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1. ÚČEL  

 
 Účelom tohto dokumentu je optimalizácia spolupráce a komunikácie medzi 
žiadateľom o vyšetrenia a laboratóriom, ktoré smerujú k dosiahnutiu správneho výsledku 
vyšetrenia. Informuje o ponuke našich služieb, zlepšuje komunikáciu s užívateľom 
laboratórnych služieb. 
 

2. INFORMÁCIE O PRACOVISKU  
 
  2.1 Základné identifikačné údaje 
 
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 
Medicínske laboratórium Žilina 
V. Spanyola 47A 
010 01 Žilina 
 
Kontakty – odborní pracovníci: 
Riaditeľ medicínskeho laboratória 
MUDr. Martin Martiak, 041/7634 606, 0918437630 
 
Zástupca riaditeľa medicínskeho laboratória: 
Mgr. Michal Smažák, 041/5110 569 
 
Vedúca laborantka: 
Alena Vavreková, 041/5110 571 
 
Zástupca vedúcej laborantky: 
Alena Kultanová, 041/5110 573 - úsek príjmu materiálu a expedície výsledkov 
 
Vysokoškoláci – analytici, telefón: 041/5110 569 
Vedúca úseku imunochemických vyšetrení a úseku rádioimunoanalýzy: 
Ing. Drahomíra Franeková 
Zástupca vedúceho úseku imunochemických vyšetrení a úseku rádioimunoanalýzy: 
RNDr. Mária Podlucká 
Vedúca úseku rutinných vyšetrení: 
Ing. Anna Táborská 
Zástupca vedúceho úseku rutinných vyšetrení: 
Mgr. Veronika Novobilská 
Vedúci úseku akútnych vyšetrení a úseku separačných metód: 
Mgr. Michal Smažák 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.



 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 
V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina 

Vydal: 

Medicínske laboratórium Žilina 

Názov dokumentu: Laboratórna príručka 
Označenie dokumentu: RD-04 Vydanie: 16.01.2023 
Spracoval: RNDr. M. Podlucká Preskúmal: Ing. A. Táborská Schválil: MUDr. M. Martiak 
Výtlačok č: 1 Verzia/Revízia: 1/-.- Strana:   4 z 24 

 

Vedúca úseku hematológie: 
Mgr. Jana Svrčková 
Vedúca úseku imunológie: 
Mgr. Janka Nosková  
Vedúca laboratória molekulárnej genetiky: 
RNDr. Jana Čamajová, PhD. 
 
             
  2.2 Zameranie pracoviska  

 
 Ponúkame široké spektrum biochemických, hematologických, imunologických 
a molekulárno-genetických vyšetrení, ktoré sú potrebné pre klinické oddelenia nemocnice, 
ako aj pre ambulancie špecialistov a všeobecných lekárov pre deti aj dospelých (žiadanky na 
vyšetrenie sú na stiahnutie na našej stránke www.klinickabiochemia.sk). Výsledky rutinných 
vyšetrení sú k dispozícii v deň prijatia vzorky, resp. nasledujúci pracovný deň, súrne 
vyšetrenia spravidla do 1 hodiny. Výsledky molekulárno-genetických vyšetrení sú pri bežnej 
prevádzke k dispozícii do 15 pracovných dní.  

 
2.3 Systém kontroly kvality  
 

 Pracovisko má vypracovaný interný systém kontroly kvality. Medzilaboratórne 
porovnávanie je zabezpečené účasťou v medzinárodnom externom systéme kontroly kvality 
SEKK Pardubice, Česká republika; Státní zdravotní ústav AP CEM – ESPT (Expertní skupina pro 
zkoušení způsobilosti), Praha, Česká republika; Ústav hematologie a krevní transfuze, 
Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, Praha, Česká republika; QCMD (Quality 
Control for Molecular Diagnostics), Glasgow, UK; INSTAND e. V. (Spoločnosť na podporu 
zabezpečenia kvality v medicínskych laboratóriách), Düsseldorf, Nemecko, Labquality Oy, 
Helsinki, Fínsko. V prípade potreby je uskutočnená medzilaboratórna výmena vzoriek s iným 
externým akreditovaným laboratóriom. Certifikáty a osvedčenia o účasti v externom systéme 
kontroly kvality sú zverejnené na našej internetovej stránke a na požiadanie môžeme 
poskytnúť tlačenú kópiu.  

 
 

2.4 Organizácia pracoviska, základné informácie o vnútornom členení a 
vybavení 
 
Priestorové usporiadanie Medicínskeho laboratória Žilina je situované v priestore I. a 

II. podlažia a tvoria ho stavebne od seba oddelené miestnosti – laboratóriá. Jednotlivé úseky 
ML sú podrobne popisované v samostatných dokumentoch, prevádzkových poriadkoch 
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a posudkoch pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým a chemickým faktorom 
a ionizujúcim žiarením.  

Samostatný vstup na I. nadzemnom podlaží slúži ako príjem materiálu pre COVID – 19. 
Priestorové usporiadanie laboratórií Medicínskeho laboratória Žilina je situované v celom 
priestore II. podlažia a tvoria ho stavebne od seba oddelené miestnosti – laboratóriá. 
Jednotlivé úseky ML sú podrobne popisované v samostatných dokumentoch, prevádzkových 
poriadkoch a posudkoch pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým a chemickým 
faktorom a ionizujúcim žiarením.  

Priestory ML disponujú dvoma samostatnými vchodmi, jeden určený pre príjem 
materiálu s bezbariérovým vstupom a druhý samostatný vchod je určený pre vstup 
personálu do šatní.  

Laboratóriá sú vybavené baktericídnym germicídnym žiaričom upevneným 
v laboratóriu, prípadne mobilným germicídnym žiaričom. Podrobný popis sa nachádza 
v RDZA-02 „Prevádzkový poriadok“. 

 

2.5 Informačné listy 
 
Na stránke www.klinickabiochemia.sk sa nachádzajú informačné listy, v ktorých 

informujeme o nových vyšetreniach a o zmenách vyšetrovacích metód, referenčných 
hodnôt, jednotiek, foriem vykazovania ap. 

 
 

3. PREANALYTICKÁ FÁZA 
            
 Preanalytická fáza zahŕňa všetky činnosti, ktoré predchádzajú analytickému procesu 
v laboratóriu. Je integrálnou súčasťou laboratórneho vyšetrenia a závisí od nej kvalita 
výsledkov. Patrí sem správna indikácia vyšetrenia, príprava pacienta, odber biologického 
materiálu, žiadanka o vyšetrenie (v prípade potreby – pri žiadanke pre molekulárno-
genetické vyšetrenie germinálneho genómu – s podpísaným informovaným súhlasom 
pacienta), transport biologického materiálu a prijatie vzorky spolu so žiadankou 
na vyšetrenie v laboratóriu.  
 
