepříjemný. Poté se tampon vyjme, ohne se zpět do rovné polohy o okraj zkumavky a zanoří
do transportního média. Tento způsob odběru má nejvyšší výtěžnost.
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Ústy: odběrový tampon na
drátku se ohne o vnitřní okraj
odběrové zkumavky (sterilně!) do pravého úhlu (cca 90°) ve vzdálenosti cca 3 cm od konce. Opatrně
se zavede za patrové oblouky tak, aby nedošlo ke kontaktu se sliznicí ústní dutiny a jazyka. Pro
snazší provedení odběru se použije špachtle, kterou se stlačí kořen jazyka. Konec tamponu se poté
otočí vzhůru a provede se stěr ze zadní stěny nosohltanu. Následně se tampon (opět bez dotyku s
okolní sliznicí) vyjme, ohne se zpět do rovné polohy o okraj zkumavky a zanoří se do transportního
média.
Uchování vzorku, transport
Uchovávání se nedoporučuje, patogen je velmi citlivý a je nutná co nejrychlejší inokulace na kultivační
půdy. Transport do 2 hod po odběru při pokojové teplotě.
Doba odezvy
Kultivace prodloužená na 5 dní. Výsledek do 7 dnů.

Výtěr z krku – rychlý průkaz antigenu Streptococcus pyogenes
Popis vyšetření
Účelem vyšetření je rychlý průkaz bakteriálního původce tonzilofaryngitidy.
Příprava před odběrem
Nejméně 1 hodinu před odběrem nejíst, nekouřit – ideální je odběr ráno nalačno před provedením
hygieny dutiny ústní. Výplach antiseptiky před odběrem je kontraindikovaný – může významně ovlivnit
růst mikroorganismů.
Odběrová souprava
Suchý tampon bez transportního média:

Způsob odběru
Proveďte výtěr z krku běžnou klinickou metodou (viz výtěr z krku), setřete zadní stěnu hltanu, mandle
a další zanícená místa. Zabraňte kontaktu tamponu s tvářemi, jazykem či zuby.
Uchování vzorku, transport
V ideálním případě transportovat do laboratoře ihned po odběru.
Maximální doba uchovávání po odběru je 4 hod při pokojové teplotě.
Transport při pokojové teplotě, doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny.
Doba odezvy
15 minut od příjmu vzorků, výsledek sdělíme ihned telefonicky
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Výstraha
Falešně negativní výsledky mohou být způsobeny nesprávným odběrem nebo skladováním vzorku. Negativní
výsledky mohou také vyjít u pacienta, u něhož se infekce teprve „rozjíždí“, vzhledem k nízké koncentraci
antigenu.
Test nerozlišuje asymptomatické nosiče Str. pyogenes od pacientů se symptomatickou infekcí. Pokud jsou
klinické příznaky a symptomy v rozporu s laboratorními testy, doporučuje se provést doplňující výtěr z krku
(kultivační vyšetření).
Infekce HCD mohou být způsobeny streptokoky jiných séroskupin.

Výtěr z nosohltanu – rychlý průkaz antigenu chřipky A, B
Popis vyšetření
Rychlý imunochromatografický test ke kvalitativnímu stanovení antigenů chřipky typu A a typu B ve
vzorcích z lidského nosohltanu. Test je určen k použití jako pomůcka při diagnostice chřipkové
infekce.
Odběrová souprava
Odběrový tampon FLOCKED SWAB, fexibil. nasofaryngeální, nylonový, sterilní, jednotlivě balený (dodá
mikrobiologie:

Způsob odběru
Štětičku zasuňte nosní dírkou do zadní části nosohltanu. Štětičkou několikrát otočte, abyste zachytili
infikované buňky (dbejte na to, abyste nezlomili tyčinku v zalisovaném místě přerušení. Abyste získali
optimální vzorek, postup zopakujte v druhé nosní dírce

Uchování vzorku, transport
Transport ihned po odběru, při pokojové teplotě.
Doba odezvy
15 minut od příjmu vzorků, výsledek sdělíme ihned telefonicky.
Výstraha
Je-li výsledek testu negativní a klinické symptomy přetrvávají, doporučuje se další vyšetření jinými
metodami. Negativní výsledek nikdy nevylučuje možnost chřipkové infekce.
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Stěr z dutiny ústní
Popis vyšetření
Toto vyšetření je indikováno při ověření diagnózy kandidózy dutiny ústní (soor), případně kolonizace
sliznice epidemiologicky významnými mikroorganismy. Příčinou dysmikrobie (narušení ekosystému
běžné bakteriální flóry) je nejčastěji porucha imunity, terapie antibiotiky, oslabení organismu z
nejrůznějších příčin.
Příprava před odběrem
Odběr provádět 2-3 hodiny po jídle nebo nalačno ráno před provedením hygieny dutiny ústní. Před
odběrem není vhodné vyplachovat ústa antiseptiky.
Odběrová souprava
Souprava AMIES s aktivním uhlím:

Způsob odběru
Odběrovým tamponem provedeme důkladný stěr bukální sliznice, případně jazyka – podle lokalizace
patologických projevů (ložiska sooru, zánětlivé eflorescence………). Po odběru zasuneme tampón do
transportní půdy.
Uchování vzorku, transport
V ideálním případě transportovat do laboratoře ihned po odběru.
Maximální doba uchovávání po odběru je 24 hod při pokojové teplotě. Transport při pokojové teplotě,
doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny.
Doba odezvy
Podle nálezu 2-5 dnů.
Negativní nález do 48 hod („Běžná bakteriální flóra“)
Předběžný výsledek po 24 hod.

Punktát z paranazálních dutin
Popis vyšetření
Kultivační průkaz původce sinusitidy.
Příprava před odběrem
Dle požadavků specializovaného pracoviště.

Odběrová souprava
Sterilní zkumavka.

Způsob odběru
Odběr provádí specialista, obvykle v lokální anestezii.

Uchování vzorku, transport
V ideálním případě transportovat do laboratoře ihned po odběru.
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Maximální doba uchovávání po odběru je 24 hod při pokojové teplotě. Transport při pokojové teplotě,
doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny.
Doba odezvy
2 – 4 dny.

DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ
Sputum
Popis vyšetření
Dobře odebraný vzorek sputa může být přínosem v diagnostice zánětů dolních cest dýchacích
(bronchitis acuta s bakteriální superinfekcí, akutní exacerbace CHOPN, bronchopneumonie,
pneumonie).
Nejčastějším původcem komunitní pneumonie je Streptococcus pneumoniae, ale úspěšnost kultivace
bývá většinou nízká z důvodu velké citlivosti mikroba na vnější podmínky a dlouhý transport.
Odebraný vzorek může být významně ovlivněn přítomnou mikroflórou dutiny ústní, stejně jako
přerůstáním gramnegativními tyčkami při dlouhodobějším transportu. Proto je třeba výsledek vyšetření
vždy interpretovat s ohledem na klinický stav, kvalitu odběru a délku transportu.
Pneumonie u hospitalizovaných pacientů mohou být vyvolány poměrně velkým spektrem původců v
závislosti na základní a přidružených diagnózách (CHOPN, předchozí onemocnění virem chřipky,
cystická fibróza, diabetes mellitus, terapie kortikosteroidy……), zásadním rizikovým faktorem je
mechanická ventilace pacienta. Hodnocení nálezu u hospitalizovaného pacienta by mělo být vždy
individuální s ohledem na konkrétní stav, ideální je konzultace s laboratoří.
Důležité je zhodnocení mikroskopického vyšetření sputa barveného dle Grama, které se provádí
u každého vzorku. Podle přítomnosti dlaždicových epitelií a leukocytů a jejich vzájemného poměru je
možno usuzovat na kvalitu odebraného materiálu a výpovědní hodnotu výsledku kultivace. Pokud
převažují leukocyty a nejsou přítomny (případně pouze v malé kvantitě) dlaždicovité epitelie z horních
dýchacích cest, jedná se o správně odebrané sputum. Pokud jsou v převaze dlaždicovité epitelie a
leukocyty chybí nebo jsou jen ojediněle, nejedná se pravděpodobně o validně odebraný vzorek a je
nutno k tomu přihlížet při interpretaci výsledku kultivace.
Někdy jsou v preparátu viditelné mikroorganismy, které kultivačně nezachytíme – pravděpodobně se
jedná o mrtvé nebo velmi oslabené bakterie (důsledek ATB léčby, dlouhého transportu, nevhodných
podmínek skladování), případně anaerobní mikroflóru HCD.
Množství mikroorganismů ve sputu hodnotíme kvantitativně. Sputum homogenizujeme a
zpracováváme semikvantitativně. Kvantita patogena může být ale ovlivněna předchozí antibiotickou
terapií, přerůstáním kontaminující mikroflórou, případně kvalitou odběru. Čím delší byla doba od
odběru k doručení do laboratoře, tím je pravděpodobnější, že nezachytíme původce onemocnění, ale
přerůstající mikroby, především gramnegativní tyčinky a kvasinky. Interpretace takového nálezu musí
být opatrná a tento kultivační nález rozhodně není vždy indikací k terapii antibiotiky.
Hodnocení nálezu:
>105 – jedná se o infekci DCD
104 – 105 – pravděpodobně se jedná o infekci DCD
103, <103 – pravděpodobně se nejedná o infekci DCD
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Příprava před odběrem
Pacient by měl vypláchnout ústa důkladně čistou vodou, případně si vyčistit zuby, vyjmout zubní
protézu – cílem je co největší snížení počtu kontaminující mikroflóry z dutiny ústní.
Pokud není pacient schopen spontánního vykašlání, je možné vyzkoušet odběr indukovaného
sputa. Toto se odebírá po předchozí inhalaci 25 ml 3-10% roztoku NaCl.
Odběrová souprava
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem, „sputovka“:

Způsob odběru
Správně provedený odběr je naprosto zásadní pro výtěžnost vyšetření!
Pokud je to možné, odběr by se měl provádět před nasazením terapie antibiotiky, probíhající léčba
antibiotiky může výrazně negativně ovlivnit výsledek kultivačního vyšetření.
Odběr by měl být proveden pod dohledem sestry nebo lékaře, ideální je odběr ranního sputa.
Pacient se zhluboka nadechne a zakašle. Vykašlané sputum zachytí do sterilní odběrové nádobky.
Sputum by mělo být vazké a obsahovat hnisavé vločky, sliny nebo hlen nejsou k vyšetření vhodné.
Objem odebraného materiálu cca 1 ml. Při odběru indukovaného sputa se vykašlání provádí po
skončení inhalace.
Uchování vzorku, transport
Ideální okamžitý transport do laboratoře, aby byla šance úspěšně vykultivovat i citlivé původce
(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus spp.). Jako bezpečná doba z hlediska přežití patogenů je
stanoveno uchovávání po dobu cca 2 hodin při pokojové teplotě. Pokud je transport zpožděný,
maximální doba od odběru vzorku k doručení do laboratoře je 24 hodin, v tom případě je vhodnější
skladování při chladničkové teplotě.
Transport by měl proběhnout při pokojové teplotě do 2 hodin.
Sputovky musí být pevně zašroubovány tak, aby nemohlo během transportu dojít k rozlití vzorku a
kontaminaci odběrové nádoby. Žádanky musí být uloženy bezpečně mimo tak, aby nemohly být
potřísněny, nejlépe zvlášť v nepropustném igelitovém sáčku.
Rozlití vzorku a potřísnění žádanek může být důvodem k odmítnutí zpracování vzorku!.
Doba odezvy
Podle nálezu 2-5 dnů.
Negativní nález do 48 hod („Běžná bakteriální flóra“)
Předběžný výsledek po 24 hod
Výstraha
Vzorky z horních cest dýchacích nejsou validním materiálem pro vyšetření infekce v dolních cestách
dýchacích !!!
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Endotracheální aspirát
Popis vyšetření
Jedná se odběr materiálu získaného odsátím z tracheostomie nebo intubační rourky u uměle
ventilovaných pacientů. Relevantní výsledky pro predikci ventilátorové pneumonie jsou v časné fázi
umělé ventilace (první 2 týdny), později dochází ke zkreslení nálezu vlivem kolonizujících
mikroorganismů. Jako signifikantní kvantita nálezu pro indikaci ventilátorové pneumonie je uváděna
hodnota
105 – 106 CFU/ml
Příprava před odběrem

Není speciální příprava před odběrem.
Odběrová souprava
Odsátý sekret je možno zaslat ve sterilní zkumavce nebo sputovce.

Způsob odběru
Odsátí sekretu z tracheostomie nebo intubační rourky u ventilovaného pacienta.
Uchování vzorku, transport
Vzorek je možno uchovávat při chladničkové teplotě maximálně 24 hodin, transport do laboratoře
je doporučený při pokojové teplotě do 2hodin.
Doba odezvy
Podle nálezu 2-5 dnů.
Negativní nález do 48 hod.
Předběžný výsledek po 24 hod.

Bronchiální výplach
Popis vyšetření
Jedná se o materiál získaný z velkých bronchů při bronchoskopickém vyšetření. Výplach se zpravidla
provádí instilací sterilního fyziologického roztoku do bronchu a následným odsátím. Cílem kultivačního
vyšetření je průkaz původce zánětu. Při tomto způsobu odběru může dojít ke kontaminaci materiálu
orofaryngeální flórou. Laboratoř provádí mikroskopické a kultivační vyšetření vzorku s následným
kvantitativním vyhodnocením kultivačního nálezu. Jako signifikantní kvantita nálezu je stanoveno
množství105 CFU/ml
Příprava před odběrem
Pacient se připravuje dle metodiky pro bronchoskopické vyšetření.
Odběrová souprava
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem: „sputovka“
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Způsob odběru
Materiál se získává při bronchoskopii, kdy je po zavedení bronchoskopu aspirováno malé množství
fyziologického roztoku vstříknutého do dýchacích cest. Požadované množství vzorku není
specifikováno, upřednostňujeme větší množství (plnou sputovku, pokud je to technicky možné). Šance
na záchyt patogena se tím zvýší.
Uchování vzorku, transport
Je-li to možné, je ideální okamžitý transport do laboratoře, aby byla šance úspěšně vykultivovat i
citlivé původce (Streptococcus pneumoniae, Haemophillus spp.). Jako bezpečná doba z hlediska
přežití patogenů je stanoveno uchovávání po dobu cca 2 hodin při pokojové teplotě. Pokud je
transport zpožděný, maximální doba od odběru vzorku k doručení do laboratoře je 24 hodin, v tom
případě je vhodnější skladování při chladničkové teplotě.
Transport by měl proběhnout při pokojové teplotě do 2 hodin.
Sputovky musí být pevně zašroubovány tak, aby nemohlo během transportu dojít k rozlití vzorku a
kontaminaci odběrové nádoby. Žádanky musí být uloženy bezpečně mimo tak, aby nemohly být
potřísněny, nejlépe zvlášť v nepropustném igelitovém sáčku.
Rozlití vzorku a potřísnění žádanek může být důvodem k odmítnutí zpracování vzorku!
Doba odezvy
Podle nálezu 2-5 dnů.
Negativní nález do 48 hod.
Předběžný výsledek po 24 hod.

Bronchoalveolární laváž
Popis vyšetření
Jedná se o materiál získaný cíleným výplachem segmentu plíce postiženého zánětem k potvrzení
diagnózy pneumonie. Jako signifikantní kvantita je stanoveno množství 104CFU/ml
Příprava před odběrem
Pacient se připravuje dle metodiky pro bronchoskopické vyšetření.
Odběrová souprava
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem: „sputovka“

Způsob odběru
Materiál se získává při bronchoskopii, kdy je po zavedení bronchoskopu pacientovi proveden výplach
instilací a následnou aspirací 150-300 ml sterilního fyziologického roztoku do segmentárního bronchu.
Množství zaslaného materiálu cca 10ml.
Verze: 2
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Uchování vzorku, transport
Je-li to možné, je ideální okamžitý transport do laboratoře, aby byla šance úspěšně vykultivovat i
citlivé původce (Streptococcus pneumoniae, Haemophillus spp.). Jako bezpečná doba z hlediska
přežití patogenů je stanoveno uchovávání po dobu cca 2 hodin při pokojové teplotě. Pokud je
transport zpožděný, maximální doba od odběru vzorku k doručení do laboratoře je 24 hodin, v tom
případě je vhodnější skladování při chladničkové teplotě.
Transport by měl proběhnout při pokojové teplotě do 2 hodin.
Sputovky musí být pevně zašroubovány tak, aby nemohlo během transportu dojít k rozlití vzorku a
kontaminaci odběrové nádoby. Žádanky musí být uloženy bezpečně mimo tak, aby nemohly být
potřísněny, nejlépe zvlášť v nepropustném igelitovém sáčku.
Rozlití vzorku a potřísnění žádanek může být důvodem k odmítnutí zpracování vzorku!
Doba odezvy
Podle nálezu 2-5 dnů.
Negativní nález do 48 hod.
Předběžný výsledek po 24 hod.

Průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae v moči
Popis vyšetření
Principem je imunochromatografické stanoveni na membráně určené k detekci solubilního
pneumokokového antigenu v lidské moči. Nález antigenu S. pneumoniae v moči může svědčit pro
probíhající pneumokokovou pneumonii. Negativní výsledek diagnózu nevylučuje, množství
přítomného antigenu mohlo být pod detekčním limitem testu. V případě klinické indikace
doporučujeme kontrolní odběr, pokud je to možné.
Příprava před odběrem
Pacient by neměl být léčen antibiotiky, tato léčba může znamenat falešně negativní nález. Očkování
pneumokokovou vakcínou může znamenat falešně pozitivní nález, proto se odběr nedoporučuje dříve
než 5 dnů po očkování.
Odběrová souprava
Sterilní zkumavka nebo kontejner:

Způsob odběru
Odeberte cca 5ml středního proudu moče, pro optimální detekci se preferuje první ranní moč.
Uchování vzorku, transport
Ideální je okamžitý transport do laboratoře.
Pokud je transport zpožděný, maximální doba uchování vzorku je 24 hodin při 2 – 8 °C.
Doba odezvy
V den doručení vzorku do laboratoře, obvykle do 1 hodiny (zpracováváme v režimu STATIM)
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Průkaz antigenu Legionella pneumophila (sérotyp 1) v moči
Popis vyšetření
Pomocné vyšetření při diagnóze pneumonie vyvolané Legionella pneumophila sérotyp 1. Antigen
L. pneumophila sérotyp 1 je v moči přítomen již po třech dnech po prvních příznacích onemocnění a
je vylučován po celou dobu onemocnění. Perzistuje až 1 rok po prodělaném onemocnění, proto jeho
pozitivita musí být vyhodnocena současně s ostatními klinickými a laboratorními nálezy. Může
znamenat probíhající i dříve proběhlé onemocnění. Test odhalí pozitivitu pouze v případě, že pacient
vylučuje L. pneumophila sérotyp 1 (cca 70% pacientu s pneumonií vyvolanou L. pneumophila).
Ostatní sérotypy nejsou tímto testem zachyceny.
Příprava před odběrem
Pacient by neměl být léčen antibiotiky, tato léčba může znamenat falešně negativní nález.
Odběrová souprava
Sterilní zkumavka nebo kontejner:

Způsob odběru
Odeberte cca 5ml středního proudu moče.
Uchování vzorku, transport
Ideální je okamžitý transport do laboratoře.
Pokud je transport zpožděný, maximální doba uchování vzorku je 24 hodin při pokojové teplotě.
Doba odezvy
V den doručení vzorku do laboratoře, obvykle do 1 hodiny (zpracováváme v režimu STATIM)

UROGENITÁLNÍ TRAKT
Kultivace moče
Popis vyšetření
Identifikace původce infekce močových cest, stanovení jeho kvantity a citlivosti na antibiotika v
případě výskytu v signifikantní kvantitě.
Ke kultivaci je možno zasílat moč spontánně vymočenou do sterilní odběrové nádobky, moč získanou
jednorázovou katetrizací močového měchýře, moč z permanentního katétru, moč získanou
suprapubickou punkcí, URICULT
Příprava před odběrem
Před odběrem je nutno pacienta poučit o správné technice odběru, ta je naprosto zásadní pro validní
výsledek!!
Muž: po přetažení předkožky důkladně omýt glans penis a ústí uretry vodou a mýdlem, osušit
buničinou.
Žena: důkladné omytí zevního genitálu a oblasti uretry vodou s mýdlem, osušení buničinou.
Pokud není provedeno omytí genitálií, většinou dojde ke kontaminaci vzorku rezidentní flórou a není
možno hodnotit výsledek (nejčastěji se jedná o směs mikrobů ve velké kvantitě).
Výsledek kultivace může být významně ovlivněn terapií antibiotiky (falešná negativita), odběr
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by měl být proveden před nasazením terapie.
Odběrová souprava
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem – „sputovka“, nebo sterilní plastová zkumavka s víčkem.
URICULT s kultivační půdou.
Pozn. Vyvařené lékovky a podobné odběrové nádoby nejsou považovány za sterilní!