 
 3.1 Biologický materiál 
       
 Najčastejší druh biologického materiálu, ktorý sa analyzuje v medicínskom 
laboratóriu je sérum (väčšina biochemických analytov). Ostatné druhy biologického 
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materiálu sú plná nezrážavá venózna krv (napr. na vyšetrenie krvného obrazu, prietokovú 
cytometriu a molekulárno-genetické vyšetrenia humánneho genómu), kapilárna krv (napr. 
na kapilárnu glykémiu, acidobázu), plazma (napr. na hemokoagulačné vyšetrenie a niektoré 
špeciálne biochemické vyšetrenia), moč (na biochemické alebo morfologické 
vyšetrenie), ster z krčka maternice (cervixu), vaginálny výter, výter z uretry, ranný moč, 
ejakulát, výter z nosohltanu, spútum, BAL, likvor, stolica, hemokultúra (na molekulárno-
genetické vyšetrenia extrahumánneho genómu). 
 

3.2 Odporúčané minimálne množstvo biologického materiálu pri 
primárnom odbere 

Klinická biochémia (na 20 až 25 rutinných 
analytov) 

 5 ml krvi  

Špeciálne analyty (hormóny, onkomarkery) navyše 1 ml krvi na 3 až 4 analyty 
Alergén špecifické IgE 5 ml krvi 
Acidobáza a krvné plyny 1 ml krvi v striekačke, alebo 1 plná kapilára 

Glykémia  
5 - 6 kvapiek kap. krvi do skúmavky typu 
Eppendorf alebo do špeciálnej mikroskúmavky 

Hematológia 
1, 2, 3 ml K3EDTA krvi (podľa typu odb. 
skúmavky) 

Hemokoagulácia základná 
1, 2, 3 ml citrátovej krvi (podľa typu odb. 
skúmavky) 

Prietoková cytometria 
1, 2, 3 ml K3EDTA krvi (podľa typu odb. 
skúmavky) 

Molekulárno-genetické vyšetrenia 
humánneho genómu 

1 - 5 ml krvi s K3EDTA (príp. s citrátom 
sodným) 

Ster z krčka maternice   
Moč (chemické a morfologické vyšetrenie) 10 ml (u detí 5 ml) 

Množstvo krvi pre analyty, ktoré sa vyšetrujú z nezrazenej krvi, sa riadi nutnosťou 
dodržať pomer plnej krvi a protizrážavého činidla. Ak sa používa na odber vákuový systém, 
správny objem sa spravidla zabezpečí automaticky. Pri odbere do otvoreného systému je 
potrebné dodržať objem, ktorý určuje ryska na odberovej skúmavke. 
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Odporúčané minimálne množstvo séra alebo plazmy (pri odosielaní alikvotu): 
Klinická biochémia (na  20 až 25 rutinných 
analytov) 

 1 - 2 ml séra/plazmy  

Špeciálne analyty (hormóny, onkomarkery)  0,5 ml séra/plazmy na 1 analyt 

 
 

3.3 Systém odberu  
 
Typy skúmaviek: 
      

3.3.1 Zatvorený systém odberu  
− Skúmavka s  červeným uzáverom a deliacim gélom - biochemické 

vyšetrenia, objem krvi 5ml, 3,5ml 
− skúmavka s fialovým uzáverom s K3EDTA - krvný obraz, glykovaný 

hemoglobín, cytometria, objem krvi 3ml, 2ml + molekulárno-genetické 
vyšetrenia humánneho genómu – objem krvi 1 - 5ml 

− skúmavka so sivým uzáverom s fluoridom a oxalátom - laktát, glukóza 
objem krvi 2ml 

− skúmavka s modrým uzáverom s citrátom sodným – hemokoagulácia 
objem krvi 3,5ml 

− skúmavka so zeleným uzáverom s Li heparínom – fagocytóza, 
methemoglobín –  objem krvi 2ml 

 
3.3.2 Otvorený systém odberu 
− skúmavka s červeným uzáverom a deliacim gélom – biochemické 

vyšetrenie, objem krvi 10ml, 5ml 
− skúmavka s čiernym uzáverom a krastenom – biochemické vyšetrenia, 

objem krvi 7ml 
− skúmavka s červeným uzáverom s K3EDTA – krvný obraz, glykovaný 

hemoglobín, cytometria, molekulárno-genetické vyšetrenia humánneho 
genómu, objem krvi 3ml 

− skúmavka s fialovým uzáverom s K3EDTA – krvný obraz, glykovaný 
hemoglobín, cytometria, molekulárno-genetické vyšetrenia humánneho 
genómu, objem krvi 1ml, 0,5ml 

− skúmavka so zeleným uzáverom s K3EDTA – krvný obraz, glykovaný 
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hemoglobín, cytometria, molekulárno-genetické vyšetrenia humánneho 
genómu, objem krvi 1ml 

− skúmavka s ružovým uzáverom s citrátom sodným – hemokoagulácia, 
molekulárno-genetické vyšetrenia humánneho genómu objem krvi 2,5ml, 
1ml 

− skúmavka s modrým uzáverom s Li heparínom – fagocytóza, objem krvi 
2,5ml 

− skúmavka Eppendorf s fluoridom a oxalátom – glykémia  
− skúmavka so žltým uzáverom – na moč, objem moču 10ml 
− skúmavka s bielym uzáverom – na moč, objem moču 10ml, 5ml    
− odberová nádoba s médiom Roche Cell Collection Medium – na ster z krčka 

maternice, objem daný výrobcom 
− odberová nádoba s médiom ThinPrep Pap Test (PreservCyt® Solution) – na 

ster z krčka maternice, objem daný výrobcom 
− odberová súprava s médiom a s priloženými kefkami/tampónmi Cobas PCR 

Media Dual Swab Sample Packet – na vaginálny výter, ster z krčka 
maternice, výter z uretry, objem daný výrobcom  

− odberová súprava s médiom Cobas PCR Urine Kit – na odber moču, objem 
daný výrobcom  

− sterilné skúmavky – na ejakulát, likvor 
− odberová nádoba s médiom Para-Pak C&S – na stolicu, objem daný 

výrobcom 
− skúmavka s oranžovým uzáverom a iónovo balancovaným heparinátom 

lítnym – na vyšetrenie acidobázickej rovnováhy a krvných plynov – objem 
krvi 1ml 
 

Pri odberoch je potrebné dodržiavať stanovený objem biologického materiálu 
a sledovať dátum exspirácie odberových skúmaviek. 

 
            3.4  Odber krvi  
 

3.4.1 Príprava pacienta pred odberom  
 
 Odber venóznej krvi sa štandardne robí ráno medzi 7. - 9. hodinou (neplatí pre 
molekulárno-genetické vyšetrenia – pozri kap. 3.8.1). Pacient má byť poučený, že 
pred odberom je potrebné lačnieť najmenej 12 hodín. Počas lačnenia je možné piť 
čistú vodu, nakoľko dostatočný príjem tekutín napomáha lepšiemu znášaniu odberu. 
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Je potrebné vyvarovať sa intenzívnej fyzickej námahe a taktiež príjmu alkoholu aspoň 
24 hodín pred odberom. Ráno pred odberom sa neodporúča piť kávu, fajčiť, alebo žuť 
žuvačky. Ak je to možné, má pacient po porade s lekárom vysadiť lieky 3 dni pred 
odberom. Inak je potrebné pri interpretácii výsledkov brať do úvahy podávané lieky.  
  Keďže poloha pacienta pri odbere venóznej krvi môže v prípade niektorých  
analytov významne ovplyvniť ich koncentráciu, dôrazne sa odporúča vykonať odber 
v polohe v sede (najmä u ambulantných pacientov), prípadne poležiačky 
(predovšetkým u hospitalizovaných pacientov). 