Způsob odběru
Moč střední proud: doporučeno při podezření na cystitidu (zánět močového měchýře).
Při podezření na infekci prostaty odebíráme poslední porci moče.
Odebírá se první ranní moč, pacient se vymočí do sterilní nádobky tak, že první porci vymočí do
toaletní mísy, střední proud do nádobky a poslední porci opět do toalety. U ženy je důležité oddálení
labií při močení, aby nedošlo ke kontaminaci slizniční flórou.
Doporučené množství 5ml moči, minimálně 2ml.
Cévkovaná moč: Po pečlivém omytí zevního genitálu vodou a mýdlem se asepticky zavádí močová
cévka do močového měchýře. Aseptické podmínky jsou velmi důležité, touto technikou může dojít k
zavlečení infekce do močových cest! Je možné odebrat moč i z nově zavedeného permanentního
katétru. Po zavedení cévky se nechá první porce moči (cca 10-15ml) odtéct a následně odebereme
do sterilní zkumavky nebo kontejneru vzorek ke kultivaci.
Permanentní močový katétr: Odběr z permanentně zavedeného močového katétru provádíme po
rozpojení uzavřeného drenážního systému přímo z katétru. Moč z katétru se odebírá sterilní
jednorázovou jehlou na jednorázové stříkačce, která je zavedena do katétru po předchozí desinfekci
jeho vstupu 70% alkoholem. Není možné zasílat moč ze sběrného sáčku! Při rozpojení a následném
spojení drenážního systému dbáme na minimalizaci kontaminace z vnějšího prostředí, především
rukama personálu – desinfekce rukou před i po odběru. Pro diagnózu infekce močových cest není
odběr z permanentního katétru vhodný kvůli masívní kolonizaci lumen katétru mikroorganismy, ke
které dochází u déle zavedených katétrů. Může se jednat o prostou kolonizaci, která ovšem
představuje významný rezervoár infekce (často rezistentními kmeny), k rozvoji močové infekce může
dojít z tohoto zdroje u déle zavedených katétrů (10 a více dnů). Pokud má pacient se zavedeným
permanentním katétrem klinickou symptomatologii odpovídající močové infekci, je indikována výměna
PMK.
Uricult je komerčně dodávaná odběrová souprava s kultivační půdou, která se
používá v případě, kdy není možné dopravit moč do laboratoře včas podle
doporučených podmínek preanalytické fáze.
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Pacient se vymočí do sterilní odběrové nádobky, do moči ponoříme destičku s kultivačními půdami,
případně ji močí polijeme. Celý povrch destiček (půdy) by měl být pokryt močí. Přebytek moči
necháme okapat na buničinu nebo savý papír - pozor, nedotýkat se kultivační půdy, je nutno zachovat
sterilitu odběru. Destičku potom pevně zašroubujeme zpět do odběrové nádobky, nalepíme štítek s
identifikačními údaji pacienta, datem a časem odběru a ponecháme při pokojové teplotě.
Uchování vzorku, transport
Transport: MOČ: do 2 hodin při pokojové teplotě
URICULT: 2 hodiny, při pokojové teplotě
Uchovávání:
MOČ: maximálně 24 hodin, při chladničkové teplotě
URIKULT: 24 hodin, při pokojové teplotě
Interpretace nálezu
Mezi typické primární patogeny (jsou schopny vyvolat infekci u zdravých jedinců s normálním
močovým ústrojím) patří Escherichia coli a Staphylococcus saprophyticus.
Sekundárními patogeny (výjimečně působí infekci u zdravých jedinců, ale významně se podílí na
infekcích nosokomiálního původu) jsou enterokoky, Klebsiella spp., Proteus spp., ostatní G- tyčky
včetně nefermentujících, Staphylococcus aureus.
Nepravděpodobné patogeny jsou Streptococcus agalactiae u žen (je třeba ověřit vaginální
nosičství), kvasinky a koaguláza negativní stafylokoky (většinou kontaminace nebo kolonizace).
Jako normální flóru v močových cestách hodnotíme viridující streptokoky, laktobacily, Gardnerellu
vaginalis, příp. difteroidní tyčinky
Doba odezvy
Negativní nález – 24 hod – „Bez nálezu mikroorganismů“.
Při nálezu mikroorganismů v signifikantní kvantitě nejméně 48 hodin, podle charakteru nálezu až 4
dny.

Výtěr z pochvy a cervixu
Popis vyšetření
Diagnostika bakteriálních infekcí pochvy a cervixu.
Základní vyšetření zahrnuje i cílenou kultivaci Gardnerella vaginalis a Neisseria gonorrhoeae.
Anaerobní kultivaci standardně neprovádíme, tento požadavek je nutno vyznačit na žádanku.
Příprava před odběrem
Před odběrem by neměly být aplikovány lokální léčebné či kosmetické přípravky.
Odběrová souprava
Tampon na plastové tyčince s Amiesovým médiem s aktivním uhlím

Způsob odběru
Odběr by měl být prováděn na specializovaném pracovišti s využitím gynekologických zrcadel.
Tampon pro výtěr z pochvy se zasune do zadní klenby poševní a valivým pohybem setře povrch
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sliznice. Ihned po odběru se tampon zasune do transportní půdy.
Stěr z cervixu se provádí po odstranění hlenové zátky z ústí cervixu tamponem, který se po použití
vyhodí. Následně je nový odběrový tampon zasunut do cervikálního kanálu a proveden důkladný
výtěr. Ihned po odběru se tampon zasune do transportní půdy.
Kultivační vyšetření se doporučuje doplnit nátěrem na 2 podložní sklíčka – MOP, trichomonády. Nátěr
se provádí novým tampónem, sklíčka se před transportem nechají zaschnout při pokojové teplotě.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě.
Uchovávání – 24 hodin při pokojové teplotě. Při podezření na infekci Neisseria gonorrhoeae je nutný
okamžitý transport z důvodu velké citlivosti patogena.
Doba odezvy
2-4 dny, při požadavku na anaerobní kultivaci až 6 – 10 dnů.

Výtěr z uretry
Popis vyšetření
Diagnostika bakteriálních infekcí uretry. Základní vyšetření zahrnuje i cílenou kultivaci Gardnerella
vaginalis a Neisseria gonorrhoeae.
Anaerobní kultivaci standardně neprovádíme, tento požadavek je nutno vyznačit na žádanku.
Příprava před odběrem
Odběr by měl být proveden alespoň jednu hodinu po vymočení, před odběrem je vhodné otřít ústí
močové trubice.
Odběrová souprava
Tampon na drátku s Amiesovým médiem s aktivním uhlím

Způsob odběru
U muže: Tampon na drátku zavedeme cca 2-4 cm do ústí uretry a šroubovitým pohybem provedeme
stěr. Ihned po odběru zanoříme tampon do transportní půdy. Při odběru se vyvarujeme kontaktu s
předkožkou.
U ženy: Tampon na drátku zavedeme několik mm do ústí uretry a vytáhneme. Ihned po odběru
zanoříme tampon do transportní půdy. Při odběru se vyvarujeme kontaktu s vulvou.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě.
Uchovávání – 24 hodin při pokojové teplotě. Při podezření na infekci Neisseria gonorrhoeae je nutný
okamžitý transport z důvodu velké citlivosti patogena.
Doba odezvy
2-4 dny, při požadavku na anaerobní kultivaci až 6 - 10 dnů.
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Screening GBS (Streptococcus agalactiae)
Popis vyšetření
Cílená kultivace výtěru z pochvy na přítomnost Streptococcus agalactiae (Group B
Streptococcus), většinou indikovaná v rámci těhotenského screeningu. Výsledkem je pozitivita nebo
negativita GBS, ostatní mikroflóru nepopisujeme.
Požadavek na stanovení citlivosti připište na žádanku – doporučujeme u pacientek alergických
na penicilin (stoupající výskyt rezistence na makrolidy a clindamycin).
Příprava před odběrem
Před odběrem by neměly být aplikovány lokální léčebné či kosmetické přípravky.
Odběrová souprava
Tampon na plastové tyčince s Amiesovým médiem s aktivním uhlím

Způsob odběru
Odběr by měl být prováděn na specializovaném pracovišti s využitím gynekologických zrcadel.
Tampon pro výtěr z pochvy se zasune do zadní klenby poševní a valivým pohybem setře povrch
sliznice.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě.
Uchovávání – 24 hodin při pokojové teplotě.
Doba odezvy
1 den

Urogenitální mycoplasmata/ureaplasmata
Popis vyšetření
Urogenitální mykoplazmata bývají součástí sliznice urogenitálního traktu, za určitých podmínek však
mohou působit jako patogeny a podílet se na vzniku urogenitálních, neonatálních a ve vzácných
případech i systémových infekcí. Jsou přenášena sexuálním stykem a vertikálně z matky na plod.
M. hominis a M. genitalium bývají často spojena s pyelonefritidou, pánevní zánětlivou chorobou
(pelvic inflammatory disease - PID) a poporodní horečkou. U. urealyticum a M. genitalium, někdy
spolu s Chlamydia trachomatis, bývají spojena s negonokokovou uretritidou. U. urealyticum a M.
hominis mohou být také příčinou pneumonie, bakteriémie a meningitidy u novorozenců. Ureaplazmata
se mohou také podílet na infertilitě, poporodní endometritidě, chorioamnionitidě, spontánním abortu,
porodu mrtvého plodu, předčasném porodu a perinatální morbiditě a mortalitě.
Metoda umožňuje průkaz Ureaplasma urealyticum/parvum a Mycoplasma hominis, určení kvantity
nálezu a citlivosti k antimikrobiálním látkám ve výtěrech z cervixu, vaginy, uretry nebo spermatu.
Součástí vyšetření je i určení citlivosti k antimikrobním látkám.
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Za signifikantní je považován počet ≥104 CFU ve vzorku. (CFU = kolonie formující jednotky)
Příprava před odběrem
Neaplikovat lokální antimikrobiální preparáty před odběrem.
Odběrová souprava
tampon typu FLOQ Swab minitip, zkumavka se speciálním médiem (k dostání přímo na
Mikrobiologickém oddělení)

Způsob odběru
Zkumavku s médiem nechte vytemperovat na pokojovou teplotu, proveďte razantní stěr.
Správný odběr je zásadní pro výtěžnost vyšetření! K odběru používejte tampóny dodávané laboratoří
společně s lahvičkami transportního média. Odběrový tampón po odběru vytřepeme v médiu,
zalomíme, uzavřeme lahvičku.
Výtěr z cervixu, vaginy: cervix nejprve otřeme prvním tampónem, abychom odstranili hlen na sliznici.
Potom použijeme speciální endocervikální kartáček, kterým sliznici důkladně setřeme, urogenitální
mykoplazmata vykazují silnou adherenci k slizničním buňkám, proto je nutno provést odběr razantně.
Výtěr z uretry: otřeme povrch uretry, potom zavedeme do uretry speciální odběrový uretrální tampón
a důkladně vytřeme. U mužů je doporučena předchozí masáž prostaty pro odběr prostatického
sekretu.
Sperma: odebrat do sterilní odběrové nádobky (zkumavky) a inokulovat 300μl do transportního
média.
Uchování vzorku, transport
Inokulovanou zkumavku s médiem chraňte před světlem, a co nejdříve po odběru dopravte do
laboratoře.
Maximální doba skladování inokulované zkumavky:
při 18 – 25°C 2 hodiny
při 2 – 8 °C 24 hodin
Doba odezvy
48 hodin
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Cílená kultivace na průkaz Neisseria gonorrhoeae
Popis vyšetření
Cílená kultivace Neisseria gonorrhoeae z výtěru z cervixu u ženy, z uretry u muže.
Příprava před odběrem
Neaplikovat lokální antimikrobiální preparáty před odběrem.
Pokud je to možné, odběr provést před nasazením antibiotické terapie.
Odběrová souprava
Tampon na plastové tyčince s Amiesovým médiem s aktivním uhlím

Tampon na drátku s Amiesovým médiem s aktivním uhlím

Způsob odběru
Uretra: Tampon na drátku zavedeme cca 2-4 cm do ústí uretry a šroubovitým pohybem provedeme
stěr. Ihned po odběru zanoříme tampon do transportní půdy. Při odběru se vyvarujeme kontaktu s
předkožkou.
Stěr z cervixu se provádí po odstranění hlenové zátky z ústí cervixu tamponem, který se po použití
vyhodí. Následně je nový odběrový tampon zasunut do cervikálního kanálu a proveden důkladný
výtěr. Ihned po odběru se tampon zasune do transportní půdy. Kultivační vyšetření se doporučuje
doplnit nátěrem na podložní sklíčko – MOP. Nátěr se provádí novým tampónem, sklíčka se před
transportem nechají zaschnout při pokojové teplotě.
Uchování vzorku, transport
Maximální doba uchovávání po odběru je 2 hod při pokojové teplotě.
Transport: při pokojové teplotě do 2 hodin.
Ideální je načasování odběru tak, aby mohl být rovnou zaslán do laboratoře z důvodu velké
citlivosti mikroorganismu na vnější podmínky.
Doba odezvy
Podle nálezu 2-3 dny.
Negativní nález do 48 hod („Cílená kultivace Neisseria gonorrhoeae negativní“)
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MOP – mikrobiální obraz poševní
Popis vyšetření
Mikroskopický preparát nátěru na sklíčko zhotovený z výtěru z pochvy a barvený dle Grama a
Giemsy. Je vhodné zaslat dvě sklíčka pro obě barvení, Giemsovo barvení je cílené pro
mikroskopickou diagnostiku Trichomonas vaginalis.
Příprava před odběrem
Není speciální příprava.
Odběrová souprava
Podložní sklíčka pro nátěry určené k barvení

Způsob odběru
Za kontroly gynekologickými zrcadly setřít sliznici zadní klenby poševní tak, aby tampon dostatečně
nasákl slizničním sekretem a poté tampon důkladně otřít na mikroskopické sklíčko označené
identifikací pacientky (štítek na okraji sklíčka, nepřelepovat přes sklíčko!)
Uchování vzorku, transport
Nechat zaschnout při pokojové teplotě a zaslat do laboratoře zabalené tak, aby nedošlo během
transportu k setření (zabalení do buničiny, transportní obal…..).
Doba odezvy
1 - 3 dny, většinou 24 hodin
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GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT
Výtěr z konečníku
Popis vyšetření
Průkaz obligátních bakteriálních střevních patogenů – Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia
enterocolitica, cílená mikroaerofilní kultivace Campylobacter spp..
U dětí do 2 let rutinně provádíme kultivaci a diagnostiku zaměřenou na enteropatogenní (dyspeptické)
E. coli (EPEC).
Případný požadavek na vyšetření kvasinkové dysmikrobie nutno vyznačit na žádanku zvlášť.
Návraty z ciziny je vhodné vždy telefonicky konzultovat s laboratoří a značit na žádanku.
Příprava před odběrem
Není speciální příprava.
Odběrová souprava
Tampon na plastové tyčince s Amiesovým médiem s aktivním uhlím

Transportní půda je nutná pro přežití kampylobakterů – pokud obdrží laboratoř výtěr bez
transportní půdy, kultivace na Campylobacter spp. nebude provedena.
Způsob odběru
Tampon opatrně zavést šroubovitým pohybem do konečníku za anální svěrač, opatrnou rotací setřít
povrch anální sliznice a krypt. Při správném odběru je stolice makroskopicky zřetelná na povrchu
tamponu. Poté tampón z konečníku opatrně opět šroubovitým pohybem vyjmout. Po odběru zasunout
tampón do zkumavky s transportním médiem.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě
Uchování – 24 hodin při pokojové teplotě
Doba odezvy
Standardní doba aerobní a mikroaerofilní kultivace je 48 hodin (negativní výsledek nejdříve za 48
hodin), pozitivní výsledek většinou k dispozici do 5 pracovních dnů.
Nález střevních patogenů podléhajících povinnému hlášení laboratoř automaticky hlásí
příslušnému Zdravotnímu ústavu/Krajské hygienické stanici.
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Průkaz antigenu a toxinů Clostridium difficile
Popis vyšetření
Průkaz antigenu glutamátdehydrogenázy (GDH) a produkce toxinů A/B Clostridium difficile. Vyšetření
je indikováno u průjmů, především při podezření na pseudomembranózní kolitidu vzniklou v důsledku
předchozí antibiotické terapie. Pozitivita antigenu GDH signalizuje přítomnost Clostridium difficile ve
vzorku. Toxigenní kmen má pozitivní výsledek průkazu antigenu i toxinu. Samotná přítomnost
antigenu GDH může signalizovat pouhou přítomnost netoxigenního kmene ve vzorku nebo falešnou
negativitu průkazu toxinu. Ta může být způsobena jeho rozpadem při pozdním dodání stolice do
laboratoře nebo množstvím toxinu pod detekčním limitem soupravy. V případě klinické indikace
doporučujeme opakovaný odběr čerstvé stolice či přímý průkaz po kultivaci kmene.
Příprava před odběrem
Není speciální příprava. K odběru je indikována průjmová stolice
Odběrová souprava
Sterilní zkumavka, kontejner nebo kontejner s lopatičkou.

Způsob odběru
Průjmovou stolici zachytíme do kontejneru (cca 3 ml), formovanou stolici odebereme lopatičkou –
stačí velikost lískového oříšku.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě, nejlépe ihned po odběru dodat do laboratoře.
Uchování – max. 24 hodin při chladničkové teplotě.
Doba odezvy
V den příjmu vzorku, zpracováváme v režimu statim, obvykle do 1 hodiny
Výstraha
Pro testování nesmí být použity vzorky starší než 24 hodin.
Pozitivní nález hlásíme příslušné Krajské hygienické stanici. V případě pozitivního výsledku kmen
Clostridium difficile kultivujeme ke zjištění citlivosti/rezistence k ATB.
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Stolice na viry (rotavirus, adenovirus, norovirus)
Popis vyšetření
Imunochromatografický test k detekci antigenů Rotavirů, Adenovirů a Norovirů ve stolici. Vyšetření je
indikováno při akutní gastroenteritidě.
Příprava před odběrem
Není speciální příprava.
Odběrová souprava
Sterilní zkumavka, kontejner nebo kontejner s lopatičkou.

Způsob odběru
Stolice velikosti lískového ořechu, odebírá se v prvních dnech onemocnění. Optimální doba pro
testování virové střevní infekce leží v době prvních 2 - 3 dny po vzniku příznaků.
Uchování vzorku, transport
Transport – 6 hodiny při pokojové teplotě
Uchování – 24 hodin při chladničkové teplotě
Doba odezvy
V den příjmu vzorku, zpracováváme v režimu statim, obvykle do 1 hodiny
Pozitivní nález hlásíme příslušnému Zdravotnímu ústavu/Krajské hygienické stanici.

Stolice na průkaz antigenu Helicobacter pylori
Popis vyšetření
Pomocný test při diagnostice infekce H. pylori u pacientů vykazujících symptomy gastritidy a/nebo
vředového onemocnění a k prokázání nepřítomnosti antigenů H. pylori po úspěšné eradikaci, léčbě.
Příprava před odběrem
Není speciální příprava.
Odběrová souprava
Sterilní zkumavka, kontejner nebo kontejner s lopatičkou.

Způsob odběru
Vzorek stolice se odebere tak, aby nedošlo k jeho kontaminaci s vodou v toaletě. Kousek stolice
velikosti lískového oříšku se vloží za pomoci lopatičky do odběrové nádobky a pevně se zašroubuje.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě, nejlépe ihned po odběru dodat do laboratoře.
Uchování – 24 hodin při chladničkové teplotě
Doba odezvy
V den příjmu vzorku, obvykle do 1 hodiny.
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Stolice na kalprotektin
Popis vyšetření
Jednokrokový imunochromatografický test pro kvalitativní detekci kalprotektinu ve vzorcích lidské
stolice, stanovení tohoto biomarkeru ve stolici je vhodným ukazatelem při diagnostice nespecifických
střevních zánětů – zahrnují Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu a jsou spojeny se zvýšenou
hladinou neutrofilů. Test slouží také k predikci relapsu onemocnění.
Příprava před odběrem
Není speciální příprava.
Odběrová souprava
Sterilní zkumavka, kontejner nebo kontejner s lopatičkou.

Způsob odběru
Vzorek stolice se odebere tak, aby nedošlo k jeho kontaminaci s vodou v toaletě. Kousek stolice
velikosti lískového oříšku se vloží za pomoci lopatičky do odběrové nádobky a pevně se zašroubuje.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě, nejlépe ihned po odběru dodat do laboratoře.
Uchování – 24 hodin při chladničkové teplotě
Doba odezvy
V den příjmu vzorku, obvykle do 1 hodiny.

Průkaz vajíček Enterobius vermicularis (roup) - LEPEX
Popis vyšetření
Mikroskopické vyšetření perianálního otisku na průkaz přítomnosti vajíček Enterobius vermicularis
(roupa dětského).
Příprava před odběrem
12 hodin před odběrem neprovádět hygienu konečníku (nejlépe omýt večer a ráno odebrat), odebírat
před defekací.
Odběrová souprava
Mikroskopické sklíčko přelepené průhlednou lepicí páskou.

Způsob odběru
Průhlednou lepicí pásku přilepit na periánální řasy okolo konečníku po jejich roztažení tak, aby se
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zachytila přítomná vajíčka parazita, pásku sejmout a přilepit na průhledné mikroskopické sklíčko.
Sklíčko jednoznačně označit identifikací pacienta, nejlépe štítkem. Štítek lepit na okraj sklíčka, ne
doprostřed!! – tím je znemožněno prohlížení preparátu pod mikroskopem.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě
Uchování – 24 hodin při pokojové teplotě
Doba odezvy
0 - 2 dny, obvykle v den příjmu vzorků.
Výstraha
Vzhledem k intermitentnímu vylučování vajíček je vhodné vzorek stolice odebrat alespoň 3x obden.

Parazitologické vyšetření stolice
Popis vyšetření
Průkaz střevních parazitů ve vzorku odebrané stolice (metody dle Fausta a Kato).
Příprava před odběrem
12 hodin před odběrem neprovádět hygienu konečníku (nejlépe omýt večer a ráno odebrat), odebírat
před defekací. Vzhledem k nepravidelnému vylučování vajíček samičkami roupa doporučujeme aspoň
3 odběry obden.
Odběrová souprava
Kontejner s lopatičkou.

Způsob odběru
Po defekaci odebereme část stolice velikosti cca lískového oříšku lopatkou a pevně uzavřeme do
odběrové nádobky.
Pokud pacient vyloučí parazita, je třeba jej v uzavřeném kontejneru rovněž dodat do laboratoře
k identifikaci.
Při podezření na přítomnost améb je třeba vzorek dodat do laboratoře co nejdříve po odběru, vzorek
nesmí „vychladnout“.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě
Uchování – 48 hodin při chladničkové teplotě
Doba odezvy
0 - 3 dny, v případě konfirmace pozitivního nálezu v NRL až 7 - 10 dnů.
Výstraha
Upozorněte laboratoř na důležité epidemiologické souvislosti (pobyt v zahraničí); stolici na améby
ihned po odběru doručte do laboratoře.
Vzhledem k intermitentnímu vylučování cyst či vajíček je vhodné vzorek stolice odebrat alespoň 3x
obden.
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Vyšetření výtěrů a stěrů z míst osídlených rezidentní mikroflórou
Popis vyšetření
Vyšetření výtěrů a stěrů z míst, která jsou osídlena běžnou mikroflórou – výtěry z ran, dekubitů,
bércových vředů, povrchových lézí, píštělí, z ucha, oka……….
Standardní kultivace je aerobní, tam, kde předpokládáme účast anaerobů, kultivujeme i anaerobně.
Pro přežití anaerobů je nutné zaslání v transportní půdě.
Příprava před odběrem
Odběr musí být proveden před aplikací případných lokálních antibiotik, antiseptik.
Odběrová souprava
Tampon na plastové tyčince nebo drátku (podle charakteru odběru) s Amiesovou půdou a aktivním
uhlím.

Způsob odběru
Stěr z rány, povrchových defektů, infekčních ložisek……: doporučuje se odebírat vzorek z
rozhraní zdravé tkáně a nekrózy (ve středu defektů mohou být mrtvé mikroorganismy). Pokud se
nejedná o mokvavou plochu, je vhodnější tampon před odběrem zvlhčit sterilním fyziologickým
roztokem. Jestliže je ložisko rozsáhlejší, je vhodné odebrat více stěrů, každý na zvláštní tampon.
Ihned po odběru je nutno tampon zasunout do transportní půdy.
Výtěr ze zvukovodu: odběrový sterilní tampon (lépe na drátku) zasunout opatrně do zvukovodu a
šroubovitým pohybem důkladně setřít a vložit do transportní půdy.
Sekret ze středouší - získaný punkcí, punkci provádí specialista. Punktát se nechá asepticky nakapat
z ústí punkční jehly na sterilní odběrový tampon, aniž by došlo ke kontaktu se zevním zvukovodem.
Výtěr po paracentéze (tamponem na tyčince vnořeným do transportního média). Odběr provádí
specialista – zevní zvukovod se před odběrem pečlivě vyčistí tamponem zvlhčeným mýdlovou
vodou, po provedení paracentézy se tekutina vytékající ze středouší zachytí na odběrový tampon. Při
tomto způsobu odběru hrozí riziko kontaminace mikroorganismy ze zevního zvukovodu
Výtěr ze spojivky: zvlhčeným sterilním tamponem na drátku setřít sekret ze spojivkového vaku,
případně chorobných změn na okraji víček, spojivce, a vložit do transportní půdy.

DŮLEŽITÉ JE VŽDY NA ŽÁDANCE VYZNAČIT, PŘÍPADNĚ DOPSAT, ODKUD BYL VZOREK
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ODEBRÁN. Pro mikrobiologické hodnocení nálezu to má velký význam.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě
Uchování – 24 hodin při pokojové teplotě
Doba odezvy
Dle typu vzorku a charakteru nálezu – 2 – 6 dnů, při anaerobní kultivaci 2 – 10 dnů.

Vyšetření tekutého klinického materiálu
Popis vyšetření
Vyšetření obsahu patologických dutin (abscesů), obsahu primárně sterilních dutin (pleurální tekutina,
kloubní tekutina, ascites), tekutých hnisů a výpotků……..
Kultivujeme aerobně i anaerobně, zhotovujeme mikroskopický preparát barvený dle Grama z
primárního materiálu.
Tekutý materiál vždy preferujeme před výtěrem – pokud je možno odebrat tekutinu, je to pro
výsledek vyšetření vhodnější.
Příprava před odběrem
Je nutné zajistit sterilní způsob odběru důkladnou desinfekcí místa punkce nebo incize.
Odběrová souprava

Způsob odběru
Pokud je to možné, preferujeme odběr dostatečného množství tekutého materiálu. Ten odebíráme
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stříkačkou s jehlou a obsah můžeme ponechat ve stříkačce – ideální je úplné vytěsnění kyslíku a
zaslepení konce šroubovacím uzávěrem.
Zasílání materiálu s jehlou zabodnutou do vydesinfikované gumové zátky pro zamezení přístupu
kyslíku nepreferujeme z důvodu rizika poranění personálu. Tímto způsobem je omezena manipulace
s materiálem a minimalizována kontaminace z vnějšího prostředí.
Je možné také materiál odebrat do jiných sterilních odběrových nádob, podle jeho množství.
Pokud je materiálu velmi málo nebo je velmi hustý, je možné jej odebrat i na sterilní tampon (na
drátku nebo plastové tyčince podle lokalizace ložiska), ten okamžitě zasunout do transportní půdy a
zaslat do laboratoře.
DŮLEŽITÉ JE VŽDY NA ŽÁDANCE VYZNAČIT, PŘÍPADNĚ DOPSAT, ODKUD BYL VZOREK
ODEBRÁN. Pro mikrobiologické hodnocení nálezu to má velký význam.
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě
Ideální urychlený transport do laboratoře - čím delší uchovávání a doba transportu, tím menší je
šance na přežití přítomných mikrobů.
Uchování – 24 hodin při pokojové teplotě, ideální neuchovávat ihned dodat do laboratoře
Doba odezvy
Dle typu vzorku a charakteru nálezu – 2 – 6 dnů, při anaerobní kultivaci 2 – 10 dnů.
Výstraha
Při septických stavech je vhodné doplnit odběrem krve na hemokulturu

Vyšetření pevného, cizorodého materiálu (tkáň, kost, IUD)
Popis vyšetření
Průkaz původce infekce v místě primárně sterilním.
Příprava před odběrem
Není speciální příprava.
Odběrová souprava
Sterilní zkumavky, kontejner.

Způsob odběru
Odebraný vzorek asepticky převeďte do sterilní zkumavky, kontejneru (dle velikosti).
Uchování vzorku, transport
Transport – 2 hodiny při pokojové teplotě.
Uchování – neuchovávat, ihned po odběru transportovat do laboratoře.
Doba odezvy
Materiál je automaticky kultivován anaerobně, 2 – 10 dnů.
Výstraha
Požadavek na kultivace aktinomycet (IUD) vyznačte na žádance (prodloužení kultivace na 10 dnů).
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Vyšetření cizorodého materiálu z míst primárně sterilních (katétry, kanyly,
stenty) semikvantitativně
Popis vyšetření
Vyšetření bakteriální kontaminace cizorodých materiálů použitých u pacienta, které mohou být
zdrojem bakteriémie. K nejčastějším původcům patří koaguláza negativní stafylokoky tvořící biofilm.
Materiál je zpracováván semikvantitativní metodou dle Makiho, kdy je distální konec katétru (nebo
jiný cizorodý materiál) inokulován na kultivační půdu a následně se počítá počet vyrostlých kolonií.
Jako signifikantní práh pro predikci katétrové (nebo jiné sepse) je považován počet 15 kolonií (CFU).
Po inokulaci na půdu vložíme materiál do živného bujónu a vyočkováváme.
Příprava před odběrem
Není speciální příprava.
Odběrová souprava
Sterilní zkumavka nebo kontejner, nasucho.

Způsob odběru
2-5 cm špičky vyjmutého katétru, cévky, kanyly ustřihneme sterilními nůžkami a pomocí sterilní
pinzety vložíme do sterilní odběrové nádoby. Druh materiálu uveďte na žádance, optimálně včetně
lokalizace.
Uchování vzorku, transport
Transport – při pokojové teplotě do 2 hodin.
Uchování – 24 hodin při chladničkové teplotě, ideální ihned po odběru transportovat.
Doba odezvy
Dle nálezů – 2 - 5 dnů.

Vyšetření hemokultur
Popis vyšetření
Vyšetření hemokultury je indikováno při diagnostice bakteriémií, septických stavů a horečky
neznámé etiologie.
Hemokultury je optimální odebrat na počátku vzestupu tělesné teploty, resp. za prvních příznaků
horečky (třesavka, zimnice). Provádí se dva odběry ze 2 různých míst krevního řečiště (ze dvou
různých vpichů) s odstupem 20 - 30 minut.
Odběr 3. hemokultury v rámci jedné série odběrů bývá málo přínosný. Vhodnější je, nejsou-li
odebrané hemokultury pozitivní do 24 hodin a známky infekce u pacienta přetrvávají, provést nový
odběr následující den při nástupu další febrilní špičky.
Při podezření na infekční endokarditidu je možné odebírat kdykoli, bakteriémie bývá kontinuální.
Příprava před odběrem
Skladování lahviček před odběrem
Kultivační lahvičky před odběrem uchovávejte při pokojové teplotě (15 – 30°C) a chraňte
před přímým slunečním zářením. Na štítku každé lahvičky je vytištěno datum uplynutí doby
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použitelnosti. Nepoužívejte kultivační lahvičky po uplynutí posledního dne vyznačeného měsíce.
Desinfekce místa venepunkce
Doporučený postup – na pokožku se nejprve nastříkne vrstva desinfekce (dle aktuálního
Desinfekčního programu), která se vzápětí setře kouskem sterilní gázy (odstranění smegmatu),
desinfekce se znovu nastříkne a nechá se na pokožce zaschnout.
Desinfekci je nutné nechat působit po dobu doporučenou výrobcem, resp. nechat ji zaschnout
na pokožce.
Odběr se provádí ve sterilních rukavicích po předchozí desinfekci rukou. Po provedené desinfekci
místa venepunkce je zcela nevhodné nahmatávat místo vpichu – riziko kontaminace odebrané
hemokultury.
Odběr kožních stěrů pro kontrolu kontaminace
Stěr z místa venepunkce se provádí po zaschnutí desinfekce sterilní výtěrovkou, zásadně
se neprovádí, pokud desinfekce ještě nezaschla.
Na stěrech označte, ke kterému odběru v rámci dané série odběrů stěr patří.
Odběrová souprava
Pro pacienty bez antibiotické léčby
Při léčbě antibiotiky
Pro malé množství krve = pediatrická

BactAlert aerobic SA modrá
BactAlert anaerobic SN fialová
BactAlert aerobic FA zelená
BactAlert anaerobic FN oranžová
BactAlert pediatric PF žlutá

Způsob odběru
 Při prvním odběru krve odebrat 16 - 20 ml krve a rovnoměrně ji rozdělit do jedné aerobní a
jedné anaerobní lahvičky. Při inokulaci více lahviček krev nejprve vstříkněte do aerobní
lahvičky a po té do anaerobní lahvičky – zabránění vstupu kyslíku do anaerobní lahvičky.
 Při druhém a dalších odběrech odebrat pouze 8 – 10 ml krve a vstříknout ji pouze do aerobní
lahvičky.
Ve výjimečných případech lze provést hemokultivaci z množství krve menšího než 8 ml, ne však
méně než ze 3 ml odebrané krve. V takovémto případě se celé odebrané množství vstříkne
do aerobní lahvičky.
U malých dětí, případně u pacientů s obtížným odběrem lze použít pediatrické lahvičky BactAlert PF.
Do těchto lahviček se dává optimálně 4ml krve. Lze kultivovat i menší množství krve (u dětí 1 – 2,5
ml, u kojenců 1ml). Pediatrické lahvičky se mohou použít i pro odběr jiné primárně sterilní tělní
tekutiny, neumožňují však záchyt anaerobních bakterií.
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Obecně platí, že pravděpodobnost záchytu mikroba se signifikantně snižuje s množstvím
odebrané krve.
U pacientů s probíhající nebo nedávnou (do 48 hodin) antibiotickou terapií použijte lahvičky BactAlert
FA, FN.
Ani lahvičky určené pro odběr u pacientů s antibiotickou terapií nedokáží zcela eliminovat vliv
antibiotik, proto tam kde je to možné, proveďte odběr před nasazením antibiotik.
Odběr u pacientů se zavedeným žilním katétrem
 Není-li u pacienta podezření na katétrovou infekci upřednostněte pokud možno periferní
odběr krve před odběrem pomocí zavedeného katétru. Odběr hemokultur prostřednictvím
zavedených katétrů bývá obecně zatížen větší četností výskytu kontaminujících bakterií.
 Pacienti se suspektní katétrovou infekcí krevního řečiště – katétrovou infekci lze
diagnostikovat pomocí rozdílu v časech pozitivit párových odběrů z CVK versus periferní krve:
- Párovaný odběr z katétru a periferie:
Nejprve odeberte standardní množství krve z periferie a rozdělte ji rovnoměrně do aerobní
a anaerobní lahvičky. Poté, bez zbytečného prodlení, odeberte stejné množství krve z katétru
a rovněž ji rovnoměrně rozdělte do aerobní a anaerobní lahvičky.
Důležité je, aby množství krve v párovaných lahvičkách bylo zhruba stejné. Nemůžete-li
např. z periferie odebrat více než 10 ml krve, vstříkněte celé odebrané množství do aerobní lahvičky
a anaerobní lahvičku vůbec nepoužijte. Krev z katétru pak odeberte v takovém množství, abyste do
aerobní lahvičky mohli vstříknout stejné množství jako z periferního oběhu a zbytek krve odebrané
z katétru vstříkněte do anaerobní lahvičky.
- Párované odběry u pacientů se zavedeným vícepramenným katétrem:
Nejprve odeberte krev z jednoho pramene – přednostně toho, který má vývod uprostřed mezi
ostatními + odeberte párovanou krev z periferie.
V případě, že není hlášena pozitivita hemokultur do 24 hodin po odběru, či vyšetření nevede
k jednoznačnému závěru, odeberte hemokulturu z periferie + po jedné aerobní hemokultuře
z každého pramene zvlášť. Při tomto opakovaném odběru stačí odebrat pouze 8 - 10 ml z každého
pramene katétru i z periferie a použít pouze aerobní lahvičky (SA, FA).
Očkování hemokultur
Krytka hemokultury se sejme před odběrem hemokultury a na zátku se nanese desinfekce, která se
nechá zaschnout. K desinfekci víčka hemokultury nepoužívejte desinfekční prostředky
obsahující jód !!!!!!!!
Zdrojem kontaminace mohou být částečky kůže zachycené v injekční jehle – proto je vhodné před
očkováním hemokultury do lahvičky vyměnit jehlu na injekční stříkačce.
Vršek hemokultury ponechejte volný, pokud možno jej nepřelepujte izolepou ani ničím jiným. Štítek
s identifikací hemokultury nalepte na libovolné místo lahvičky, NEPŘELEPUJTE VŠAK ČÁROVÉ
KÓDY NA ŠTÍTKU HEMOKULTURY A NEPŘELEPUJTE ANI DNO LAHVIČKY !!!
Uchování vzorku, transport
Odebrané hemokultury je třeba dopravit do naší laboratoře co nejdříve, pokud možno do 2 hodin po
odebrání hemokultury. Je-li hemokultura odebrána mimo naši pracovní dobu, ponechejte ji při
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pokojové teplotě (18 – 25°C) a ráno bezprostředně dopravte do naší laboratoře. V žádném případě
neuchovávejte v lednici !!
Doba odezvy
1 – 7 dnů, pozitivní mikroskopický nález se ihned hlásí ošetřujícímu lékaři
Výstraha
Označení žádanky
Na žádance by kromě standardních údajů měly být uvedeny zejména následující údaje:
- Jedná-li se o odběr z periferie nebo katétru. Při párovaných odběrech katétr – periferie,
liší-li se některá lahvička množstvím vstříknuté krve od ostatních (o více než 2 ml).
- Správná diagnóza a významné predispoziční faktory (onkologické diagnózy, diabetes,
chronický alkoholismus, přítomnost cizích těles v organismu – chlopenní náhrady,
centrální žilní katétry či jiné venosní katétry, intraperitoneální dialýza apod.).
- Podezření na určitý typ infekce.
- Teplota ve febrilní špičce.
- Přesný čas odběru hemokultury.