 
 
3.4.2 Odporúčaný odberový materiál  

 
 Bezpečnostný systém Vacutest slúži na odber krvi na analýzu v laboratórnej 
diagnostike. Ide o uzavretý vákuovaný systém, ktorý obsahuje ihlu s dvojitým 
zakončením s bezpečnostným ventilom, držiak a skúmavku s prednastaveným 
vákuom. 

 
 

3.4.3 Prečo používať vákuovaný systém pre odber krvi 
 

 Vákuovaný systém vylučuje možnosť kontaminácie zdravotníckeho personálu, 
pacienta a prostredia (odberového miesta i laboratória) krvou a tým aj možnosť 
infikovania odoberaným materiálom. Skúmavky sú sterilné, nerozbitné pri páde 
aj centrifugácii, dokonale priehľadné, so štítkom pre identifikáciu, spoľahlivo 
uzavreté, s presne definovaným elektronicky testovaným vákuom postačujúcim 
k naplneniu  uvedeným objemom krvi.  
 V odberovom systéme sú využité progresívne technológie umožňujúce takmer 
okamžité získanie séra na laboratórne vyšetrenie (akcelerátory hemokoagulácie, 
separačné gély), zabezpečujúce dlhodobú stabilitu vzorky a ľahký transport. Všetky 
potrebné, vysoko kvalitné chemické aditíva sú v skúmavkách presne nadávkované, 
takže je zachovaný ich pomer k nabratému objemu krvi, ktorý zodpovedá 
nastavenému vákuu. Z tohto dôvodu je bezpodmienečne nutné odoberať len také 
množstvo krvi, ktoré je pre danú skúmavku definované a vyznačené ryskou. 
 Všetky súčasti systému prichádzajúce do styku s krvou sú určené 
na jednorazové použitie, s výnimkou ihiel sú vyrobené z veľmi ľahko likvidovateľných 
(spaľovaním alebo drvením), zdravotne i ekologicky neškodných plastických hmôt. 
Systém je kompatibilný so všetkými vákuovaným odberovými systémami a pomocou 
adaptéru i so všetkými klasickými odberovými a infúznymi technikami typu Luer. 
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 3.4.4 Postup pri odbere venóznej krvi 
 
 Pri použití odberového vákuového systému sa vloží vhodná ihla do držiaka, 
palcom sa stabilizuje poloha žily vo vzdialenosti 2 až 5 cm od miesta vpichu. Po 
dezinfekcii kože sa vykoná vpich a následne sa do držiaka vkladajú odberové nádobky 
podľa odporúčaného poradia popísaného nižšie. Nasadením vákuovej nádobky pred 
venepunkciou by došlo k zrušeniu vákua v nádobke. Škrtidlo možno odstrániť 
bezprostredne po tom, ako začne krv vtekať do odberovej nádobky. Ak je v odberovej 
nádobke protizrážavé činidlo, je potrebné zabrániť styku tohto činidla s uzáverom 
nádobky a spätnému nasatiu krvi s činidlom do žilového systému. Nádobky 
obsahujúce protizrážavé činidlo je nutné bezprostredne po odbere dôkladne, avšak 
šetrne premiešať. 
 Pri odbere venóznej krvi otvoreným systémom je potrebné nechať venóznu 
krv do suchej a čistej skúmavky voľne vytekať. V prípade potreby použiť otvorený 
systém pri odbere krvi pre molekulárno-genetické vyšetrenia je nutné mimoriadne 
dbať na zabránenie možnej kontaminácie vzorky (mohlo by to ovplyvniť výsledky 
analýz).  
 Krv heparinizovaných pacientov odoberajte do skúmaviek s heparínom lítnym, 
prítomnosť terapeuticky podávaného heparínu oneskorí zrazenie vzorky natoľko, že 
sa krv môže zraziť počas analýzy a môže poškodiť analyzátor!!! Pri požiadavkách na 
vyšetrenia, ktoré vyžadujú len sérum (nedajú sa urobiť z plazmy - napr. ELFO 
bielkovín), upozornite laboratórium na terapeutickú heparinizáciu. 
 

 
 3.4.5 Odporúčané poradie skúmaviek pri odbere 
 
 Správne poradie odberových skúmaviek pri odbere krvi má vplyv na stabilitu 
vzoriek pre jednotlivé laboratórne vyšetrenia. Dodržanie správneho postupu pri 
odbere vzoriek vrátane dodržania správneho poradia skúmaviek je dôležité 
predovšetkým pre koagulačné vyšetrenia. Odporúčané poradie skúmaviek pri odbere 
sa riadi pravidlom, aby skúmavka pre koagulačné vyšetrenia s citrátom sodným 
(svetlomodrý uzáver) bola pri odbere viacerých skúmaviek zaradená vždy ako druhá 
v poradí.  
 Pokiaľ sa odoberá len krv na vyšetrenie hemokoagulácie, odporúča sa, aby sa 
odobralo najprv 5 ml krvi (táto krv sa nepoužije) a až potom je možné naplniť 
skúmavku na hemokoagulačné vyšetrenie. Zabráni sa tak kontaminácii vzorky 
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tkanivovými zložkami z miesta odberu. 
 
Uprednostňované poradie odberu: 
 
- Skúmavka pre hemokultúru 
- Skúmavku pre hemokoaguláciu (s citrátom sodným) 
- Skúmavka bez aditív 
- Skúmavka s EDTA 
- Skúmavka s heparínom 
- Skúmavka s oxalátom/fluoridom 
- iné 
 

 
 
 

   3.5 Faktory ovplyvňujúce výsledky 
 

3.5.1 Chyby pri príprave pacienta 

− pacient nebol nalačno, tuky spôsobia prítomnosť chylomikrónov v sére alebo plazme, 
zvýši sa koncentrácia glukózy, 

− v čase odberu a/alebo tesne pred odberom dostal pacient infúziu, 
− pacient nevysadil pred odberom lieky, 
− odber nebol vykonaný ráno alebo sa vykonal po mimoriadnej fyzickej záťaži (vrátane 

nočných zmien), 
− je zvolená nevhodná doba odberu: počas dňa niektoré biochemické a hematologické 

hodnoty kolíšu, odbery počas dňa ordinujeme preto len u akútnych stavov, 
− ak pacient dlho pred odberom nejedol ani nepil, sú výsledky ovplyvnené 

dehydratáciou. 
 
 
3.5.2 Chyby vedúce k hemolýze vzorky 

 
− príliš dlhé použitie škrtidla pri odbere venóznej krvi, 
− použitie vlhkej odberovej súpravy, 
− znečistenie ihly alebo pokožky stopami ešte tekutého dezinfekčného roztoku, 
− použitie príliš úzkej ihly, ktorou sa potom krv násilne nasáva, alebo vystrekuje, 
− prudké trasenie alebo miešanie krvi v skúmavke (napr. transport ihneď po odbere), 
− čas dlhší ako 4 hodiny medzi odberom a dodaním do laboratória. 
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3.5.3 Ostatné chyby pri odbere: 
 

− nesprávne protizrážavé činidlo alebo jeho nesprávny pomer činidla k plnej krvi 
− pri molekulárno-genetických vyšetreniach – nesprávny odber (napr. do skúmavky 

s heparínom),  
− zrazená krv,  
− kontaminácia vzorky. 