Vyšetření mozkomíšního moku
Popis vyšetření
Vyšetření při podezření na purulentní meningitidu. Odběr je prováděn asepticky lumbální punkcí,
nejlépe před aplikací antibiotik. Protože purulentní meningitida probíhá jako systémové onemocnění
se septickými projevy, je velmi vhodné doplnit vyšetření likvoru i odběrem
hemokultury, pokud to celkový stav pacienta dovoluje, nejlépe opět před aplikací první dávky
antibiotik.
V laboratoři probíhá zpracování likvoru vždy statimově, rychlost zpracování je zásadní pro průkaz
citlivých původců. Inokulace na půdy by měla být uskutečněna pokud možno ihned po odběru (do
2hodin).
Po dodání do laboratoře provádíme mikroskopický nátěr na sklíčko barvený dle Grama, přímou
latexovou aglutinaci nejčastějších původců meningitidy a inokulaci na kultivační půdy. Jestliže je
málo odebraného materiálu, dává se přednost pouze mikroskopii a inokulaci na půdy za účelem
získání kmene bakterie k následnému testování citlivosti na antibiotika. Výsledek mikroskopie a
aglutinace je k dispozici cca do hodiny od dodání do laboratoře, vždy telefonujeme odebírajícímu
pracovišti.
 Mikroskopie dle Grama: velmi důležité vyšetření, které dává okamžitou informaci o
přítomnosti/nepřítomnosti mikroorganismů, jejich morfologii a barvitelnosti (grampozitivní x
gramnegativní). Tato informace může být zásadní pro volbu úvodní terapie.
 Přímá aglutinace z likvoru (PASTOREX™ MENINGITIDIS):
umožňuje přímý průkaz
Neisseria meningitis sk. A, B/E.coli K1, C,Y/W135
Haemophilus influenzae typ B
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus agalactiae (sk. B)
Antigen může být prokázán i u pacientů léčených antibiotiky, kteří mají kultivační nález negativní.
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 Kultivace: likvor je inokulován na sestavu půd, která umožní záchyt kompletního spektra možných
původců bakteriální meningitidy. Kultivujeme aerobně i anaerobně. Narostlý kmen ihned
identifikujeme a otestujeme citlivost na antibiotika volby.
Příprava před odběrem
U pacientů s rizikem vysokého intrakraniálního tlaku hrozí riziko herniace mozku do míšního kanálu,
proto by tito rizikoví pacienti měli před odběrem podstoupit CT vyšetření.
 Odběr je indikován před nasazením ATB terapie, pokud je to možné – přítomná antibiotika inhibují
růst mikroorganismů a výsledek kultivace může být negativní. Léčbu antibiotiky je ale nutno zahájit
neprodleně z důvodu vitální indikace, odběr nesmí její zahájení zpozdit!
 Již před odběrem je vhodné telefonicky informovat mikrobiologickou laboratoř kvůli
vytemperování potřebných diagnostik, aby nedošlo k prodlení při zpracování.
Odběrová souprava
Sterilní zkumavka

Způsob odběru
Odběr prováděn lumbální punkcí bederní oblasti podle standardní metodiky. Důležité je zachování
maximální asepse při odběru. Místo vpichu se desinfikuje, po zaschnutí desinfekce a uplynutí
doporučené doby působení je proveden kontrolní stěr před lumbální punkcí na výtěrový tampón,
který je po odběru zasunut do transportní půdy a transportován souběžně s likvorem. Pomůže odlišit
případnou kontaminaci při odběru. První porce vytékajícího likvoru není doporučená pro kultivační
vyšetření (největší riziko kontaminace), pokud je to možné a materiálu je dostatek, je vhodné zachytit
až další část materiálu do sterilní odběrové nádobky.
Minimální množství materiálu je 1ml, ideálně nejméně 2 ml, aby bylo možno provést i přímou
aglutinaci.
 Pokud to stav pacienta dovolí, doporučujeme souběžný odběr hemokultury (cca 10ml krve).
Jestliže se nezdaří odběr dostatečného množství krve (např. z důvodu šokového stavu pacienta), je
možná inokulace do pediatrické lahvičky (množství potřebné krve je 0,5 – 5ml).
V případě, že je odběr prováděn mimo pracovní dobu laboratoře (v nočních hodinách), je výhodné
část odebraného moku vstříknout do pediatrické hemokultivační lahvičky. Zvýší se šance na přežití
citlivých patogenů.
 Při podezření na meningokokovou etiologii doporučujeme odebrat i výtěr z krku, případně
stěr z vytlačené tekutiny z petechií.
Uchování vzorku, transport
Uchovávání likvoru se nedoporučuje, pokud je to možné, ihned po odběru urychleně
transportovat přímo do mikrobiologické laboratoře po předchozím telefonickém upozornění.
 Transport probíhá při pokojové teplotě.
 Mimo pracovní dobu laboratoře je k dispozici telefonní číslo pro konzultaci urgentních vzorků, je
možné domluvit zpracování i v odpoledních a večerních hodinách.
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 Jestliže je odběr prováděn v noci, uchovávejte materiál při pokojové teplotě a ráno ihned
transportujte do mikrobiologické laboratoře. V tom případě je výhodné inokulovat alespoň část
odebraného materiálu do pediatrické hemokultivační lahvičky.
Doba odezvy
 Výsledky mikroskopie a přímé aglutinace (pokud mohla být provedena) telefonujeme ihned
po odečtu – cca do 1 hodiny po doručení do laboratoře.
 První odečet kultivace je možný za 18-24 hodin, telefonujeme předběžný výsledek. Pokud je již
narostlý kmen, provádíme ihned identifikaci a nasazujeme citlivost na antibiotika. Pokud je kultivace
negativní, vyočkovává se pomnožení a kultivace se prodlužuje na dalších 24 hodin.
 Po 18-24 hodinách se rovněž vyočkovává pomnožený stěr z kůže před odběrem a kultivuje se do
2. dne – výsledek je k dispozici do 48 hodin. Vykultivované mikroorganismy jsou vždy identifikovány
a uchovány pro případné porovnání s vykultivovanými kmeny z likvoru. Pokud se shodují, je
pravděpodobná kontaminace při odběru.
 Citlivost je k dispozici do dalšího dne po nárůstu kmene na půdách – nejdříve za 48 hodin od
dodání do laboratoře.
 Případně odebrané hemokultury kultivujeme průběžně a ihned po hlášení pozitivity nárůstu
provádíme mikroskopii, inokulaci na půdy a předběžnou citlivost na antibiotika. Nález ihned
telefonujeme na oddělení. Celková doba kultivace hemokultury je 7 dnů.
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INFEKČNÍ SÉROLOGIE
Popis vyšetření
Jedná se o vyšetření protilátek proti infekčním agens ze séra, u některých druhů vyšetření i
synoviální tekutiny a likvoru. K vyšetření možno zaslat srážlivou krev, separované sérum, synoviální
tekutinu, likvor.
Příprava před odběrem
Krev odebíráme nejlépe ráno nalačno, večer před odběrem doporučujeme omezit tučná jídla. Ráno
před odběrem je vhodné vypít 0,25 l vody nebo slabého čaje.
Likvor a synoviální tekutinu odebíráme podle klinické indikace bez časového omezení.
Odběrová souprava

Pro odběr malého množství krve (např. u malých dětí) lze použít zkumavku s aktivátorem srážení a
gelem:

Likvor a synoviální tekutinu zaslat ve sterilní odběrové nádobce.
Způsob odběru
Odběr žilní krve je proveden podle standardní metodiky daného pracoviště.
Je-li prováděn odběr z centrálního katétru, je třeba nejprve odpustit nejméně 1-2 násobek jeho
objemu a teprve potom provést odběr.
Odběr likvoru lumbální punkcí dle standardní metodiky daného pracoviště.
Odběr synoviální tekutiny punkcí kloubního výpotku dle standardní metodiky daného pracoviště.
Množství požadované krve se řídí počtem požadovaných vyšetření, pro jednu metodu vyžadujeme
cca 0,3 ml séra. Pokud to stav pacienta dovolí nebo pokud je vyšší počet požadovaných
sérologických metod, je vhodné poslat plnou zkumavku odebrané krve (7ml).
Doporučené množství likvoru je cca minimálně 0,3 ml. Stejné je doporučené množství synoviální
tekutiny.
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Po odběru označit zkumavku jednoznačnou identifikací pacienta, vyplnit žádanku včetně data a času
odběru a zkumavku zaslat do laboratoře.
Pokud máme odběrovku s přídavnými činidly, nutno bezprostředně po odběru promíchat 5 - 10ti
násobným převracením.
Uchování vzorku, transport
Po odběru je nutno zkumavku uchovat ve svislé poloze (30 minut při odběru do zkumavky bez
aktivátoru srážení, při odběru s aktivátorem postačí 10 minut), aby došlo k oddělení séra a krevního
koláče.
Transport před uplynutím této doby není doporučen, hrozí riziko znehodnocení odběru hemolýzou.
Riziko hemolýzy hrozí i při nešetrném zacházení se vzorkem (třepání).
Transport: do 2hod při pokojové teplotě
Uchování: 24 hodin při chladničkové teplotě
Doba odezvy
Podle počtu požadovaných vyšetření do 7 dnů.
Při vyšším počtu vyšetření u jednoho pacienta expedujeme průběžně uzavřené výsledky.
Při požadavku na statim výsledek doporučujeme kontaktovat laboratoř, dopsat požadavek výrazně
na žádanku – laboratoř vzorek vyšetří podle možností (v závislosti na metodě a analyzátoru).
Výsledky ELISA a CMIA reakcí expedujeme jako hodnoty tzv. Indexu pozitivity (naměřená hodnota
absorbance/cut-off) nebo v mezinárodních jednotkách IU/ml, AU/ml. Komentujeme je s ohledem na
předchozí nálezy, většinou jsou opakované a kontrolní odběry důležité pro zhodnocení dynamiky
tvorby protilátek a pravděpodobného vývoje onemocnění. Konečnou úvahu o výsledku vyšetření
musí provést vždy ošetřující lékař s ohledem na klinický stav a anamnézu pacienta.
Výstraha
Hemolytické nebo výrazně chylózní sérum může interferovat s měřením a výsledek nemusí být
validní. Pokud dojde k této situaci, požadujeme další vzorek pro opakované měření.
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:
Hemolýza vadí většině vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo
plazmy nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.
-

Verze: 2

Znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku.
Použití nevhodného typu jehly, hlavně co do průměru, kterou se pak krev násilně aspiruje.
Odběr je proveden z okolí hematomu, zánětu nebo otoku.
Prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky.
Prudké třepání krve ve zkumavce nebo nešetrný transport krve do laboratoře.
Zmrznutí vzorku krve.
Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře.
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Hepatitida A (anti HAV IgG, IgM)
Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
Materiál, množství,
interference

Metoda vyšetření

Jednotky

Interferenci mohou vykazovat vzorky silně hemolytické, směsné nebo
neúplně koagulované (to může být způsobeno terapií heparinem – vzorek
krve na vyšetření je nutno odebrat před zahájením heparinové
terapie)
Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA Architect)
Protilátky
Jednotky
Meze

Anti HAV IgM

S/CO (index pozitivity)

Anti HAV IgG

S/CO (index pozitivity)

< 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
(šedá zóna)
> 1,2 reaktivní
< 1,0 negativní
≥ 1,0 reaktivní

Informace o vyšetření
Virová hepatitida A je infekční onemocnění jater způsobené virem HAV (RNA virus, Picornaviridae).
Virus je odolný vůči zevnímu prostředí a šíří se fekálně-orální cestou („nemoc špinavých rukou“,
kontaminovanou potravou, vodou). Vstupní bránou infekce je zažívací trakt, vylučuje se stolicí už cca
2 týdny před vznikem klinických příznaků, infekčnost nemocného je nejvyšší na konci inkubační doby.
Průběh onemocnění:
- Inkubační doba: 15-48 dnů
- Prodromální (preikterické) stadium: únava, dyspepsie, teplota, hubnutí……..
- Symptomatické (ikterické) stadium: ikterus, tmavá moč, acholická (nápadně světlá) stolice
- Rekonvalescence může trvat i několik měsíců.
Průběh může být někdy i zcela bezpříznakový.
Virová hepatitida A nepřechází do chronického stadia.
Laboratorní diagnostika je založena na průkazu protilátek IgM, které se objevují v akutní fázi
onemocnění a jsou téměř vždy detekovatelné při nástupu symptomů. Maximální hladiny dosahují asi
po měsíci, přetrvávat mohou až 6 měsíců. Protilátky IgG svědčí pro proběhlou infekci, mohou být
také známkou postvakcinační imunity.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
Informace o očkování uvádějte na žádanku.
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Hepatitida B (HBsAg,anti-HBs, HBeAg, anti-HBe, anti-HBc IgM, anti-HBc)
Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
Materiál, množství,
interference

Metoda vyšetření

Jednotky

Interferenci mohou vykazovat vzorky silně hemolytické, směsné nebo
neúplně koagulované (to může být způsobeno terapií heparinem – vzorek
krve na vyšetření je nutno odebrat před zahájením heparinové
terapie)
Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA Architect)
Protilátky
Jednotky
Meze
HBsAg

S/CO (index pozitivity)

Anti-HBs

mIU/ml

HBeAg

S/CO (index pozitivity)

Anti-HBe

S/CO (index pozitivity)

Anti-HBc IgM

S/CO (index pozitivity)

Anti-HBc

S/CO (index pozitivity)

< 1,0 negativní
≥ 1,0 reaktivní
< 10 negativní
≥ 10 reaktivní
< 1,0 negativní
≥ 1,0 reaktivní
> 1,0 negativní
≤ 1,0 reaktivní
< 1,0 negativní
≥ 1,0 reaktivní
< 1,0 negativní
≥ 1,0 reaktivní

Informace o vyšetření
Virová hepatitida B je infekční onemocnění postihující játra, způsobené virem hepatitidy B (HBV,
DNA virus, Hepadnaviridae). Virus se přenáší krví (nitrožilní aplikací léků, drog, poraněním o
infikovanou jehlu, tetováním, piercingem…..), tělesnými tekutinami při pohlavním styku (sperma,
poševní sekret), z matky na dítě v průběhu porodu.
Inkubační doba je 4-6 měsíců, po jejím skončení mohou být přítomny klinické příznaky
charakterizované únavou, slabostí, nechutenstvím, kožní vyrážkou, ikterem, tmavou močí, světlou
stolicí. U většiny osob po této akutní fázi dochází k úzdravě, u oslabených, dětí a starších jedinců
může dojít k přechodu do chronicity, kdy se virus dále množí a pacienti jsou nadále zdrojem infekce
pro okolí. Jaterní buňky jsou ničeny cytotoxickými T-lymfocyty, onemocnění může vyústit v jaterní
cirhózu až hepatocelulární karcinom.
Laboratorní diagnostika se opírá o průkaz antigenů viru a protilátek proti těmto antigenům:
HBsAg (surface antigen) Povrchový antigen VHB (australský antigen), slouží k navázání na jaterní
buňku a je cílem neutralizačních protilátek. Objevuje se 1-10 týdnů po infekci a 2-8 týdnů před
vznikem klinických příznaků. Jedná se o první sérologický marker infekce HBV. Přetrvává
během akutní fáze, vymizí během rekonvalescence. Pokud nevymizí během 6 měsíců, stává se
člověk chronickým nosičem viru.
HBeAg (envelope antigen) solubilní antigen HBV, který je vylučován pouze ve fázi replikace viru, je
proto markerem vysoké infekciozity nemocného. Může přetrvávat i při chronické hepatitidě společně s
HBsAg.
Verze: 2
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a-HBe Protilátky proti antigenu HBeAg jsou přítomny po prodělané infekci, ne ve fázi replikace viru.
a-HBc IgM, total (core antigen) Protilátky IgM jsou detekovány u pacientů s akutní infekcí, jsou
proto spolehlivým markerem akutní fáze. Přetrvávají i rekonvalescenci, zpravidla déle než HBsAg,
poté postupně vymizí.
Protilátky a-HBc total nerozliší mezi akutní a chronickou infekcí, jsou přítomny v akutní fázi i po
vymizení HBsAg před nástupem protilátek a-HBs. Jsou pouze indikátorem probíhající nebo proběhlé
infekce HBV.
anti-HBs (neutralizační protilátky) váží se na antigen HBsAg, touto vazbou znemožní vstup viru do
jaterní buňky. Jsou přítomny v séru osob, které prodělaly hepatitidu, nebo v séru osob
očkovaných. Při sledování účinnosti vakcinace je stanovena jako dostačující hladina ≥10 mIU/ml.
Tento marker je možno použít i k monitorování rekonvalescence po prodělané VHB.
Hodnocení nálezu:

Stadium
akutní VHB
chronická VHB
(replikační fáze)
HBeAg pozitivní
chronická VHB
(replikační fáze)
HBeAg negativní
chronická VHB
(inaktivní
nosičství)
stav po infekci
stav po očkování

HBV
DNA
+

HBeAg

HBsAg anti-HBc IgM

anti-HBc

anti-HBe

anti-HBs

+

+

+

+b

-

-

+

+

+

+/-

+

-

-

+

-

+

+/-

+

+/-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+
-

+
-

+
+

Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 6 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
Informace o očkování uvádějte na žádanku.
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Hepatitida C (anti HCV)
Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
Materiál, množství,
interference

Metoda vyšetření

Interferenci mohou vykazovat vzorky silně hemolytické, směsné nebo
neúplně koagulované (to může být způsobeno terapií heparinem – vzorek
krve na vyšetření je nutno odebrat před zahájením heparinové
terapie)
Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA Architect)
Protilátky
Jednotky
Meze

Jednotky
Anti HCV

S/CO (index pozitivity)

< 1,0 negativní
≥ 1,0 reaktivní

Informace o vyšetření
Virová hepatitida C je infekční onemocnění postihující především játra způsobené virem hepatitidy
C (HCV). Virus se přenáší krví (nitrožilní aplikace drog, nesterilní zdravotní pomůcky, transfúze,
pohlavním stykem s použitím nestandardních praktik). Může dojít i k přenosu infekce z matky na plod.
Postižena jsou především játra, nemoc přechází do chronicity, chronická infekce může být příčinou
jaterní cirhózy, selhání jater nebo hepatocelulárního karcinomu. Onemocnění může probíhat zcela
asymptomaticky.
Laboratorní diagnostika je založena na screeningovém průkazu anti-HCV protilátek. Průkaz antiHCV protilátek signalizuje infekci HCV nebo chronické nosičství viru.
Všechny suspektně pozitivní (reaktivní) nálezy musí být zaslány ke konfirmačnímu vyšetření do
NRL pro virové hepatitidy, aby byla vyloučená falešná pozitivita. Laboratoř zasílá reaktivní nález do
NRL a výsledek uzavírá až po vyloučení/potvrzení reaktivity. K výsledku z laboratoře přikládá i
výsledek konfirmace z NRL. Součástí konfirmačního vyšetření může být po dohodě s lékařem průkaz
HCV-RNA (PCR metoda, prokazuje aktuální přítomnost viru v krvi).
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
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Hepatitida E (HEV IgG, IgM)
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
Hemolytická, lipnická ani ikterická séra nevykázala žádný vliv na výsledek
testu.
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze

Anti-HEV IgG

S/CO (index pozitivity)

Anti-HEV IgM

S/CO (index pozitivity)

Jednotky

< 0,8 negativní
0,8 – 1,1 hraniční
(šedá zóna)
≥ 1,1 pozitivní
< 0,8 negativní
0,8 – 1,1 hraniční
(šedá zóna)
≥ 1,1 pozitivní

Informace o vyšetření
Virová hepatitida E je infekční onemocnění jater způsobené virem HEV (RNA virus, čeleď
Hepeviridae). V podmínkách ČR přichází v úvahu především jako importovaná nákaza, narůstá počet
nákaz získaných v tuzemsku. V rozvojových zemích způsobuje epidemie i sporadická onemocnění,
většinou způsobená kontaminovanou vodou nebo potravinami. Přenáší se stejným způsobem jako
hepatitida A. Mezilidský přenos je vzácný. Zdroj infekce může být humánní i zoonotický.
Průběh onemocnění: velmi těžký průběh v těhotenství a u osob s chronickým jaterním
onemocněním
- Inkubační doba: 3-7 týdnů, v průměru 40 dnů
- příznaky: žloutenka, tmavá moč, světlá stolice, nechutenství, nevolnost, zvracení.
Diagnostika spočívá v současném stanovení protilátek anti-HEV IgM a IgG. Protilátky IgM se objevují
už při rozvoji ikteru, často současně s pozitivitou IgG protilátek.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 14 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 7 dny, statim po domluvě denně
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EBV - Epstein-Barrové virus (EBNA IgG, VCA IgG, VCA IgM, EA IgG, EA IgM)
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA Architect): VCA
IgM, VCA IgG, EBNA IgG
ELISA: EA IgM, EA IgG
Protilátky

Jednotky

EA IgM

S/CO (index pozitivity)

EA IgG

S/CO (index pozitivity)

VCA IgM

S/CO (index pozitivity)

VCA IgG

S/CO (index pozitivity)

EBNA IgG

S/CO (index pozitivity)

Jednotky

Meze
< 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
≥ 1,2 pozitivní
< 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
≥ 1,2 pozitivní
< 0,5 negativní
0,5 – 1,1 hraniční
≥ 1,00 reaktivní
< 0,75 negativní
0,75 – 1,1 hraniční
≥ 1,00 reaktivní
< 0,5 negativní
0,5 – 1,1 hraniční
≥ 1,00 reaktivní

Informace o vyšetření
Virus Epstein – Barrové (EBV) patří do skupiny herpetických virů (HHV4). Zdrojem infekce je
nakažený člověk. Virus se přenáší kapénkovou infekcí nebo přímým kontaktem. EB virus je
etiologickým agens infekční mononukleózy (IM) a má také vztah k Burkittovu lymfomu a
nazofaryngeálnímu karcinomu. 90 % nákaz proběhne v dětském věku. Po inkubační době (1-2
měsíce) dochází k rozvoji IM s těmito charakteristickými příznaky – horečka, faryngitida,
generalizované zvětšení lymfatických uzlin. Projevy EB virózy jsou ovlivněny věkem a stavem
imunitního systému organismu. Po prodělání primární infekce EBV nevymizí z organismu úplně,
přetrvává v latentním stavu a může se reaktivovat. V diagnostice onemocnění je důležitá anamnéza,
klinický obraz pacienta a výsledky laboratorních testů. K průkazu infekce a určení fáze infekce se
nejčastěji využívá metoda ELISA, pomocí které se zjišťuje přítomnost specifických protilátek třídy IgG
a IgM proti jednotlivým antigenům EBV VCA, EBNA-1, EA-D) v séru nebo plazmě.
VCA: Protilátky anti-VCA třídy IgM jsou markery akutní infekce a mohou se tvořit jak při primární
infekci, tak při reaktivaci EBV infekce. Protilátky třídy IgM dosahují vysokých hladin v akutní a
rekonvalescenční fázi infekční mononukleózy. Protilátky mohou perzistovat až několik měsíců.
Protilátky třídy IgG mají anamnestický charakter a přetrvávají ve vysokých titrech po celý život u
většiny infikovaných osob. Sérokonverze IgG může být detekována už v časné fázi primoinfekce,
signifikantní vzestup doprovází i reinfekci a reaktivaci.
EBNA-1: Protilátky třídy IgG se objevují s větším časovým odstupem a jsou detekovatelné po celý
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život. Dlouhodobá absence IgG protilátek u infikovaných osob může indikovat imunodeficit.
EA-D: Protilátky anti-EA-D třídy IgM a IgG jsou doplňkové markery primární infekce EBV. Vysoké titry
anti-EA-D IgG jsou typické pro pozdní akutní a rekonvalescentní fázi IM.
Hodnocení nálezu:

Stadium
Séronegativita

VCA IgM
-

VCA IgG
-

EBNA IgG
-

EA IgM
-

EA IgG
-

+

-

-

(+)

-

+

(+)

-

(+)

(+)

(-/+)
+

+
+
+

(+)
+
+

-

(+)
+

Primoinfekce
časná
Primoinfekce
pozdní
Postakutní stav
stav po infekci
Reaktivace

Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně

CMV - Cytomegalovirus (CMV IgM, CMV IgG)
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Jednotky

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA Architect)
Protilátky
Jednotky
Meze
CMV IgM

S/CO (index pozitivity)

CMV IgG

AU/ml

< 0,85 negativní
0,85 – 1,0 hraniční
≥ 1,0 reaktivní
< 0,6 negativní
≥ 0,6 reaktivní

Informace o vyšetření
Lidský cytomegalovirus (CMV, Human Herpesvirus 5, HHV 5) náleží do skupiny herpesvirů. K
primární infekci lidským CMV dochází nejčastěji v dětství či adolescenci, a to různými způsoby
přenosu (respirační, urogenitální). Klinický průběh je obvykle asymptomatický či mírný (zvýšená
teplota, únava, symptomy mononukleózy). Po primární infekci CMV vstupuje virus do latentní fáze a
následná reaktivace (sekundární infekce) nastupuje v závislosti na změnách ve vztazích mezi
hostitelem a virem (těhotenství, vážné onemocnění, stres, imunosupresivní léčba). K reinfekci může
dojít jiným kmenem CMV. Závažné riziko představuje primární infekce CMV v průběhu těhotenství
(kongenitální infekce s různým stupněm poškození se vyskytují u 1/3 až 1/2 narozených dětí, zatímco
u reaktivací pouze v 1%). U imunokompromitovaných lidí (AIDS, transplantovaní apod.) se většinou
vyvíjí symptomatické onemocnění s postižením různých orgánů, nezřídka s fatálními důsledky.
Protilátky třídy IgM jsou ukazatelem primoinfekce. Při reaktivaci dochází většinou rovněž k produkci
IgM.
Specifické IgG protilátky jsou detekovatelné cca 1 týden po vzestupu IgM protilátek. Jejich
Verze: 2

Změna: 0

Účinnost od: 1. 1. 2019

Strana č./stran 52/85

NEMOCNICE BOSKOVICE S.R.O
MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA

sérokonverze (vzestup titru) indikuje primární infekci.
Detekce protilátek není použitelná u imunosuprimovaných pacientů, zde je nutno detekovat virovou
DNA přímo v klinickém materiálu.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně

HSV 1+2 – Herpes simplex virus IgM, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
HSV 1+2 IgM

S/CO (index pozitivity)

HSV 1+2 IgG

S/CO (index pozitivity)

Jednotky

< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní
< 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
≥ 1,2 pozitivní

Informace o vyšetření
Herpes simplex virus se vyskytuje ve dvou typech (HSV-1 a HSV-2), patří do skupiny herpetických
virů. Oba typy virů mají společné antigeny a reagují zkříženě v sérologických testech. Přirozeným
hostitelem infekce je pouze člověk. Infekce se šíří kapénkami nebo úzkým osobním kontaktem.
Místem primárního množení viru jsou sliznice oka, úst, nosu nebo genitálií. K primární infekci HSV-1
dochází zpravidla již v dětském věku. HSV-1 obvykle infikuje spojivku oka nebo sliznici dutiny ústní.
Nákaza proběhne často asymptomaticky či může vést k vzniku herpetických lézí. Infekce HSV-2 patří
k nejčastěji se vyskytujícím pohlavním nákazám ve formě lézí genitálních sliznic. Vzácně může být
transplacentárně infikován plod, častěji dochází k infekci dítěte cervikálním sekretem v průběhu
porodu. K nejzávažnějším projevům infekce HSV patří herpetická encefalitida.
Charakteristickou vlastností HSV je sklon k perzistenci v organismu. Za určitých okolností (stres,
snížená imunita) může docházet k reaktivaci viru. Primární infekce je vždy spojena s častou produkcí
specifických protilátek třídy IgM. Jsou detekovatelné už 1 týden po infekci a přetrvávají po dobu asi 6
týdnů. Signifikantní vzestup hladiny IgG je zaznamenáván při vyšetření párových sér jak u primárních,
tak i u rekurentních infekcí. Specifické IgG protilátky se objevují 2 až 3 týdny po primární infekci, ale
mohou se objevit i za několik měsíců a zůstávají většinou v nízkých hladinách po celý život.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
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VZV – varicella zoster virus IgM, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
VZV IgM

S/CO (index pozitivity)

VZV IgG

S/CO (index pozitivity)

Jednotky

< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní
< 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
≥ 1,2 pozitivní

Informace o vyšetření
Virus Varicella zoster (VZV, HHV-3) patří do skupiny herpetických virů a způsobuje infekční
onemocnění plané neštovice (primární infekce) a pásový opar (reaktivace). K primární infekci VZV
dochází nejčastěji v dětství, a to kapénkovou infekcí. Po kontaktu s infikovanou osobou onemocní až
90 % lidí bez specifických protilátek. Příznaky infekce zahrnují horečku, zimnici, žaludeční potíže
nebo průjem, svědění nebo bolest kůže v místech, kde se později objeví charakteristický exantém.
Onemocnění zpravidla odezní bez následků. Primoinfekce u adolescentů a dospělých mívají těžší
průběh, někdy s vážnými komplikacemi (např. encefalitidy, pneumonie a záněty jater), a to zvláště u
jedinců s oslabenou imunitou. Virus prostupuje také placentou a následná infekce plodu může vést k
těžkým vrozeným defektům. Dojde-li k nákaze séronegativní matky (bez specifických protilátek)
kolem termínu porodu, je novorozenec vážně ohrožen na životě. Charakteristickou vlastností VZV je
sklon k perzistenci v organismu. Při snížení obranyschopnosti může docházet k reaktivaci viru a
vzniku pásového oparu.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
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HIV (1+2, Ag p24)
Materiál, množství,
interference

Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
Interferenci mohou vykazovat vzorky silně hemolytické, směsné nebo
neúplně koagulované (to může být způsobeno terapií heparinem – vzorek
krve na vyšetření je nutno odebrat před zahájením heparinové
terapie)
Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA Architect)
Jednotky
Meze

Jednotky
S/CO (index pozitivity)

< 1,0 negativní
≥ 1,0 reaktivní

Informace o vyšetření
Virus lidského imunodeficitu (Human Imunodeficiency Virus) dělíme na dva subtypy HIV-1 a HIV- 2.
Zdrojem infekce je infikovaný člověk, a to od počátku infekce po celou dobu nákazy. Přenos viru se
děje pohlavním stykem (heterosexuálním i homosexuálním), infikovanou krví a přenosem z
infikované matky na dítě (transplacentárně, během porodu nebo kojením). Vnímavé k infekci
jsou buňky nesoucí receptor CD4+ (makrofágy, lymfocyty). Prostřednictvím těchto buněk dochází k
šíření do regionálních lymfatických uzlin a krve. V období virémie (přítomnosti viru v krvi) je možno
prokázat v séru hlavní kapsidový antigen p24. Běžné testy na protilátky jsou v tomto stadiu
zpravidla negativní (nedošlo k sérokonverzi). S rozvojem imunitní reakce klesá virémie a postupně je
možno detekovat protilátky v krvi.
Detekce protilátek je spolehlivá až po 3 měsících po infekci.
Imunologické okno pokrývá detekce antigenu p24, který je součástí testu.
Všechny suspektně pozitivní (reaktivní) nálezy je nutno konfirmovat nezávislou metodou
v Národní referenční laboratoři pro HIV/AIDS, aby byla vyloučená falešná pozitivita. Laboratoř
zasílá reaktivní nález do NRL a výsledek uzavírá až po vyloučení/potvrzení reaktivity. K výsledku
z laboratoře přikládá i výsledek konfirmace z NRL.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně

Syfilis
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
RPR
TPHA
Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA Architect)
RPR: kvalitativní průkaz reagínových nespecifických protilátek
výsledek: reaktivní, negativní

Jednotky

RPR: semikvantitativní průkaz – v případě reaktivního výsledku se stanoví
titr protilátek (1:2, 1:4 ……1:256)
TPHA – kvalitativní průkaz protilátek: výsledek reaktivní, negativní
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Syfilis total (TP) Architect:
Jednotky

Meze

S/CO (index pozitivity)

< 1,0 negativní
≥ 1,0 reaktivní

Informace o vyšetření
Syfilis je onemocnění způsobené spirochetou Treponema pallidum. Přenáší se pohlavním stykem,
včetně análního a orálního. Možná je také infekce plodu během těhotenství nebo kojení - tímto
způsobem vzniká u dětí vrozená syfilis. V největším ohrožení jsou promiskuitní jedinci, drogově
závislí, homosexuálové, lidé provozující nechráněný styk a osoby spojované s prostitucí.
Neléčená získaná syfilis probíhá ve 3 stadiích:
Primární – průměrně nastupuje za 3 týdny po styku s infikovaným člověkem, typickým projevem je
tzv. „tvrdý vřed“, který se objevuje nejčastěji v místě vstupu infekce. Během několika týdnů dochází
ke spontánnímu zhojení, a to i v případě, že nebyla aplikována antibiotická terapie. Pokud není
nasazena specifická terapie, dochází k přechodu do:
Sekundárního stadia – rozvoj projevů je za 4-10 týdnů od objevení se vředu.
 Typická je vyrážka po celém těle včetně plosek nohou, tvořená drobnými červenohnědými
puchýřky, které jsou vysoce nakažlivé.
 Dalším typickým projevem sekundárního stadia jsou condylomata lata – vystouplé puchýře pokryté
bílošedým páchnoucím povlakem (nejčastěji v oblasti třísel, genitálií, podpaží). Jsou rovněž velmi
infekční.
 Kromě toho je toto stadium doprovázeno systémovými projevy infekce (zvýšená teplota, bolesti
kloubů, svalů, celková únava, zvětšené mízní uzliny……). Pokud se pacient neléčí, onemocnění
přechází do tzv. latentního stadia, kdy je klinicky bezpříznakový, není infekční pro své okolí, ale v
krvi jsou prokazatelné protilátky. Pokud dojde k otěhotnění, plod je ohrožen vrozenou syfilis.
Toto stadium může trvat různě dlouho, až 30 let. Asi u třetiny pacientů dochází poté k přechodu do:
Terciárního stadia – příznaky jsou
Kardiovaskulární
tvoří se tzv. gummata - zánětlivá ložiska lokalizovaná po celém těle a tvořící otevřené vředy
případně může dojít k projevům neurosyfilis se závažným postižením CNS (tabes dorsalis,
progresívní paralýza, poruchy osobnosti………….)
VROZENÁ SYFILIS (syphilis congenita): postižení plodu nebo novorozence, buď transplacentárně
nebo v průběhu porodu. Následkem může být spontánní potrat, předčasný porod, narození
nemocného dítěte. V případě onemocnění dítěte rozlišujeme:
 syphilis congenita praecox – objevuje se po narození (hepatosplenomegalie, kostní abnormality,
zánětlivá ložiska, vyrážka) – zpravidla vede ke smrti do 1 roku věku
 syphilis congenita tarda – objevuje se od 5 let věku do adolescence (Hutchinsonova trias –
hluchota, slepota, deformace kostí, případně i tabes dorsalis a progresívní paralýza).
Vyšetření syfilis je povinně prováděno dvěma testy – nespecifickým a specifickým.
RRR (RPR) je testem prokazujícím nespecifické antikardiolipinové protilátky, které se při tomto
onemocnění vyskytují. Jedná se o aglutinační metodu ze séra, výhodou je snadná proveditelnost a
rychlost. Protilátky se vyskytují cca 4 týdny po infekci. Může být zatížena falešnou pozitivitou
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způsobenou např. autoimunitními onemocněními, malignitami, jinými infekčními onemocněními
(hepatitida, příušnice, infekční mononukleóza, VZV….), antifosfolipidovým syndromem.
Falešná negativita bývá nejčastěji způsobena vyšetřením v počátečním stadiu před sérokonverzí, u
akutní syfilis je příčinou tzv. zonální fenomén (u 1-2% sér), kdy je vyšetření neředěného séra
negativní a teprve při postupném ředění se objevuje pozitivita. To by mohlo způsobit únik akutních
onemocnění, standardně se negativní séra dále neředí. Proto je každý netreponemový test nutno
doplnit dalším specifickým testem, který případné protilátky zachytí.
TPHA - TP hemaglutinační test je tzv. treponemový test, který detekuje specifické antitreponemové
protilátky.
Syfilis TP test prokazuje chemiluminiscenční metodou specifické protilátky proti Treponema
pallidum (TP). Sérokonverzi zachytí cca 5. – 6. týden po infekci. Je třeba počítat s možností
falešně pozitivních výsledků, příčiny jsou podobné jako u RPR testu (autoimunity, malignity, virové
infekce, infekce jinými spirochétami – boreliemi, …..).
Falešná negativita je způsobena především odběrem v inkubační době a na počátku I. stadia před
sérokonverzí.
Všechny suspektně pozitivní (reaktivní) nálezy musí být zaslány ke konfirmačnímu vyšetření do
NRL pro syfilis, aby byla vyloučená falešná pozitivita. Laboratoř zasílá reaktivní nález do NRL a
výsledek uzavírá až po vyloučení/potvrzení reaktivity. K výsledku z laboratoře přikládá i výsledek
konfirmace z NRL.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
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Chlamydia trachomatis IgA, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
CHLTR IgA

S/CO (index pozitivity)

CHLTR IgG

S/CO (index pozitivity)

Jednotky

< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní
< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní

Informace o vyšetření
Chlamydia trachomatis je nejčastějším sexuálně přenášeným bakteriálním patogenem a původcem
pohlavních chorob na světě. Nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé, nejvíce ve věkové skupině
15–30 let. Urogenitální chlamydiové infekce často probíhají ve formě tzv. postgonokokového zánětu.
Cervikální chlamydiová infekce je v současné době považována za jeden z rizikových faktorů pro
vznik karcinomu děložního hrdla. Chlamydia trachomatis je nejčastější příčinou neplodnosti u žen i u
mužů. Způsobuje záněty u žen (endometritis, adnexitis, perihepatitis, periapendicitis, peritonitis,
reaktivní artritis….), mužů (epididymitis, prostatitis, posturetritickou reaktivní artritis…) i novorozenců
(konjunktivitis, pneumonie).
Průkaz protilátek metodou ELISA je založen na průkazu druhově specifických protilátek IgA a IgG
proti komplexu membránových proteinů MOMP. IgA protilátky svědčí pro akutní, chronickou nebo
perzistující infekci a IgG pro infekci prodělanou. Nástup druhově specifických protilátek je cca 3-6
týdnů po infekci a časté je jejich dlouhodobé přetrvávání, zejména ve třídě IgG. Nález protilátek není
možno hodnotit izolovaně, vždy je nutno hodnotit v souvislosti s klinickým stavem pacienta.
Při interpretaci výsledků vyšetření nutno vzít v úvahu:
- Protilátky mohou být prokázány u klinicky zcela zdravých osob, pouhý nález protilátek není indikací
k antibiotické léčbě
- Je možná zkřížená reaktivita mezi antigeny Ch. trachomatis a Ch. pneumoniae
- Polyklonální stimulace B-lymfocytů při EBV infekci může způsobit nespecifickou reaktivitu ve třídě
IgA
- Laboratorní výsledky je nutno vždy posuzovat v souvislosti s klinickým obrazem, efekt terapie
nemusí korespondovat s indexem pozitivity prokázaných protilátek v séru odebraného po léčbě.
Často dochází po léčbě ke zvýšení titru.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
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Chlamydophila pneumoniae IgM, IgA, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
CHLPN IgA