 

Správny postup pri odbere biologického materiálu je popísaný 
konkrétne pri jednotlivých analytoch na internetovej stránke a v prílohe 

tejto príručky. 

 
 

 3.6 Odber moču 

3.6.1 Jednorazový odber moču 

Pacient odoberie moč zo stredného prúdu. U imobilných pacientov vykoná odber 
zdravotný personál alebo opatrovateľ. Pred odberom je potrebné umyť vonkajšie genitálie, 
aby sa zabránilo chemickej a bakteriálnej kontaminácii. Na odber treba použiť priamo 
plastovú močovú skúmavku alebo vhodnú suchú a čistú nádobu, z ktorej sa moč preleje do 
močovej skúmavky. Na vyšetrenie spravidla stačí 5 – 10 ml moču. 

3.6.2 Zber moču  

Pacient musí byť pred zberom moču oboznámený s technickým postupom zberu. Pri 
zbere je nutné u dospelého dosiahnuť objem 1,5 - 2 litre moču za 24 hodín. Preto má byť 
pacient v priebehu zberu moču dobre hydratovaný (asi 2 litre tekutín za 24 hodín). 
Pri 24 hodinovom zbere moču sa pacient v deň zberu ráno v určitú dobu vymočí mimo 
zbernú nádobu. Od tejto určenej doby potom zbiera všetok moč, vrátane moču pri stolici. Po 
uplynutí 24 hodín od začatia zberu sa vymočí do zbernej fľaše naposledy. Uzavretú, menom a 
dátumom narodenia označenú zbernú fľašu (fľaše) s celým objemom moču doručí pacient k 
lekárovi, event. podľa dohody s lekárom do laboratória. Objem moču je potrebné zmerať 
s presnosťou na ml, objem zapísať na žiadanku, celý objem moču dôkladne premiešať a do 
laboratória doručiť alebo odoslať vzorku o objeme 10 ml. 
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3.6.3 Zber moču na stanovenie Hamburgerovho sedimentu 

Zber moču sa začne po predchádzajúcom vymočení mimo zbernú nádobu a od tohto 
okamihu sa zbiera všetok moč do zbernej nádoby po dobu 3 hodín. Na žiadanke je potrebné 
uviesť čas začatia zberu moču a čas posledného vymočenia s presnosťou na minúty. Celý 
objem moču je nutné odoslať do laboratória. 

 

3.7 Odber krvi na vyšetrenie acidobázickej rovnováhy a krvných plynov 

Odber  do heparinizovanej kapiláry (dodáva laboratórium). 

Miesto odberu: koniec prsta, pätička (novorodenci), alebo ušný lalôčik. Pred odberom 
je vhodné vykonať hyperemizáciu miesta vpichu (zabalenie končatiny do teplého obalu, 
prehriatie teplou vodou). 

Postup pri odbere: prvá kvapka krvi sa zotrie, ľahkým tlakom v okolí miesta vpichu sa 
vytvorí ďalšia kvapka, ku ktorej sa priloží kapilára. Krv sama vteká do kapiláry. Krv z vpichu 
musí voľne odtekať, pričom kapiláru nasadzujeme tesne k rane a dbáme, aby sa do kapiláry 
nedostali bubliny. Po naplnení kapiláry sa do nej vloží drôtik a oba konce sa uzavrú zátkami. 
Pomocou magnetu sa krv v kapiláre dôkladne premieša. Ak sa tento postup nezachová, 
vytvárajú sa fibrínové vlákna znemožňujúce nasatie krvi do meracieho systému prístroja. 
Rovnako tak aj vzduchové bublinky v stĺpci krvi v kapiláre znehodnotia kvalitu merania. 

Drôtik sa v kapiláre ponechá. Krv odobratá na acidobázickú rovnováhu musí byť 
vyšetrená do 15 minút po odbere. Ak sú kapiláry uložené v polystyrénovom boxe, v ktorej je 
puzdro s rozpusteným ľadom alebo v chladničke pri 4 - 8 °C, vyšetrenie sa vykoná do 2 hodín. 
Krv v kapiláre však nesmie prísť do priameho kontaktu s ľadom, toto môže spôsobiť 
hemolýzu vzorky a jej následné znehodnotenie. 
 
Zdroje chýb: 
− Bublinky v kapiláre 
− Nadmerné stláčanie prsta 
− Nedokonalé premiešanie 
− Krv nedodaná na vyšetrenie v časovom limite 
− Odber z chladnej, neprekrvenej končatiny 
− Nedokonalé odstránenie dezinfekčného prostriedku 
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Odber arteriálnej krvi do štandardizovanej striekačky na vyšetrenie acidobázy  

 Arteriálny odber do štandardizovanej striekačky na vyšetrenie acidobázickej 
rovnováhy (napr. Monovette 1 ml s prídavkom 50 IU iónovo balancovaného lítium 
heparinátu) je vysoko odporúčaný. Medzi hlavné výhody tohto odberu patrí predovšetkým 
štandardizované a presne definované množstvo protizrážavého činidla, čo zabezpečuje (pri 
dodržaní zásad správneho odberu, predovšetkým nabratí po definovanú rysku) správny 
pomer odobratej krvi a protizrážavého činidla. Ďalšou výhodou je využitie iónovo 
titrovaného (balancovaného, vyváženého) antikoagulancia, čím sa zabráni ovplyvneniu 
koncentrácie iných analytov, predovšetkým minerálov.  V krajnom prípade je možné využiť aj 
odber krvi na acidobázu do štandardnej striekačky za dodržania postupu popísaného nižšie. 

 

Odber krvi na acidobázu do štandardnej striekačky 

Potrebný materiál: štandardná striekačka (mŕtvy objem 2-6%), antikoagulant: lítna 
alebo sodná soľ heparínu (1000 IU na 1 ml vzorky), dve ihly kalibru 20 - 25, turniket (pre 
venózne vzorky), antiseptikum na kožu (napr. 70% alkohol), sterilný gázový alebo vatový 
tampón, gumová zátka alebo krytka na koniec striekačky, adhezívna páska a tlakový obväz. 

Postup: 

- na striekačku nasaďte ihlu a do striekačky natiahnite heparín, 
- vymeňte ihlu, potiahnite piest a potom vytlačte vzduch aj heparín zo striekačky 
- pacient má mať vystretú hornú končatinu v lakti, v prípade venepunkcie aplikujte 

turniket 
- špičkou prsta lokalizujte cievu a očistite príslušnú oblasť kože antiseptickým 

prostriedkom a sterilným tampónom 
- zaveďte ihlu do cievy skosením nahor a jemným vytiahnutím piesta odoberte krv 
- uvoľnite turniket (ak bol použitý) a na miesto vpichu ihneď priložte tampón. Na 

arteriálnom vpichu udržujte tlak najmenej 5 minút (pritlačením, alebo pomocou 
tlakového obväzu), 

- zo striekačky vytlačte všetky vzduchové bubliny a štandardným spôsobom odstráňte 
ihlu a nasaďte krytku konusu, 

- vzorku premiešajte viacnásobným prevracaním a rolovaním v dlaniach, 
- doručte ihneď do laboratória. 
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Na odber na vyšetrenie acidobázickej rovnováhy a krvných plynov je možné použiť aj 

iné špecializované odberové skúmavky. Postupujte podľa návodu výrobcu. Použitie 
skúmaviek vopred konzultujte s ML. 

 

          3.8. Odber biologického materiálu na molekulárno-genetické vyšetrenia 

                   3.8.1 Odber venóznej krvi 

Odber venóznej krvi pre molekulárno-genetické vyšetrenia nevyžaduje žiadnu 
špeciálnu prípravu, ani nie je nutné, aby sa odber vykonal u pacienta nalačno. Odporúča sa 
používať uzavretý vákuovaný systém pre odber krvi z dôvodu predchádzania kontaminácie. 
V prípade potreby použiť otvorený systém pri odbere krvi pre molekulárno-genetické 
vyšetrenia je nutné mimoriadne dbať na zabránenie možnej kontaminácie vzorky (mohlo by 
to ovplyvniť výsledky analýz). Postup pri odbere venóznej krvi – pozri kapitolu 3.4.4.  

Venózna krv sa odoberá do skúmaviek s protizrážavým činidlom K3EDTA (príp. 
s citrátom sodným) v množstve 1 – 5 ml tak, aby bol zachovaný správny pomer odobratej krvi 
a protizrážavého roztoku. Ihneď po odbere je potrebné skúmavku niekoľkokrát mierne 
premiešať (pomalým obracaním alebo kývaním) a označiť identifikačnými údajmi pacienta.  

Materiál je vhodné zaslať do laboratória čo najskôr po odbere, maximálne do 7 dní. 
Do transportu sa vzorka uchováva pri teplote 2-8°C.   

Pre molekulárno-genetické vyšetrenia nie je vhodné odoberať krv do skúmaviek 
s heparínom. 

 

                     3.8.2 Ster z krčka maternice (cervixu) na PCR vyšetrenie 

Pred odberom vzorky na vyšetrenie prítomnosti/neprítomnosti HPV alebo patogénov 
spôsobujúcich STD nie sú stanovené žiadne zvláštne požiadavky na prípravu pacienta, avšak 
odber vzorky je potrebné uskutočniť pred aplikáciou akejkoľvek látky na miesto odberu 
materiálu (napr. kyselina octová). Pred odberom vzorky by sa malo zamedziť použitiu 
lubrikantov.  

Vzorky je potrebné odoberať buď do odberových nádobiek s médiom Roche Cell 
Collection Medium firmy Roche alebo do odberových nádobiek s médiom ThinPrep Pap Test 
(PreservCyt® Solution) firmy Hologic, Inc. Kefky pre cervikálny odber buniek sú dodávané 
zvlášť. V prípade vyšetrenia prítomnosti patogénov spôsobujúcich STD je možné použiť 
vyššie spomenuté odberové nádobky s médiom, prednostne sa odporúča použiť odberovú 
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súpravu s médiom a s priloženými kefkami/tampónmi Cobas PCR Media Dual Swab Sample 
Packet firmy Roche.  

V prípade odberu vzorky do odberovej súpravy Cobas PCR Media Dual Swab Sample 
Packet firmy Roche sa použije najprv tkaný (vatový) tampón na odstránenie hlienu (tento 
tampón sa odstráni) a kefkovitý tampón sa používa na samotný odber vzorky. Kefkovitý 
tampón je potrebné zasunúť do endocervikálneho kanálu a jemne otočiť 5x v jednom smere. 
Tampón opatrne vybrať a vložiť do odberovej nádobky (skúmavky) tak, aby sa tampón 
medzitým nedotkol žiadneho povrchu. Následne zlomiť tyčinku tampónu v deliacej ryhe tak, 
že sa tampón oprie o okraj nádobky v mieste deliacej ryhy a odlomí sa horná časť tyčinky, 
ktorú treba odstrániť do odpadu. Odberovú nádobku (skúmavku) dobre uzavrieť a označiť. 

Pri odbere cervikálnej vzorky do odberových nádobiek s médiom Roche Cell Collection 
Medium firmy Roche alebo do odberových nádobiek s médiom ThinPrep Pap Test 
(PreservCyt® Solution) firmy Hologic, Inc. je potrebné zasunúť kefku do endocervikálneho 
kanálu tak, aby sa kratšie štetinky dotýkali ektocervixu, jemne zatlačiť a otočiť 5x v smere 
hodinových ručičiek. Kefku opatrne vyberať a vypláchnuť čo najrýchlejšie v nádobke s 
odberovým médiom (10-krát zatlačiť kefku o dno nádoby). Vírivým pohybom kefky v médiu 
odstrániť zvyšný materiál, ktorý je na nej zachytený. Odberovú kefku z odberovej nádobky 
odstrániť, nádobku následne pevne uzavrieť a označiť ju identifikačnými údajmi pacientky. 

Odobratú vzorku spolu s vyplnenou žiadankou doručiť do laboratória najneskôr do 7 
dní od odberu. Vzorky v odberových nádobkách Roche Cell Collection Medium alebo Cobas 
PCR Media Dual Swab Sample je potrebné skladovať a transportovať pri teplote 2-30°C, 
vzorky v médiu ThinPrep Pap Test (PreservCyt® Solution) pri teplote 15-30°C.  

Vzorka by nemala obsahovať viac ako 2% objemu plnej krvi, inak je analyzátorom pri 
spracovaní vyradená ako nevyhovujúca. Vzorky do 2% objemu plnej krvi vykazujú ružové až 
svetlo hnedé sfarbenie, vzorky s vyšším obsahom krvi sú červeno až hnedo sfarbené.  

Odberové nádobky všetkých typov bez odobratej vzorky je potrebné skladovať na 
dobre vetrateľnom, najlepšie chladnejšom mieste (15-30°C). 
 

                  3.8.3 Vaginálny výter na PCR vyšetrenie 

Pred odberom vzorky na vyšetrenie prítomnosti/neprítomnosti patogénov 
spôsobujúcich STD nie sú stanovené žiadne zvláštne požiadavky na prípravu pacienta, avšak 
odber vzorky je potrebné uskutočniť pred aplikáciou akejkoľvek látky na miesto odberu 
materiálu (napr. kyselina octová). Pred odberom vzorky by sa malo zamedziť použitiu 
lubrikantov.  