AU/ml

CHLPN IgM

S/CO (index pozitivity)

CHLPN IgG

AU/ml

Jednotky

< 12,0 negativní
12,0 – 18,0 hraniční
≥ 18,0 pozitivní
< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní
< 12,0 negativní
12,0 – 18,0 hraniční
≥ 18,0 pozitivní

Informace o vyšetření
Chlamydophila pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější. K
primoinfekci většinou dochází mezi 5. až 18. rokem života. Nejčastějšími klinickými projevy infekce
jsou: rhinitis, sinusitis, otitis media, pharingitis, bronchitis, atypická pneumonie s neproduktivním
kašlem a nevýrazným poslechovým nálezem, reaktivní artritis. Průkaz protilátek metodou ELISA je
založen na průkazu druhově specifických protilátek IgM, IgA a IgG proti komplexu membránových
proteinů MOMP. IgM protilátky svědčí pro časnou fázi primoinfekce, IgA protilátky svědčí pro akutní,
chronickou nebo perzistující infekci a IgG pro infekci prodělanou. Nástup druhově specifických
protilátek je cca 3-6 týdnů po infekci a časté je jejich dlouhodobé přetrvávání, zejména ve třídě IgG.
Nález protilátek není možno hodnotit izolovaně, vždy je nutno hodnotit v souvislosti s klinickým
stavem pacienta.
Při interpretaci výsledků vyšetření nutno vzít v úvahu:
- Protilátky mohou být prokázány u klinicky zcela zdravých osob, pouhý nález protilátek není indikací
k antibiotické léčbě
- Je možná zkřížená reaktivita mezi antigeny Ch. trachomatis a Ch. pneumoniae
- Polyklonální stimulace B-lymfocytů při EBV infekci může způsobit nespecifickou reaktivitu ve třídě
IgA
- Laboratorní výsledky je nutno vždy posuzovat v souvislosti s klinickým obrazem, efekt terapie
nemusí korespondovat s indexem pozitivity prokázaných protilátek v séru odebraného po léčbě.
Často dochází po léčbě ke zvýšení titru.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
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Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
MYCO IgA

AU/ml

MYCO IgM

S/CO (index pozitivity)

MYCO IgG

AU/ml

Jednotky

< 12,0 negativní
12,0 – 18,0 hraniční
≥ 18,0 pozitivní
< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní
< 12,0 negativní
12,0 – 18,0 hraniční
≥ 18,0 pozitivní

Informace o vyšetření
Mycoplasma pneumoniae je primárním patogenem dýchacího traktu. Způsobuje pneumonie
doprovázené zvýšenou teplotou, nevolností, zimnicí, kašlem a únavou. Onemocnění je vleklé, ale
dobře léčitelné antibiotiky. Nákaza je přenosná vzduchem, kapénkovou infekcí. K epidemiím dochází
zpravidla ve velkých, zejména dětských kolektivech v jarních a podzimních měsících. Diagnostika
onemocnění je založena na klinickém obrazu, epidemiologické anamnéze a laboratorních testech.
Vzhledem k obtížné kultivaci Mycoplasma pneumoniae je pro rutinní diagnostiku vhodnou možností
stanovení specifických protilátek tříd IgA, IgG a IgM v séru nebo plazmě metodou ELISA.
Při primoinfekci dochází k tvorbě protilátek třídy IgM 1. až 2. týden po infekci, maxima dosahují cca 1
měsíc od začátku onemocnění a můžou perzistovat více než 1 rok. Výskyt specifických IgM protilátek
u pacientů do 20 let je 80 %, u pacientů nad 20 let je 40 %. Při reinfekcích zpravidla nedochází k
jejich vzestupu. K tvorbě protilátek třídy IgA dochází obvykle později než u IgM, častý je jejich
časnější pokles. Význam mají zejména v případě absence IgM u některých pacientů a dále u
reinfekcí. U protilátek třídy IgG může docházet k vzestupu titru už po 2–3 týdnech od začátku výskytu
příznaků, maximálních hladin dosahují za delší dobu, někdy až za 6 měsíců, perzistují déle než 1 rok,
jsou známy případy perzistence déle než 4 roky. V případě reinfenkcí je nutno hodnotit dynamiku
protilátek u párových vzorků, odebraných s odstupem 1–2 týdny.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
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Toxoplasma gondii IgM, IgG, IgA
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA Architect): IgM,
IgG
ELISA: IgA
Protilátky
Jednotky
Meze
Toxo IgA

S/CO (index pozitivity)

Toxo IgM

Index

Toxo IgG

IU/ml

Jednotky

< 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
≥ 1,2 pozitivní
< 0,5 negativní
0,5 – 0,6 hraniční
≥ 0,6 reaktivní
< 1,6 negativní
1,6 – 3,0 hraniční
≥ 3,0 reaktivní

Informace o vyšetření
Toxoplasmóza je parazitární onemocnění, jehož původcem je prvok Toxoplasma gondii. Jedná se o
parazita se složitým vývojovým cyklem, který se vyskytuje v několika morfologicky odlišných stádiích.
Primárním hostitelem jsou kočkovité šelmy. Člověk a ostatní teplokrevní obratlovci se můžou nakazit
buď primárně infikovanou potravou (nedostatečně tepelně upravené maso) nebo pozřením oocysty
(znečištěné prsty, předměty atd.).
Získaná toxoplasmóza u imunokompetentních jedinců probíhá obvykle asymptomaticky nebo jen s
mírnými příznaky (lymfadenopatie, subfebrilie, únava) a bez následků. Závažnější projevy
toxoplasmózy (encefalitida, hepatitida, myokarditida, generalizovaná forma onemocněním) můžou
nastat u imunokompromitovaných jedinců, kteří jsou navíc ohroženi i reaktivací latentní infekce.
Vrozená toxoplasmóza je způsobena přenosem infekce z matky na plod. Je důsledkem
primoinfekce matky krátce před otěhotněním nebo v graviditě. Může vést k abortu, porodu mrtvého
dítěte nebo porodu dítěte s různým stupněm poškození (kalcifikace mozku, hydrocefalus, poruchy
zraku, ovlivnění duševního vývoje). Diagnostika onemocnění je založena na klinickém obrazu,
epidemiologické anamnéze a laboratorních testech. Přímá detekce parazita není dostupná pro rutinní
diagnostiku, vhodnou možností průkazu infekce je sérologie. Protilátky tříd IgM mají zásadní význam
pro diagnostiku akutní toxoplasmózy. Protilátky třídy IgM představují vysoce senzitivní marker akutní
infekce a mohou přetrvávat déle než rok (až 18 měsíců). Protilátky třídy IgG dosahují maximální
hladiny v séru půl roku po začátku onemocnění a lze je prokázat mnoho let po prodělání infekce.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
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Helicobacter pylori IgA, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
HP IgA

S/CO (index pozitivity)

HP IgG

AU/ml

Jednotky

< 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
≥ 1,2 pozitivní
< 8,0 negativní
8,0 – 12,0 hraniční
≥ 12,0 pozitivní

Informace o vyšetření
Helicobacter pylori řadíme do rodu Helicobacter. Jako patogen se uplatňuje při infekcích žaludeční
sliznice, a to zejména v oblasti antra a duodena. Je původcem chronické gastritidy typu B, na jejímž
podkladě se může později rozvinout vředová choroba, případně může přejít ve formu atrofickou s
rizikem vzniku žaludečního karcinomu. Infekce H. pylori je spojována rovněž s dyspeptickými
potížemi, epigastrickými bolestmi, vředovou chorobou gastroduodena, příp. MALT lymfomem.
Neinvazivní ELISA testy jsou vhodné pro sledování efektivity terapie, vyhledávání infekce a reinfekce.
Eradikace mikroba je následována poklesem hladiny protilátek. IgA protilátky jsou přítomny nejen v
akutní fázi onemocnění, ale i při chronické infekci žaludeční sliznice spolu s protilátkami třídy IgG.
Jejich zvýšení je popsáno také u pacientů s rizikem karcinomu žaludku. Přítomnost IgG protilátek
potvrzuje kontakt s H. pylori, není však indikátorem aktivity infekce. Sérokonverze nastává cca 2
měsíce po primoinfekci.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: 0 – 4 dny, statim po domluvě denně

Spalničky (measles) IgM, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
IgM

S/CO (index pozitivity)

IgG

S/CO (index pozitivity)

Jednotky

< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní
< 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
≥ 1,2 pozitivní

Informace o vyšetření
Onemocnění virem spalniček patří mezi nejvíce nakažlivé, šíří se vzdušnou cestou, k přenosu
dochází kapénkami, zdrojem onemocnění je výlučně nemocný člověk.
Příznaky – horečnatý stav s generalizovaným exantémem trvajícím déle než 3 dny, přibližně 4 dny
před vyrážkou jsou přítomny katarální příznaky (teplota na 38 °C, kašel, rýma, Koplikovy skvrny na
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bukální sliznici v ústech, zánět spojivek, typický vzhled obličeje „uplakané dítě“). Exantém je
červenofialový, obvykle začíná na záhlaví nebo za ušima, do 4 dnů se generalizuje. Komplikací
spalniček může být zápal plic, zánět středního ucha nebo postižení CNS.
Inkubační doba 7 – 21 dnů.
V posledních letech se setkáváme se zavlečenými případy ze zahraničí, dochází ke snižování
proočkovanosti dětí (odmítání očkování) + v dospělosti u očkovaných osob pozorování tzv. „vyvanutí
imunity“, což může vést ke zvýšenému riziku onemocnění a jeho šíření.
Doba odběru na sérologickou diagnostiku infekce – mezi 4. A 28. Dnem výsevu enantému.
IgM – pozitivita je potvrzením onemocnění spalničkami. U vzorků s průkazem IgM protilátek je nutné
vyloučit i možnou pozitivitu IgM protilátek proti viru zarděnek, parvoviru B19, EBV a HHV6, v souladu
s platnou legislativou se pozitivní vzorky zasílají ke konfirmaci do NRL.
Negativita IgM nevylučuje onemocnění, proto musí být vyšetření doplněno o vyšetření párového
vzorku odebraného minimálně 10 dní po prvním vzorku.
IgG – osoby s pozitivním nálezem specifických spalničkových IgG protilátek jsou považovány za
imunní.
Pro validní interpretaci laboratorních výsledků je nezbytné znát datum počátku klinické
manifestace, klinický obraz a epidemiologické údaje, včetně statusu očkování.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: 0 – 4 dny, statim po domluvě denně

Tetanus IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky Meze

Jednotky
IgG

MIU/ml

<100 – doporučuje se očkování
100-1000 – kontrola po 1 – 2 letech
>1000 – kontrola po 2 – 4 letech

Informace o vyšetření
Tetanus je nebezpečné bakteriální infekční onemocnění. Spóry bakterie Clostridium tetani jsou
celosvětově rozšířeny v půdě. Vstupní branou nákazy jsou drobná i větší poranění na lidském těle,
která se dostanou do kontaktu s kontaminovanou půdou. Lidé se nejčastěji nakazí otevřenou ranou,
jež přišla do kontaktu s předměty kontaminovanými touto bakterií. Spóry se dostávají pod kůži,
bakterie se následně množí, produkují toxin, jež se naváže se na nervovou tkáň. Tetanus se projevuje
křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Na počátku se objevují obtíže a bolesti při otvírání
úst. V této fázi nemocný člověk obvykle nemívá žádné jiné potíže ani teplotu. Postupně se ale
zvýšené napětí rozšiřuje na krk a ostatní svaly, dochází k rozvoji celkových křečí. Nebezpečné je
ochabnutí dýchacích svalů, které může vést k udušení.
Přeočkování proti tetanu by mělo následovat v rozmezí 15 let, u osob nad 60 let však v intervalu do
10 let od předchozí dávky. Tento interval může být i delší, pokud je hladina ochranných protilátek na
ochranné hladině.
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Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
Informace o posledním očkování uvádějte na žádance.

Klíšťová encefalitida IgM, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více)
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
TBEV IgM

S/CO (index pozitivity)

TBEV IgG

S/CO (index pozitivity)

< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní
< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní

Interpretace výsledků po vakcinaci:
Výsledek IgG

Interpretace

Poznámka

IP <0,9

Protilátky anti-TBEV
negativní

IP = 0,9 – 1,1

Protilátky anti-TBEV
hraniční titry

Základní imunizace
neukončena – postupovat
dle doporučeného
očkovacího schématu
(pokud nedošlo 4 týdny po
druhé dávce
k sérokonverzi, je vhodné
zvážit podání doplňující
dávky + 3. dávka dle
očkovacího schématu)

Jednotky

≥ 1,1

Protilátky anti-TBEV
pozitivní

Základní imunizace
ukončena – příp. podat
booster dávku a hladinu
protilátek zkontrolovat za 24 týdny; případně
verifikovat výsledek
virusneutralizačním testem
Sérokonverze, postupovat
dle doporučeného
očkovacího schématu.

Informace o vyšetření
Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění, jehož původce řadíme mezi arboviry do čeledi
Flaviviridae. Jedná se o nákazu s přírodní ohniskovostí. Rezervoárem viru jsou drobná i větší lesní
zvířata a přenašečem různá vývojová stádia klíšťat. Člověk se nejčastěji nakazí po přisátí (i
krátkodobém) infikovaného klíštěte, výjimečně požitím tepelně nezpracovaného infikovaného mléka.
Nejvíce hlášených případů klíšťové encefalitidy je v létě a na podzim. Až 70 % infekcí TBE je klinicky
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inaparentních. Manifestní onemocnění mívá často dvoufázový průběh. Po inkubační době (3-14 dní)
nastupují nespecifické chřipkové příznaky (horečka, bolesti hlavy a svalů, malátnost). Následuje
několikadenní zlepšení stavu a poté dochází k rozvoji neurální fáze nemoci (prudké bolesti hlavy,
poruchy vidění, zvracení, malátnost, meningeální příznaky, postižení hlavových nervů, parézy
končetin). Akutní fáze klíšťové encefalitidy trvá 1-3 týdny. Těžší průběh, často i s trvalými následky,
lze pozorovat u seniorů. Pro diagnostiku klíšťové encefalitidy je důležitá anamnéza, klinický obraz
onemocnění a výsledky laboratorních testů. Jedná se především o biochemické a cytologické
vyšetření likvoru a dále o sérologické stanovení protilátek třídy IgM a IgG v séru. Sérologickým
markerem akutní infekce jsou protilátky třídy IgM. Jejich tvorba může v ojedinělých případech
přetrvávat až 10 měsíců. Protilátky třídy IgG zajišťují ochranu vůči nové nákaze a lze je detekovat
dlouhodobě (několik let) po prodělané infekci či vakcinaci.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost:v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
Údaje o vakcinaci uvádějte na žádanku.

Borrelióza IgM, IgG
Materiál, množství,
interference
Metoda vyšetření

Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
úměrně více), synoviální tekutina, likvor
Vzorky bakteriálně kontaminované, hemolytické nebo chylózní mohou
ovlivnit výsledek testu.
ELISA
Protilátky
Jednotky
Meze
IgM

S/CO (index pozitivity)

IgG

S/CO (index pozitivity)

Jednotky

< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní
< 0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
≥ 1,1 pozitivní

Informace o vyšetření
Lymeská borrelióza je multisystémové infekční onemocnění vyvolané spirochetou Borrelia
burgdorferi. Infekce je přenášena klíšťaty rodu Ixodes. Sérologická diagnostika borreliózy je složitá
vzhledem k různým faktorům, jako je velká genetická diverzita druhu Borrelia burgdorferi s.l., možná
zkřížená reaktivita s nepříbuznými antigeny jiných mikroorganismů, bohatost borrelií na heat shock
proteiny. Diagnostiku komplikují rovněž velké rozdíly sérologické reaktivity různých jedinců a její
ovlivnění antibiotickou terapií. Tvorba protilátek v časné fázi může být extrémně pomalá. Na druhé
straně IgG i IgM protilátky mohou přetrvávat deset i více let.
Diagnostika onemocnění je založena na klinickém obraze, anamnéze a laboratorních testech.
V současné době je nejvhodnější diagnostickou metodou screeningové stanovení hladiny
specifických protilátek a následná konfirmace metodou imunoblot/westernblot.
EIA Borrelia recombinant je enzymoimunoanalytická souprava III. generace s vysokou diagnostickou
citlivostí a specifitou, vhodná pro screeningové stanovení antiborreliových protilátek. Jako vzorek k
vyšetření může být použito lidské sérum, citrátová plazma, mozkomíšní mok a synoviální tekutina.
Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
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Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně

Borrelióza westernblot IgM, IgG
Materiál, množství,
Srážlivá krev 4,5 / 7 ml (Sérum – 0,5ml - podle počtu požadovaných metod
interference
úměrně více), synoviální tekutina, likvor
Metoda vyšetření
Imunoblot/westernblot
Jednotky
pozitivní/hraniční/negativní
Informace o vyšetření
Test je určený pro konfirmační stanovení specifických protilátek u vzorků, které byly metodami EIA
nebo jiným sérologickým vyšetřením určeny jako pozitivní nebo hraniční. Součástí soupravy je i
proužek pro stanovení specifických protilátek proti lidské granulocytární anaplazmóze (HGA). Jedná
se o onemocnění vyvolané bakterií Anaplasma phagocytophila. Přenašečem u nás je klíště obecné –
Ixodes ricinus. Současný výskyt protilátek proti antigenu p44 a borreliovým antigenům může
znamenat koinfekci HGA a borreliózy. V případě pozitivního výsledku testu Anaplasma je vhodné
provést další vyšetření pro vyloučení nebo potvrzení HGA.
Princip vyšetření: Rekombinantní antigeny jsou naneseny na nitrocelulózovou membránu
upevněnou na plastové podložce. V průběhu testu jsou jednotlivé stripy inkubovány s vyšetřovaným
vzorkem, přičemž dochází k vazbě specifických protilátek přítomných ve vzorku na příslušné
antigenní linie na stripu.
Přehled testovaných antigenů v třídě IgM
OspC (p25)
FlaB (p41)
DbpA (Osp17, p17)
BmpA (p39)
OspA-LT B.afzelii
OspA-LT B.garinii
OspC-GV B.afzelii
OspC-GV B.garinii
p44 Anaplasma

Vnější povrchový protein C, směs antigenů OspC B. afzelii, B. garinii a B. burgdorferi
s.s., hlavní časný antigen
Flagelin (vnitřní část), vnější protein bičíků, může být nespecifický (zkřížené reakce
s jinými spirochetami a bičíkatými bakteriemi)
Protein hostitelské buňky vázající se na decorin, vysoce specifický, směs antigenů Ba,
Bg, Bbss
Membránový protein A, směs antigenů Ba, Bg, Bbss
Povrchový membránový lipoprotein
Druhově specifické antigeny slouží pro zpřesnění detekce protilátek s druhovým odlišením
Druhově specifické antigeny slouží pro zpřesnění detekce protilátek s druhovým odlišením

Vnější membránový protein, vysoce specifický antigen Anaplasma phagocytophila

Přehled testovaných antigenů v třídě IgG

p35 (OspB)
p21 (OspE)
p20

Membránový protein A, pozdní antigen, směs antigenů Ba, Bg, Bbss
„Borrelia burgdorferi fibronectin-binding protein“, směs antigenů Ba, Bg, Bbss, vysoce
specifický
Protein hostitelské buňky vázající se na decorin, vysoce specifický, směs antigenů Ba,
Bg, Bbss
Hlavní extracelulární protein, degradační produkt p100, antigen pozdní protilátkou
odpovědi, vysoce specifický
směs antigenů Ba, Bg, Bbss, antigen pozdní protilátkou odpovědi
Variable major protein-like sequence, expressed (antigenně variabilní systém) –
významný pro protilátkovou odpověď IgG; druhově specifický antigen, borrelie exprimují
VlsE pouze v hostiteli
Vnější membránový protein, druhově konzervovaný antigen, specifický
Vnější membránový protein, druhově konzervovaný antigen
Druhově konzervovaný antigen, antigen pozdní protilátkou odpovědi

DbpA-TT Ba
DbpA-TT Bg

Protein hostitelské buňky vázající se na decorin, vysoce specifický, druhově specifický
Protein hostitelské buňky vázající se na decorin, vysoce specifický, druhově specifický

BmpA (p39)
BBK32
DbpA (Osp17, p17)
p83
p58
VlsE
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OspA-LT Ba
OspA-LT Bg

Povrchový membránový lipoprotein, druhově specifický
Povrchový membránový lipoprotein, druhově specifický

p44

Vnější membránový protein, vysoce specifický antigen Anaplasma

Stabilita: v séru 3 měsíce při -20°C, 7 dnů při 2 – 8°C, 1 den při 20 – 25°C
Časová dostupnost: v sérii, 0 – 4 dny, statim po domluvě denně
Výsledek vyšetření je interpretován jako negativní/hraniční/pozitivní podle výsledků reakce s
jednotlivými antigeny.
Současně jsou na výsledkovém listu uvedeny specifické antigeny, jejichž reakce byla hraniční
nebo pozitivní.