Vzorky je potrebné odoberať do odberovej súpravy s médiom a s priloženými 
kefkami/tampónmi Cobas PCR Media Dual Swab Sample Packet firmy Roche. Pri odbere 
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vzorky sa používa len tkaný (vatový) tampón (nie kefkovitý tampón). Pri odbere vzorky je 
potrebné chytiť tampón do ruky tak, aby deliaca ryha bola nad prstami a vložiť tampón do 
pošvového otvoru do hĺbky asi 5 cm. Po dobu asi 30 sekúnd jemne tampónom otáčať 
a otierať o steny vagíny. Tampón opatrne vybrať a vložiť do odberovej nádobky (skúmavky) 
tak, aby sa tampón medzitým nedotkol žiadneho povrchu. Následne zlomiť tyčinku tampónu 
v deliacej ryhe tak, že sa tampón oprie o okraj skúmavky v mieste deliacej ryhy a odlomí sa 
horná časť tyčinky, ktorú treba odstrániť do odpadu. Odberovú nádobku (skúmavku) dobre 
uzavrieť a označiť. 

Odobratú vzorku spolu s vyplnenou žiadankou doručiť do laboratória najneskôr do 
7 dní od odberu. Vzorky v odberových nádobkách Cobas PCR Media Dual Swab Sample 
je potrebné skladovať a transportovať pri teplote 2-30°C.  

Odberové nádobky všetkých typov bez odobratej vzorky je potrebné skladovať 
na dobre vetrateľnom, najlepšie chladnejšom mieste (15-30°C). 
 

3.8.4 Odber sterilného moču na PCR vyšetrenie 

Pred odberom vzorky na vyšetrenie prítomnosti/neprítomnosti patogénov 
spôsobujúcich STD by nemal pacient močiť najmenej 1 hodinu a pacientka by si nemala umyť 
labiálnu oblasť. Je potrebné požiadať pacienta/pacientku, aby poskytol prvý prúd moču (10 - 
30 ml) do sterilnej nádobky. Odporúča sa odber ranného moču. V prípade potreby je možné 
použiť aj moč odobratý v priebehu dňa, ak pacient/pacientka pred odberom moču nemočil 
minimálne 2 hodiny. 

Vzorky je potrebné odoberať do odberovej súpravy s médiom s priloženou 
jednorazovou pipetou Cobas PCR Urine Sample Kit Packet firmy Roche. Pomocou priloženej 
jednorazovej pipety je potrebné preniesť moč do odberovej nádobky (skúmavky) čo najskôr, 
prípadne do 24 hodín, ak je moč skladovaný pri teplote 2 – 8 °C. Správne množstvo moču 
bolo pridané vtedy, keď je po pridaní moču hladina tekutiny medzi dvoma vyznačenými 
čiernymi čiarami na štítku skúmavky. Odberovú nádobku (skúmavku) dobre uzavrieť a 5-krát 
prevrátiť, aby sa zmiešal moč s médiom. Odberovú nádobku (skúmavku) označiť. 

Odobratú vzorku spolu s vyplnenou žiadankou doručiť do laboratória najneskôr do 7 
dní od odberu. Vzorky v odberových nádobkách Cobas PCR Media Dual Swab Sample je 
potrebné skladovať a transportovať pri teplote 2-30°C.  

Odberové nádobky, resp. súpravy bez odobratej vzorky je potrebné skladovať na 
dobre vetrateľnom, najlepšie chladnejšom mieste (15-30°C). 
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3.8.5 Výter z uretry 

Pred odberom vzorky na vyšetrenie prítomnosti/neprítomnosti patogénov 
spôsobujúcich STD by nemal pacient močiť najmenej 1 hodinu. Odporúča sa uskutočniť 
odber ráno pred prvým močením alebo 3-4 hodiny po močení. Pred odberom vzorky by sa 
malo zamedziť použitiu lubrikantov alebo akejkoľvek látky na miesto odberu materiálu. 

Vzorky je potrebné odoberať do odberovej súpravy s médiom a s priloženými 
kefkami/tampónmi Cobas PCR Media Dual Swab Sample Packet firmy Roche. Pri odbere 
vzorky sa používa tampón na odber vzorky z uretry (tenký kefkovitý tampón). Tampón 
zasunúť do uretry do hĺbky asi 4 cm a jemne otáčať asi 10 sekúnd. Tampón opatrne vybrať 
a vložiť do odberovej nádobky (skúmavky) tak, aby sa tampón medzitým nedotkol žiadneho 
povrchu. Následne zlomiť tyčinku tampónu v deliacej ryhe tak, že sa tampón oprie o okraj 
skúmavky v mieste deliacej ryhy a odlomí sa horná časť tyčinky, ktorú treba odstrániť do 
odpadu. Odberovú nádobku (skúmavku) dobre uzavrieť a označiť. 

Odobratú vzorku spolu s vyplnenou žiadankou doručiť do laboratória najneskôr do 7 
dní od odberu. Vzorky v odberových nádobkách Cobas PCR Media Dual Swab Sample je 
potrebné skladovať a transportovať pri teplote 2-30°C.  

Odberové nádobky bez odobratej vzorky je potrebné skladovať na dobre 
vetrateľnom, najlepšie chladnejšom mieste (15-30°C). 

 

  3.9 Označenie biologického materiálu a žiadanka na vyšetrenie 
 
Pri odosielaní materiálu do laboratória je nutné úplne a správne vyplniť žiadanku na 

vyšetrenie (podľa predtlače). K vyšetreniu je potrebná kompletná identifikácia pacienta 
(meno, priezvisko a rodné číslo resp. číslo poistenca) a odosielateľa (meno a priezvisko 
lekára, kód lekára, kód ambulancie a kompletná adresa). Je potrebné napísať dátum aj čas 
odberu materiálu a všetky diagnózy. Je potrebné zreteľne vyznačiť všetky analyty, ktoré sa 
majú vyšetriť. V prípade potreby – pri žiadanke pre molekulárno-genetické vyšetrenie 
germinálneho genómu – dodať žiadanku s podpísaným informovaným súhlasom pacienta. 
Odberové nádoby s biologickým materiálom je nutné označiť čitateľne menom, priezviskom 
a dátumom narodenia pacienta.  
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3.10 Transport biologického materiálu 

Na transport sa používajú špeciálne odberové a transportné nádoby. Transportovaný 
materiál nesmie ohrozovať pracovníkov, ktorí s ním pracujú. Pracovník poverený prepravou 
vzoriek biologického materiálu do laboratória je zodpovedný po prevzatí vzoriek za ich 
správny transport počas dopravy do laboratória. Vzorky sú transportované v prenosných 
chladničkách alebo termoboxoch. Pre zabezpečenie kvality transportovaných vzoriek do 
laboratória, aby nedošlo k ich znehodnoteniu má laboratórium zavedený systém, pri ktorom 
sa zapisuje a kontroluje čas a teplota transportu. Informácie o transporte vzoriek a ich 
prevzatí v laboratóriu sú zapisované do príslušnej dokumentácie. Transport vzoriek krvi do 
laboratória má byť čo najkratší. (MP 066 „Zaznamenávanie teplotných podmienok 
transportu“). 