C–6

MNOŽSTVÍ VZORKU

U kultivačních vyšetření je množství vzorku definováno patogenem z ložiska a málokdy jej lze ovlivnit.
U vyšetření prováděných z krve se objemy potřebného materiálu pohybují v mikrolitrech, avšak
významnou roli hraje mrtvý objem materiálu při jeho zpracování.
Obecně platí:
- pro rutinní sérologická vyšetření se odebírá jedna zkumavka objemu cca 7 ml.

C-7

VYŠETŘENÍ SAMOPLÁTCŮ

Laboratoř poskytuje své služby i samoplátcům dle platného bodového ohodnocení zdravotních
výkonů. U bakteriologických kultivačních vyšetření nelze cenu vyšetření stanovit předem, účet pro
úhradu na pokladně je pacientovi vystaven až po uzavření výsledku. Platba je provedena na pokladně
Nemocnice Boskovice a následně po předložení dokladu o úhradě je pacientovi vydán výsledek.
Pokud je žadatelem lékař pro samoplátce, je na účtárně na základě podkladů z Mikrobiologického
oddělení vystavena faktura. U sérologických vyšetření je možné účet vystavit a úhradu provést ihned.
Cena vyšetření je dána dle bodové hodnoty vyšetření v platném Seznamu výkonů a dle Ceníku
vyšetření pro samoplátce Nemocnice Boskovice s.r.o.

C–8

NEZBYTNÉ OPERACE SE VZORKEM, STABILITA VZORKU

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta (nebo
alespoň rokem narození) jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky
preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření při pokojové nebo chladničkové
teplotě (viz. C-5 Manuál odběru vzorků). Je nutné plánovat odběr i podle dostupnosti transportu do
laboratoře (u mimoústavních pacientů). U ústavních pacientů je vždy vhodné vzorek transportovat
neprodleně po odebrání. S tím souvisí i vhodné načasování odběru v době provozu laboratoře u
vyšetření, která je možno naplánovat.
Chybou jsou větší tepelné výkyvy oběma směry i během transportu, zcela nevhodné je vystavovat
materiál slunečnímu záření.
Vždy je nutné zkontrolovat bezpečné uzavření vzorku
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ZÁKLADNÍ INFORMACE K BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI SE VZORKY

Na základě vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb. byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s
biologickým materiálem:


Každý vzorek doručený do laboratoře je nutné považovat za potenciálně infekční.



Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem - toto
je důvodem k odmítnutí vzorku.



Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním mají být
viditelně označeny.



Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do
stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo
dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.



Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném
rozsahu.

C – 10

INFORMACE K DOPRAVĚ VZORŮ A ZAJIŠŤOVANÉM SVOZU VZORKŮ


Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice a ambulancí v areálu nemocnice
zajišťují sanitáři jednotlivých oddělení nebo pracovníci k tomu určeni.
Odebraný biologický materiál je přenášen v boxech, dokumentace je uložena zvlášť (v plastových
složkách).
Veškeré vzorky je nutno předat osobně pracovníkovi příjmu mikrobiologického oddělení.


Laboratoř přijímá i vzorky přímo od pacientů, nejčastěji zaslaných tímto způsobem lékaři ze
spádových ambulancí. Vzorky přebírá laborantka, při převzetí kontroluje shodu údajů na žádance a
odebraném materiálu. Případné neshody řeší s odebírajícím lékařem. Je důležité, aby lékař poučil
pacienta o bezpečném transportu vzorků, především tekutých, aby nedošlo během transportu k vylití
a kontaminaci.


Transport vzorků z externích pracovišť je zajišťován svozovou službou.
Svoz biologického materiálu je prováděn se snahou vyhovět všem klientům laboratoří a současně
splnit všechny požadavky na pokyny pro preanalytickou fázi zpracování vzorku (časová dostupnost
vzorku do laboratoře po jejich převzetí od klienta).
Přeprava biologického materiálu probíhá podle určené trasy pro každý všední den. Plán trasy určuje
vedoucí technického oddělení, v rámci optimalizace cest se vzorky.
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V současné době je svoz zajišťován pro zdravotnická zařízení v obcích: Šebetov, Březina, Velké
Opatovice, Jevíčko, Letovice, Lysice, Olešnice, Svitávka, Benešov, Boskovice, Blansko.
V případě změny požadavků kontaktujte vedoucího technického oddělení na tel. 516 491 126.


Vzorky jsou přijímány i od lékařů, kteří mohou dopravit materiál osobně do laboratoře. I v
tomto případě se při přebírání materiálu kontroluje shoda mezi údaji na žádance a odebraném
materiálu.
D – PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI
D–1

PŘÍJEM ŽÁDANEK A VZORKŮ

Příjem žádanek a vzorků se provádí u příjmového okénka, příjem probíhá:
po - pá:
6:30 - 15:00 hod
so:
7:30 - 10:30 hod.
Příjem materiálu na Mikrobiologii v jinou dobu než je uvedeno, je možný po telefonické domluvě s
pracovníky oddělení, a to v pracovní době oddělení.
Vzorky se žádankami se předávají vždy osobně pracovníkovi příjmu laboratoře, který je za příjem
zodpovědný.
Náležitosti žádanky a vzorku jsou řešeny v oddíle C této příručky.
Základním kritériem pro příjem vzorku je úplná identifikace pacienta – jméno, příjmení, rodné číslo
nebo náhradní RČ u cizinců. Laboratoř si musí být jistá, že nemůže dojít k záměně vzorků.

D–2

KRITÉRIA PRO ODMÍTNUTÍ VADNÝCH DODANÝCH VZORKŮ

Laboratoř může odmítnout:
 žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo
pojištěnce, příjmení a jméno, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště) nebo obsahuje-li
požadavek (požadavky) na vyšetření, která laboratoř neprovádí ani nezajišťuje
 žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem
 nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska
nezaměnitelnosti dostatečný
 nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení obalu nebo otevření při
přepravě
 neoznačenou nádobu s biologickým materiálem
 biologický materiál bez žádanky
Pokud nastanou výše uvedené nedostatky, je tato skutečnost neprodleně řešena buď
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s předávajícím personálem, nebo s odesílajícím oddělením.
Vzhledem k jedinečnosti, a většinou neopakovatelnosti, biologického materiálu pro mikrobiologická
vyšetření je vše řešeno individuálně, dle druhu materiálu a požadavků klienta, pokud možno
telefonicky.
Výše uvedené skutečnosti jsou zaznamenány v komentáři výsledků a v knize „Vadné primární
vzorky“.

D–3

POSTUPY PŘI NESPRÁVNÉ IDENTIFIKACI VZORKU NEBO ŽÁDANKY

a) Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance
 Jestliže na průvodce k materiálu chybí údaje, které jsou nezbytné pro identifikaci pacienta,
pokusí se pracovníci laboratoře tyto údaje zjistit na základě telefonického dotazu klinickému
pracovišti, které vyšetření indikovalo. Je nutné, aby byl uveden alespoň odesílající lékař nebo
identifikace pracoviště, nejlépe s telefonickým kontaktem. Chybějící údaje na žádance jsou v
laboratoři doplněny, zapisující pracovník provede zápis do knihy „Vadné primární vzorky“ a
materiál se zpracuje.
 Jestliže chybí kontakt na odebírajícího lékaře i základní identifikace pacienta, materiál není
zpracován, je proveden záznam do knihy, případně je popsána neshoda.
Pokud dojde k výše uvedeným neshodám u urgentního požadavku - statimu, postup odstranění
neshody je stejný jako u běžného požadavku, ale je volen tak, aby nebylo ovlivněno zpracování
požadavku a splnění kritérií pro statim.
b) Postup při chybné identifikaci vzorku
 Není-li dodaný vzorek materiálu označen jménem nebo rodným číslem, nebo pokud se
neshodují údaje na žádance a odebraném vzorku, materiál nemůže být zpracován. Odebírající
lékař je vždy telefonicky informován a vyzván k opakovanému odběru. Provede se zápis o
neshodě do knihy „Vadné primární vzorky“, pokud lze, je vzorek zadán do LIS s důvodem
odmítnutí a výsledek je uzavřen, je zaslán výsledkový protokol o nezpracování lékaři.
c) Postup při nedodání vzorku do laboratoře
 Tato situace může nastat u hospitalizovaných pacientů, kteří mají elektronickou

žádanku zadanou před odběrem vzorku. Tato žádanka je již vyexpedovaná z NIS do
LIS a laboratoř čeká na materiál. Jestliže materiál není odebrán v den naplánovaného
odběru, žádanka je přijata do LIS a okamžitě uzavřena s komentářem „MATERIÁL
NEBYL DODÁN“.
 Jestliže tento stav nastane u externích lékařů (do laboratoře je dodána pouze
vyplněná žádanka bez materiálu), laboratoř nejprve telefonicky u lékaře ověří příčinu a
další řešení záleží konkrétní situaci. Pokud je materiál odebrán, je možno jej dodat
dodatečně, ale je třeba splnit podmínky preanalytické fáze (především dobu a
podmínky skladování vzorku). Pokud není odebrán, je žádanka přijatá do LIS a
okamžitě uzavřena s komentářem „MATERIÁL NEBYL DODÁN“. Zároveň je vyplněn
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Záznam o neshodě v knize „Vadné primární vzorky“.

D–4

INFORMACE O VYŠETŘENÍ, KTERÉ LABORATOŘ NEPROVÁDÍ

Pokud lékař z oddělení nebo ambulance Nemocnice Boskovice požaduje vyšetření, které nelze
provést v některé z našich laboratoří, může využít služeb sběrné laboratoře - pracovní úsek OKBH.
Nemocnice Boskovice spolupracuje s externí laboratoří Ifcor s.r.o. Žadatelé využívají nabídky
vyšetření této laboratoře a odběry včetně žádanek odevzdají na OKBH.
Povinnosti sběrné laboratoře OKBH jsou limitovány na:
- příjem vzorků včetně žádanek
- zápis vzorků do příslušných Knih
- uchovávání biolog. materiálu do doby odvozu
- předání vzorků a žádanek pracovníkovi svozové služby - stvrzeno podpisem v knize
Sběrná laboratoř OKBH nenese odpovědnost za další nakládání se vzorkem (tj. transport, analýzy,
výsledky).
Výsledky jsou z externí laboratoře odesílány přímo žadateli, který je uveden na žádance.

V případě zájmu o zavedení nových metodik v laboratořích Nemocnice Boskovice s.r.o., musí
požadující lékař kontaktovat primáře oddělení a s ním provést rozbor (počty vzorků, frekvence)
o možnosti zavedení nové metodiky.

D-5

VYŠETŘOVÁNÍ SMLUVNÍMI LABORATOŘEMI

Laboratoř dle potřeby využívá služeb národních referenčních laboratoří SZÚ při typizaci
vykultivovaných kmenů, konfirmaci citlivosti na antibiotika, konfirmaci výsledků sérologických
vyšetření, případně jiné konzultační činnosti.
Odeslané vzorky jsou evidovány, laboratoř zakládá kopie všech žádanek odeslaných vzorků.
O odeslání vzorku do NRL je žadatel informován, doba uzavření výsledku se adekvátně prodlužuje
do doby dodání výsledku z NRL. Ihned po obdržení výsledku je kompletní výsledek uzavřen, kopie
výsledku z NRL je přiložena žadateli. Originál zakládá a archivuje Mikrobiologické oddělení.
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E – VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘEMI
E–1

INFORMACE O FORMÁCH VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Výsledky vyšetření jsou po uzavření zkontrolovány a uvolněny vysokoškolákem se specializací a
vytištěny. Vytištěné výsledkové listy jsou dále distribuovány lékařům. Výsledky vyšetření indikovaných
nemocničními lékaři jsou po uzavření předány na příslušná oddělení.
Mimoústavní lékaři obdrží výsledky buď prostřednictvím nemocniční svozové služby, nebo poštou.
Na oddělení a ambulance se sítí NIS jsou výsledky odesílány elektronicky ještě před distribucí
tištěné formy, tj. ihned po jejich uvolnění odpovědným pracovníkem laboratoře. Zadavatelé, kteří jsou
napojeni na datový standard (elektronická cesta zasílání výsledků) mají výsledky laboratorních
vyšetření dispozici rovněž ihned po jejich uvolnění.
Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:
označení laboratoře
jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce)
číslo pojišťovny
klinickou diagnózu
název a IČZ oddělení požadujícího vyšetření
datum a čas odběru primárního vzorku
datum a čas přijetí primárního vzorku
typ primárního vzorku
výsledek vyšetření - textová interpretace výsledků
identifikaci osoby uvolňující nález
datum a čas uvolnění nálezu
v případě výsledků akreditovaných vyšetření odkaz na akreditaci
Veškeré výsledky vyšetření jsou zálohovány v laboratorním informačním systému a jsou kdykoli
dohledatelné. Záloha je archivována po celou dobu fungování laboratoře. Za tuto činnost zodpovídá
IT oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o.
Telefonické sdělování výsledků: Telefonicky lze výsledky (až na níže uvedené výjimky) sdělit
pouze lékaři nebo sestře, a to v případě, že nevzniká pochybnost o totožnosti osoby, která výsledky
přebírá (lze aplikovat např. kontrolu zpětným voláním). Vždy je na výsledkovém listu uveden záznam
o hlášení. Telefonicky hlášené výsledky jsou vždy odeslány v písemné formě.
Telefonicky nelze sdělovat výsledky ambulantním pacientům, je možné je informovat o fázi
vyšetření.
Telefonicky hlásit uzavřené výsledky bez interpretace nálezu mohou laborantky a VŠ, hlášení s
interpretací nálezu nebo konzultací antibiotické terapie provádějí pouze oprávnění vysokoškoláci.
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Předat výsledek přímo pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci je možné na žádost odebírajícího
lékaře po ověření jeho totožnosti (OP, ŘP, pas), výsledkový list předáváme v zalepené obálce.
Současně provedeme zápis do knihy Osobně předaných výsledků. V zápise musí být uvedeno, kdo
předával, komu, datum a čas.
Výsledky samoplátcům předáváme osobně po zaplacení účtované částky.

E–2

HLÁŠENÍ VÝSLEDKU V KRITICKÝCH INTERVALECH

Laboratoř hlásí neprodleně odebírajícímu lékaři tyto výsledky:

Pozitivní nález v hemokultuře

Nález v likvoru po odběru (mikroskopie, přímá aglutinace) a kultivační pozitivitu likvoru

Nález obligátních střevních patogenů podléhajících povinnému epidemiologickému
hlášení
(Salmonella
spp.,
Shigella
spp.,
Campylobacter
spp.,Yersinia
enterocolitica,Vibrio cholerae, EHEC, O157, EPEC…. )

nález střevních virů (rotaviry, adenoviry, noroviry)

nález střevních parazitů

záchyt MRSA

záchyt VRE

záchyt MBL, KPC (výsledek rezistence nutno konfirmovat v NRL pro antibiotika)

záchyt toxinu C. difficile ve stolici

záchyt histotoxických klostridií, případně podezření na jejich přítomnost ve vzorku

Mikroorganismy, jejichž výskyt je nutno hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), odbor
epidemiologie:
ZDROJ: Vyhláška č. 473/2008 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-473)

Mikroorganismus
Bakteriologie

Nález

Bordetella
pertussis/parapertussis

Kultivační pozitivita
výtěru z nosohltanu
Pozitivita z primárně
sterilních materiálů –
mok, krev výpotek

Neisseria meningitidis
Corynebacterium
diphtheriae/ulcerans

Kultivační pozitivita
výtěru

Campylobacter spp.

Sérotypizace skupin
O157, O26, O111,
O103, O145
Pozitivita z primárně
sterilních materiálů –
mok, krev výpotek
Kultivační nález

Salmonella spp.

Kultivační nález

Enterohemorrhagické E.coli
(EHEC)
Haemophilus influenzae
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Hlášení KHS

Zaslání do NRL

ANO

NRL pro pertusi a diftérii

ANO

NRL pro meningokokové
nákazy

ANO

NRL pro pertusi a diftérii
(ověření kmene + produkce
toxinu)

ANO

NRL pro E.coli (ověření +
produkce toxinů)

ANO

NRL pro homofilové nákazy

ANO
ANO

Do NRL pro salmonely
zasíláme kmeny, který
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neumíme dourčit do druhu
(nemáme specifická séra)
Z primárně sterilního
materiálu-mok,
hemokultura, výpotek
Kultivace nebo průkaz
antigenu

Streptococcus pneumoniae

ANO

NRL pro streptokoky a
enterokoky

INFEKČNÍ SÉROLOGIE

Pozitivita IgM v séru
nebo v likvoru Průkaz
sérokonverze nebo
významného vzestupu
titru IgG protilátek
Průkaz protilátek v
likvoru, synoviální
tekutině
Pozitivita IgM v séru u
osob, které nebyly v
posledních 6 týdnech
očkovány Průkaz
sérokonverze nebo
významného vzestupu
titru IgG protilátek u
osob, které nebyly v
posledních 6 týdnech
očkovány
Reaktivní výsledek
screeningového testu
(RRR nebo TP test)
potvrzený konfirmací v
NRL
Detekce specifických
IgM
HBsAg pozitivita
Detekce specifických
protilátek a-HBc IgM
proti nukleokapsidovému
antigenu (core) VHB.

Klíšťová encefalitida

Lymeská borelióza

Spalničky

Syfilis

VHA

VHB

Přítomnost specifických
protilátek proti viru VHC

VHC
IMUNOCHROMATOGRAFIE
Clostridium difficile
Legionella pneumophila
Verze: 2

ANO,
potvrzená
reaktivita

Potvrzená reaktivita
testu

HIV

Pozitivní toxin
Pozitivní antigen v moči
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NRL pro HIV/AIDS

ANO

ANO

ANO

ANO
potvrzený z
NRL

NRL pro syfilis

ANO
potvrzený z
NRL

NRL pro hepatitidy

ANO
potvrzený z
NRL

Konfirmace NRL pro hepatitidy

ANO
ANO

Odběr biologického materiálu a
jeho zaslání k ověření do NRL
pro legionely (kultivace)
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ANO

Zápis o hlášení je proveden do komentáře v LIS, kde je uveden datum, čas, identifikace hlásícího a
osoby, které byl nález nahlášen + do Knihy hlášení (program LIS neumožňuje statistiku hlášení).
Vyšetření podléhající povinnému hlášení nahlásí na KHS, o hlášení je proveden záznam do
komentáře výsledkového listu. Po uzavření je výsledek distribuován standardní cestou ošetřujícímu
lékaři. Zároveň může mikrobiolog telefonicky konzultovat s odebírajícím lékařem jakýkoli výsledek
vyšetření, který považuje za závažný nebo vyžadující konzultaci.

E–3

ZMĚNY VÝSLEDKŮ A NÁLEZŮ

Za změny výsledků a nálezů lze považovat:



opravu identifikace pacienta
vydání nesprávného či chybného výsledku.

Oprava identifikace pacienta (číslo pojištěnce nebo příjmení a jméno) se provádí buď při zadávání
požadavků, nebo v rámci oprav databáze na základě sdělení žadatele.
Jestliže laboratoř vydala chybný výsledek, musí provést opravu, vytisknout a vydat výsledek
správný.
 v případě, že byl výsledek již vytištěn a chyba ve výsledku byla bezprostředně odhalena, provede
vysokoškolák, který vyšetření uvolnil, nápravu a nepořizuje zápis o opravě výsledku.
 pokud byla chyba ve výsledku odhalena až poté, co byl výsledek zaslán lékaři písemně nebo
elektronicky, je nutno opravit výsledkový protokol, zaslat neprodleně správný výsledek a oznámit
chybu odebírajícímu lékaři. V tomto případě musí být proveden písemný zápis o opravě výsledku, v
komentáři na výsledkovém protokolu je uvedeno, že se jedná o opravu výsledku číslo XXXX ze dne
DD. MM.RRRR. Zápis se provádí do formuláře Záznam o neshodě. Je nutno archivovat chybný i
opravený výsledek.

E–4

INTERVALY OD DODÁNÍ VZORKU K VYDÁNÍ VÝSLEDKU

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku,
čas vyhotovení výsledku a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).
Doba odezvy vyšetření je doba od přijetí vzorku do laboratoře do uvolnění výsledku vyšetření. Tato
doba je uvedena v seznamu u jednotlivých vyšetření (časová dostupnost).
Pokud je doba odezvy prodloužena, laboratoř informuje ošetřující lékaře o důvodu zpoždění
vyšetření a u oddělení/žadatelů připojených k NIS zasílá předběžný nález.

E–5

KONZULTAČNÍ ČINNOST LABORATOŘE

Konzultační činnost poskytuje laboratoř po celou pracovní dobu. Pokud se týkají indikací vyšetření,
interpretace výsledků a citlivosti na antibiotika, poskytují je pouze vysokoškoláci. Informace obecného
charakteru o způsobu odběru, transportu vzorků apod. mohou poskytovat i laborantky.
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V případě potřeby je možné využít konzultace Antibiotického střediska FN USA v Brně na tel. čísle
543 183 096 (7:00 – 15:30), o sobotách, nedělích a svátcích na tel. čísle 543 183 105 (7:00 – 13:00)
nebo antibiotického střediska FN Bohunice na tel. č. 532 232 392.

E–6

ZPŮSOB ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Podle formy doručení stížnosti do laboratoře dělíme tyto na ústní a písemné.
 Ústní stížnosti:
 stížnosti charakteru drobné připomínky, které je možno okamžitě vyřešit, řeší neprodleně
pracovník, který stížnost přijal nebo vedoucí oddělení. Záznam se neprovádí.
 Stížnosti, u nichž vzniká pochybnost o oprávněnosti, vždy řeší odpovědný pracovník. Jedná-li
se o drobnou stížnost, která je okamžitě vyřešena, zápis se neprovádí. Pokud je stížnost
závažnějšího charakteru a prokáže se jako neoprávněná, je proveden záznam o obsahu i
řešení do Záznamu o stížnosti.
 Rovněž oprávněnou stížnost závažnějšího charakteru řeší vedoucí pracovník, o jejím obsahu
a způsobu řešení provede záznam do Záznamu o stížnosti. Vyžaduje-li stěžovatel písemnou
odpověď, vedoucí pracovník ji vypracuje a odešle. Kopie odpovědi je založena v laboratoři.
 Písemné stížnosti:
 Každá písemná stížnost je zaevidována v Záznamu o stížnosti a předána vedoucímu oddělení
k řešení.
 Písemná odpověď s řešením problému je zaslána stěžovateli vedoucím oddělení buď ihned,
nebo po době potřebné k nalezení řešení. Zápis v Záznamu o stížnosti obsahuje datum příjmu
stížnosti a datum odeslání odpovědi. Kopie odpovědi je založena v laboratoři.
 Jestliže stížnost nemůže vyřešit vedoucí oddělení, je podstoupena k řešení vedení nemocnice
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F – STRUČNÝ MANUÁL ODBĚRU VZORKŮ
Vysvětlivky:
Uchování – způsob uchování vzorku před transportem – pouze pokud není možný okamžitý transport
do laboratoře !!! Uvedená doba je doba maximální !
Transport – podmínky transportu, uvedený časový údaj = maximální délka transportu.
Pokojová teplota = 15 – 25°C,
Chladničková teplota = 2 – 8°C
Časová dostupnost – průměrný časový interval pro sdělení kompletního výsledku od dodání vzorku
do laboratoře (doba odezvy).
Zkratky:
VT
Výtěrový tampon bez transportní půdy
VT-TP
Výtěrový tampon s transportní půdou (Amies)
VTD-TP
Výtěrový tampon na drátku s transportní půdou (Amies)
VTF
Výtěrový tampon Floq Swab minitip
SP
Sterilní sputovka
SZ
Sterilní zkumavka
ZK-K
Zkumavka pro odběr krve
ST
Sterilní stříkačka
PZ
Odběrová souprava na stolici s lopatičkou
PS
Podložní sklo
PT
Pokojová teplota
CHT
Chladničková teplota
D
Den
M
Měsíc
h
Hodina
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Vyšetření

Odběr

Odběrová Uchování Transport Doba
souprava
odezvy

Výtěr z krku
Výtěr z nosu

Výtěr z tonzil, patrových oblouků
Výtěr z dutiny nosní
Výtěr z nosohltanu – cílená kultivace
B.pertussis, B.parapertussis
Stěr ze sliznice dutiny ústní
Výtěr z tonzil, patrových oblouků
Výtěr z nosohltanu
Tekutý materiál získaný punkcí dutiny
Vykašlané sputum (hnisavý sekret z DCD)
Aspirát získaný z intubace DC
Materiál získaný výplachem velkých bronchů
Materiál získaný výplachem plicních sklípků
Výtěr z tracheostomické kanyly

VT-TP
VT-TP

24h/PT
24h/PT

2h/PT
2h/PT

2–5D
2–5D

VT-TP

2h/PT

2h/PT

4–7D

VT-TP
VT
VTF
ST, VT-TP
SP
SP
SP
SP
VT-TP

24h/PT
2h/PT
2h/PT
4h/24h/PT
24h/CHT
24h/CHT
24h/CHT
24h/CHT
24h/PT

2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT

2–5D
1h
1h
2-6D
2–4D
2–4D
2–4D
2–4D
2–4D

Moč

SZ

24h/CHT

2h/PT

1h

Moč

SZ

24h/PT

2h/PT

1h

Výtěr z nosohltanu

Dýchací cesty

LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA

Výtěr z dutiny ústní
Průkaz Ag Str. pyogenes
Průkaz Ag chřipky
Punktát z paranazálních dutin
Sputum
Endotracheální aspirát
Bronchiální výplach
Bronchoalveolární laváž
Výtěr z tracheostomie
Průkaz antigenu Streptococcus
pneumoniae
Průkaz antigenu Legionella
pneumophila

Verze: 2

Změna: 0

Účinnost od: 1. 1. 2019
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Vyšetření

Odběr

Moč - kultivace
Moč - Uricult

Moč střední proud, cévkovaná, z PMK
Moč střední proud, cévkovaná, z PMK
Výtěr ze zadní klenby poševní, stěr z cervixu
Při požadavku na anaerobní kultivaci

Urogenitální trakt

Výtěr z pochvy a cervixu
Výtěr z uretry

Výtěr z uretry

Cílená kultivace GBS
Cílená kultivace Neisseria gonorrhoeae

Výtěr z pochvy
Výtěr z cervixu, z uretry, (z krku, z recta)
Stěr poševního sekretu rozetřeného na
podložní sklíčko

MOP (2 sklíčka)
Urogenitální
mykoplasmata/ureaplasmata

Výtěr z pochvy, cervixu, uretry
Sperma

IUD
Plodová voda
Pupečník
Placenta
Ejakulát
Prostatický sekret
Tekutina z adnex
Sekret Bartholiniho žlázy

Odstraněné tělísko
Odběr plodové vody při porodu
Odběr kousku tkáně při porodu/potratu
Odběr kousku tkáně při porodu/potratu
Ejakulát získaný masturbací
Sekret získaný masáží prostaty
Tekutina z adnex získaná při operaci
Sekret získaný punkcí žlázy

Verze: 2

Změna: 0

Účinnost od: 1. 1. 2019

LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA

Odběrová
souprava
SZ
uricult

VTD-TP
VT-TP
VT-TP
VT-TP

Uchování Transport Doba
odezvy
24h/CHT 2h/PT
1–4D
24h/PT
2h/PT
1–4D
2–4D
24h/PT
2h/PT
6–10 D
2–4D
24h/PT
2h/PT
6–10 D
24h/PT
2h/PT
1D
NE
IHNED
2–7D

PS

PT

2h/PT

1–3D

2h/PT
24h/CHT

2h/PT

2D

24h/PT
24h/PT
24h/PT
24h/PT
24h/PT
24h/PT
24h/PT
24h/PT

2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT
2h/PT

2–10 D
2–10 D
2–10 D
2–10 D
2-10 D
2-10 D
2-10 D
2-10 D

VT-TP

VTF+
zkumavka
s transp.
médiem
SP/SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
VT-TP/SZ
ST,ZK,VT-TP
ST,ZK,VT-TP
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Gastrointestinální trakt
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Vyšetření

Odběr

Výtěr z konečníku
Průkaz antigenu a toxinů Clostridium
difficile
Průkaz antigenu virů (rotavirus,
adenovirus, norovirus)
Průkaz antigenu H. pylori
Kalprotektin
Průkaz kvasinek
Vyšetření žluče

Výtěr z konečníku
Stolice velikosti lískového oříšku nebo
adekvátní množství tekuté stolice
Stolice velikosti lískového oříšku nebo
adekvátní množství tekuté stolice
Stolice velikosti lískového oříšku
Stolice velikosti lískového oříšku
Výtěr z konečníku
Obsah žlučových cest získaný při operaci,
ERCP, punkcí, drenáží…..

LEPEX (průkaz vajíček Enterobius
vermicularis)
Parazitologické vyšetření stolice
Vyšetření
Výtěr z ucha
Výtěr z oka
Stěr z kožní léze
Výtěr z rány
Výtěr z defektu

Verze: 2

LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA

Odběrová
souprava
VT-TP

Uchování Transport Doba
odezvy
24h/PT
2h/PT
2–5D

SZ/SP/PZ

24h/CHT

2h/PT

1h

SZ/SP/PZ

24h/CHT

6h/PT

1h

SZ/SP/PZ
SZ/SP/PZ
VT-TP
SZ/ST/VTTP

24h/CHT
24h/CHT
24h/PT

2h/PT
2h/PT
2h/PT

1h
1h
2–4D

24h/PT

2h/PT

2–10 D

Průhledná lepicí páska na podložním skle

PS

24h/PT

2h/PT

0 -2 D

Stolice velikosti lískového oříšku
Odběr

PZ
Odběrová
souprava
VT-TP
VTD-TP
VT-TP
VT-TP
VT-TP
VT-TP

48h/CHT 2h/PT
0–3D
Uchování Transport Doba
odezvy
24h/PT
2h/PT
2–5D
24h/PT
2h/PT
2–5D
24h/PT
2h/PT
2–5D
24h/PT
2h/PT
2–5D
24h/PT
2h/PT
2–6D
24h/PT
2h/PT
2–6D

Zevní ucho
Střední ucho
Výtěr ze spojivky
Stěr z kožních eflorescencí, lézí
Výtěr z rány, kde nelze odebrat tekutý hnis
Výtěr z defektu, dekubitu, bércového vředu…

Změna: 0

Účinnost od: 1. 1. 2019
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Hluboké defekty,
rány, tekutý hni,
tekutý materiál
z primárně sterilních
míst
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Cizorodý
materiál

Vyšetření

Odběr

Výtěry z hlubokých ran a
defektů

LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA

Odběrová
souprava

Uchování Transport Doba
odezvy

Výtěr nebo několik výtěrů z různých míst rány,
defektů na aerobní a anaerobní kultivaci

VT-TP

24h/PT

2h/PT

2-10 D

Hnis z abscesu, patologické
dutiny

Aspirace hnisu z abscesu nebo odběr materiálu
z patologické dutiny aspirací

SZ, ST

24h/PT

2h/PT

2–10 D

Obsah primárně sterilní
dutiny

Pleurální punktát, synoviální tekutina, ascites,
dialyzát, peritoneální tekutina…..možný odběr
také do pediatrické hemokult. lahvičky

SZ, ST

24h/PT

2h/PT

2-10 D

Vyšetření

Odběr

Odběrová
souprava

Uchování Transport Doba
odezvy

Cizorodý materiál z míst
primárně sterilních

Odstřižená špička (4cm) cévního katétru,
chirurgického drénu, stenty….

SZ nasucho

24h/PT

Verze: 2

Změna: 0
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2–5D
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Likvor

Vyšetření

Odběr

Vyšetření mozkomíšního
moku mikroskopicky,
aglutinačně a kultivačně
Vyšetření

Hemokultura Kultivační vyšetření

Sérologie

Odběrová
souprava

Uchování Transport

Odběr likvoru lumbální punkcí (+ odběr
stěru z místa vpichu) – alespoň 1 ml

SZ

NE

Odběr

Odběrová
souprava

Uchování Transport

Odběr žilní krve periferní venepunkcí, při
podezření na katétrovou infekci i ze
zavedeného katétru (10 ml do aerobní a
anaerobní lahvičky, děti 3 ml do pediatrické,
novorozenci alespoň 1 ml)

Hemokultivační
lahvičky
aerobní
24h/PT
anaerobní
pediatrická

Vyšetření

Odběr

Infekční sérologie
Stanovení protilátek

Odběr žilní krve otevřeným nebo uzavřeným
odběrovým systémem, cca 0,5 ml na 1
požadované vyšetření
PO odběru netřepat, nechat 30 minut stát ve
svislé poloze (oddělení krevního koláče od
séra)

Verze: 2

LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA

Změna: 0

Účinnost od: 1. 1. 2019

Ihned

Doba
odezvy
1h
2–4D
Doba
odezvy

Co
nejdříve
1 –7 D
do
laboratoře

Odběrová
souprava

Uchování Transport Doba
odezvy

ZK-K

24h/CHT
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2h/PT

0-7 D
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G – SEZNAM VYŠETŘENÍ
Infekční sérologie
Borrelie
Borrelie WB
CMV
EBV

IgM, IgG
Konfirmace IgM, IgG
IgM, IgG
EA IgM, EA, IgG, VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG, heterofilní
protilátky
IgM, IgG
HBsAg, HBeAg, a-HBe, a-HBc total, a-HBc IgM, a-HBs
a-HCV total
IgA, IgG
IgM, IgG
a-HIV Ag/Ab (HIV 1+2 + p24)
IgM, IgG
IgA, IgG
IgM, IgA, IgG
IgM, IgG
IgM, IgG
IgM, IgA, IgG
RPR, TPHA, Syfilis total
RPR, TPHA, HBsAg, HIV
RPR, TPHA
IgG
IgM, IgG, IgA
IgM, IgG

HAV
HBV
HCV
Helicobacter pylori
HEV
HIV
HSV 1+2
Chlamydia trachomatis
Chlamydophila pneumoniae
Klíšťová meningoencefalitida
Measles (spalničky)
Mycoplasma pneumoniae
Syfilis
Těhotenský screening 1
Těhotenský screening 2
Tetanus
Toxoplasma gondii
VZV
Rychlé testy
Clostridium difficile Ag + toxin
Viry (Rotavirus, Adenovirus, Norovirus)
Stolice
Antigen Helicobacter pylori
Kalprotektin
Antigen Legionella
Moč
Antigen Streptococcus pneumoniae
Výtěr krk
Antigen Streptococcus pyogenes
Výtěr
Antigen chřipka A+B
nosohltan

Verze: 2
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Účinnost od: 1. 1. 2019

Strana č./stran 83/85

NEMOCNICE BOSKOVICE S.R.O
MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA

Bakteriologická vyšetření
Respirační trakt
BAL
Mikroskopické a kultivační vyšetření
Bronchiální
Mikroskopické a kultivační vyšetření
výplach
Dutina ústní
Kultivační vyšetření
Endotracheální
Mikroskopické a kultivační vyšetření
aspirát
Krk
Kultivační vyšetření
Nos
Kultivační vyšetření
Nosohltan
Cílené kultivační vyšetření Bordetella pertussis/parapertussis
Paranazální
Mikroskopické a kultivační vyšetření
punktát
Sputum
Mikroskopické a kultivační vyšetření
Urogenitální trakt
Cervix
Kultivační vyšetření
Cervix, vagína Kultivace mycoplasma/ureaplasma
GBS
Screening GBS, cílené kultivační vyšetření
IUD
Kultivační vyšetření
Moč
Kultivační vyšetření
MOP
Mikroskopické vyšetření - mikrobiální obraz poševní
NGO
Cílená kultivace Neisseria gonorrhoeae
Placenta
Kultivační vyšetření
Plodová voda
Mikroskopické a kultivační vyšetření
Pochva
Kultivační vyšetření
Prostatický
Mikroskopické a kultivační vyšetření
sekret
Pupečník
Kultivační vyšetření
Sekret, hnis
z Bartholiniho
Kultivační/mikroskopické a kultivační vyšetření
žlázy
Sperma
Mikroskopické a kultivační vyšetření
Sperma
Kultivace mycoplasma/ureaplasma
Uretra
Kultivační vyšetření
Uretra
Kultivace mycoplasma/ureaplasma
GIT
Lepex
Mikroskopické vyšetření (Enterobius vermicularis)
Parazit
Část těla, mikroskopické, makroskopické vyšetření
Stolice
Parazitologické vyšetření
Výtěr z rekta
Kultivační vyšetření

Verze: 2
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Stěry, výtěry z míst osídlených rezidentní mikroflórou
Bércové vředy Kultivační vyšetření
Defekt
Kultivační vyšetření
Dekubitus
Kultivační vyšetření
Léze
Kultivační vyšetření
Oko
Kultivační vyšetření
Rána
Kultivační vyšetření
Ucho
Kultivační vyšetření
Tekutý klinický materiál
Hnisy
Mikroskopické a kultivační vyšetření
Obsahy
patologických
Mikroskopické a kultivační vyšetření
dutin
Punktáty
Mikroskopické a kultivační vyšetření
Sekrety
Mikroskopické a kultivační vyšetření
Výpotky
Mikroskopické a kultivační vyšetření
Cizorodý materiál
Drény
Kultivační vyšetření
Katétry
Kultivační vyšetření
Kost
Kultivační vyšetření
Stenty
Kultivační vyšetření
Tkáň
Kultivační vyšetření
Krev
Hemokultivační vyšetření
Likvor
Mikroskopické, aglutinační a kultivační vyšetření

Verze: 2
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