 

Stabilita vzoriek 
− všetky vzorky je potrebné do laboratória doručiť v čo najkratšom čase, ideálne 

do 2 hod. od odberu, u niektorých vyšetrení sú potrebné špeciálne podmienky 
(viac informácií telefonicky na linke call centra, na internetovej stránke, prípadne 
priamo v laboratóriu) 

− vzorky krvi s EDTA na vyšetrenie krvného obrazu sa uchovávajú pri laboratórnej 
teplote, stabilita vzorky po odbere je 5 hodín 

− citrátová krv na vyšetrenie hemokoagulačných parametrov sa uchováva pri 
laboratórnej teplote, stabilita vzorky po odbere je 4 hodiny 

 

Faktory, ktoré môžu znehodnotiť vzorku 
− vysoká teplota (nad 37◦C), napr. okolie vykurovacích telies 
− nízka teplota ( pod 1◦C), napr. chladničky, mraznička, vonkajšie prostredie 
− priame slnečné žiarenie, napr. pri okne 
− silné magnetické alebo elektromagnetické polia 
− ultrafialové žiarenie, napr. germicídne UV lampy 
− ionizujúce žiarenie alebo rádioaktivita napr. rtg. prístroje, rádioaktívne izotopy, 

monitory 
− mikrovlnné žiarenie, napr. mikrovlnné rúry 
− ultrazvuk, napr. ultrazvukové čističky 
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Formy transportu biologického materiálu do ML Klinická biochémia 
 

− z oddelení FNsP Žilina a ambulancií v areáli FNsP doručujú materiál ošetrovatelia 
alebo zdravotné sestry 

− z priľahlých  ambulancií polikliník a zo zberného miesta FNsP Žilina doručujú materiál 
do laboratória určení pracovníci ML Žilina 

− zvozovými vozidla  spoločnosti KB s.r.o. Žilina podľa zvozového harmonogramu 
− pracovníkmi RESCUE SYSTÉM 
− pracovníkmi dopravnej služby 
− individuálne - pacient alebo jeho zástupca prinesie odobratý materiál osobne 

 
Teplotné podmienky transportu sa riadia podľa MP 066 „Zaznamenávanie teplotných 

podmienok transportu“. 

 
 

3.11 Základné informácie o čase vyšetrenia 
 
− Biochemické rutinné a vybrané špeciálne vyšetrenia sa robia 24 hodín denne. 
− Biochemické špeciálne vyšetrenia sa robia v pracovných dňoch od 7,00 – 15,00 hod. 
− Hematologické vyšetrenia sa robia v pracovných dňoch od 7,00 – 15,00 hod. 
− Prenatálny skríning a interpretácia špecializovaným softvérom ALPHA – 1x do týždňa. 
− ELFO, RIA , ELISA - spravidla 1x za týždeň.  
− RISA (špecifické IgE) – 1x za 2 týždne. 
− Molekulárno-genetické vyšetrenia humánneho genómu - robia sa v pracovných dňoch od 

7,00 – 15,00 hod., výsledky sú k dispozícii v bežnej prevádzke do 15 pracovných dní. 
− Molekulárno-genetické vyšetrenia extrahumánneho genómu - robia sa v pracovných 

dňoch od 7,00 – 15,00 hod., výsledky sú k dispozícii v bežnej prevádzke od 2 hodín do 15 
pracovných dní. 

 
 
3.12 Ústne požiadavky na vyšetrenie (dodatočné vyšetrenia - 

doordinácie) 
 

Ústne (telefonické) požiadavky na vyšetrenie možno dodatočne vykonať zo vzoriek 
už do laboratória dodaných pri dodržaní nasledujúcich pravidiel: 
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- dodatočné vyšetrenie (doordinácia) požadované ako súrne, budú vykonané ihneď po 
telefonickom objednaní, je nutné poslať žiadanku označenú "doordinácia" s parametrami a 
udaním čísla vzorky, ktoré objednávateľovi oznámi personál laboratória, 
- viď i MP 059 „Ústne požiadavky na vyšetrenia“ 
- dodatočné rutinné vyšetrenia (nie súrne) budú vykonané po zaslaní žiadanky 
označenej v poznámke „doordinácia“. U niektorých analytov nie je možné zo skladovaného 
biologického materiálu vyšetrenie urobiť pre nestabilitu analytu. Laboratórium skladuje 
sérum 48 hodín. Po uplynutí daného časového intervalu vyšetrenia nemožno vykonať a je 
nutný odber novej vzorky. Plná krv sa neskladuje. 
- v prípade molekulárno-genetických vyšetrení – pokiaľ je dodatočné vyšetrenie možné 
uskutočniť s ohľadom na množstvo a stabilitu materiálu a/alebo jeho uskladnenie, je 
potrebné poslať novú žiadanku, v prípade vyšetrenia humánneho germinálneho genómu 
i s podpísaným informovaným súhlasom.  

 
Správny postup pri odbere biologického materiálu je popísaný konkrétne pri 

jednotlivých analytoch na internetovej stránke a v prílohe tejto príručky. 

 

3.13 Príjem vzorky do laboratória 

Pri prijatí vzorky sa kontroluje: 
- označenia vzorky (minimálne meno a priezvisko pacienta a u súrodencov alebo 

menovcov aj dátum narodenia) 
- úplnosť a správnosť vyplnenia žiadanky (identifikačné údaje na žiadanke musia 

súhlasiť s údajmi na vzorke) 
- množstvo biologického materiálu a vhodnosť odberového materiálu 
- celistvosť a uzavretie skúmaviek 
- kontaminácia žiadaniek a vzoriek biologickým materiálom 
- dodržanie podmienok času a formy transportu 
- v prípade molekulárno-genetických vyšetrení germinálneho genómu informovaný 

súhlas pacienta 
 
Pri zistení závažných nezhôd laboratórium komunikuje s odosielateľom a ak nie je 

možné vyriešiť problém, vyšetrenie odmietne a navrhne ďalší postup.  
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3.14 Spôsob doručenia výsledkov 

Potvrdzovanie výsledkov laboratórnych vyšetrení sa riadi metodickým pokynom 
MP 054 „Postup pri kontrole a uvolňovaní výsledkov laboratórnych vyšetrení“. Potvrdené 
výsledky sa exportujú do nemocničného informačného systému automaticky počas tlače 
výsledkových listov, alebo je možné dodatočný export výsledkov vykonať manuálne na pokyn 
personálu laboratória. Rovnako sa výsledky elektronickou formou exportujú aj pre všetkých 
klientov, ktorí majú definovaný elektronický prenos. 

Tlač výsledkov prebieha v pravidelných časových intervaloch po definitívnom 
potvrdení výsledkov. Vytlačené výsledky sú expedované v deň ukončenia vyšetrení, resp. 
nasledujúci pracovný deň.  

Pre klinické oddelenia a ambulancie v areáli FNsP sa vkladajú do uzamykateľných 
schránok. Ostatné výsledky sa doručujú vodičmi zvozovej služby, ktorí vykonávajú zber 
a transport biologického materiálu spolu so žiadankou na vyšerenie do laboratória, príp. 
poštou. Výsledky molekulárno-genetických vyšetrení germinálneho genómu sú distribuované 
v zalepených obálkach.  

 
3.15 Prenos výsledkov laboratórnych vyšetrení cez internet 

Prenos výsledkov z našich laboratórií je zabezpečený nielen v klasickej papierovej 
podobe, ale aj prostredníctvom internetu. Táto služba prináša so sebou väčšie pohodlie a 
rýchlejšiu dostupnosť. Nezávisí na tom, kam svoj materiál posielate, ale ihneď po jeho 
spracovaní, získaní výsledkov a ich validácii lekárom, sú výsledky dostupné prostredníctvom 
internetu vo Vašom počítači. Na to slúži program, ktorého inštalácia je veľmi jednoduchá a 
nezaberie viac ako 5 minút. 
 
Výsledky si môžete: 
− prezerať v rovnakej podobe, ako prichádzajú vytlačené – majú textový formát, 
− kopírovať priamo do svojho ambulantného programu do karty pacienta, 
− tlačiť a archivovať, 
− a v prípade niektorých ambulantných informačných systémov sa výsledky importujú do 

karty príslušného pacienta automaticky. 
 

Systém EDA klient umožňuje bezpečne prenášať informácie o výsledkoch 
laboratórnych vyšetrení po verejných telekomunikačných a dátových sieťach vrátane 
Internetu, teda nezabezpečeným prostredím. 
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Zabezpečenie spočíva v tom, že dáta vstupujú (zo servera medicínskeho laboratória 

spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.) do Internetu zásadne v zakryptovanej forme a v 
tejto forme sa dostávajú k adresátovi (lekárovi). Dekryptácia prebieha až na počítači 
adresáta. Ku kryptovaniu je použitý štandard PGP s kľúčom dĺžky 512 bitov. Ako medzičlánok 
medzi informačným systémom KLINICKEJ BIOCHÉMIE s.r.o. a počítačom lekára slúži FTP 
server, na ktorom sa zhromažďujú kryptované súbory s výsledkami a čakajú na stiahnutie 
lekárom. Prihlasovanie na FTP server prebieha na základe prihlasovacieho mena a hesla. 
Heslo je tvorené 12-timi náhodne generovanými znakmi. 

 
 
3.16 Odborná komunikácia, poskytovanie informácií a sťažnosti 

Medicínske laboratórium má záujem budovať a udržovať partnerské vzťahy a 
spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a zdravotníckymi pracovníkmi s cieľom 
poskytovať kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť. Sme pripravení poskytnúť Vám 
všetky informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysokej kvality preanalytickej aj 
postanalytickej fázy vyšetrení (pomoc pri interpretácii výsledkov). 

Odborné informácie sú dostupné aj na našej internetovej stránke 
www.klinickabiochemia.sk. Komunikovať s nami je možné osobne, telefonicky, písomne 
alebo e-mailom. O nových vyšetreniach a zmenách Vás informujeme prostredníctvom 
informačných listov, ktoré Vám posielame vo vytlačenej forme a súčasne sú zverejnené na 
internete. Na našej stránke je možné získať informácie o príprave pacienta, odbere 
materiálu, interferenciách, referenčných hodnotách, dostupnosti vyšetrenia, odberovom 
materiáli, transporte materiálu, ako aj interpretácii výsledkov. 

Na požiadanie Vás navštívi zástupca laboratória a prerokuje s Vami všetko, o čo máte 
záujem. Ak si naše medicínske laboratórium zvolíte za partnera, podpíšeme s Vami zmluvu o 
spolupráci a poskytneme Vám odberový materiál, ktorý je vhodný na laboratórne vyšetrenia, 
ktoré máme v našom sortimente.  

ML Žilina sa snaží predchádzať problémom, ktoré by mohli viesť k vzniku sťažností 
klientov, tak, že neustále zlepšuje systém manažérstva kvality. V prípade podania sťažnosti 
má laboratórium zavedené postupy na príjem a prešetrenie týchto sťažností, ktoré sú 
uvedené v smernici SM-04 „Sťažnosti, nezhodná práca a preventívna činnosť“. 
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Sťažnosť sa môže podať: 

 
- písomne listom na adresu laboratória: 

 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 
V. Spanyola 47A 
010 01 Žilina  
 

- zaslaním emailu na emailovú adresu: 
 

kbza@klinickabiochemia.sk 
 

Po prijatí sťažnosti, pracovník, ktorý sťažnosť prijal, informuje o tom primára ML a  
manažéra kvality. Po prešetrení sťažnosti primár ML informuje o výsledkoch šetrenia 
sťažovateľa a o všetkých opodstatnených sťažnostiach sú informovaní všetci pracovníci 
laboratória.  

 
 

                              

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Za vypracovanie a revíziu Laboratórnej príručky zodpovedá riaditeľ medicínskeho 
laboratória v Žiline spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.. Za pripomienkové konanie, 
zmeny a archiváciu je zodpovedný manažér kvality a pracovníci, ktorým to manažér kvality 
uloží.  

Za oboznámenie sa s touto dokumentáciou zodpovedá manažér kvality a vedie o tom 
záznam na Zázname o oboznámení sa (príloha č.1 v smernici SM-01 „Riadenie 
dokumentácie“) uložený v tejto dokumentácii za prílohovou časťou. 

Za implementáciu Laboratórnej príručky zodpovedá riaditeľ ML. Nedodržanie 
Laboratórnej príručky je považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Laboratórna 
príručka je dostupná na serveri G:. 

 
 

5. PRÍLOHY 
Príloha č.1 - Vyšetrované analyty s popisom a referenčné medze 
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Názov analytu: Glukóza 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Glukóza 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Glukóza 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom alebo EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej  zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne: plnú krv bez prísady je nutné doručiť do laboratória do 1 hodiny od odberu 
(vyšetrenie v sére) alebo do 4 hodín od odberu (vyšetrenie v plazme ev. aj s prídavkom 
antiglykolytického činidla)  

 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
  
Referenčné medze:  
3,88 – 5,60 mmol/l 
 
Klinický význam: 
Glukóza je koncový produkt metabolizmu sacharidov. Tvorí sa trávením sacharidov 
(vstrebávanie z jejuna) alebo sa priamo prijíma potravou (voľný monosacharid v ovocí) alebo 
vzniká glukoneogenézou (konverzia glykogénu). Je hlavným zdrojom energie, zužitkováva sa 
v pečeni, svalovom, tukovom a mozgovom tkanive. Pri nadmernom príjme z nej vzniká v 
pečeni a tuku glykogén - zásobný polysacharid, z ktorého sa pri hypoglykémii a v strese 
glukóza uvoľňuje.  
Koncentráciu glukózy regulujú enzýmy a hormóny. Inzulín a adrenalín (dvojfázový efekt) 
hladinu glukózy znižujú, tyroxín, glukagón, adrenalín, ACTH, kortikosteroidy, STH, 
somatostatín ju zvyšujú. Účelom testu je diagnostika a monitorovanie efektu liečby diabetes 
mellitus, diagnostika hypoglykémie, monitorovanie energetického stavu najmä intenzívne 
liečených pacientov. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <3% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 700mg/l Intralipidu®, L5*  
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*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
Názov analytu: Močovina 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Močovina 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Močovina 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s K2EDTA alebo K3EDTA, citrátom, oxalátom, heparínom, nepoužívať amónium 
heparinát! 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu 
  
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži 2,80 – 8,00 mmol/l 
ženy 2,00 – 6,70 mmol/l 
 
Klinický význam:  
Močovina sa syntetizuje v pečeni z CO2 a amoniaku - produktu katabolizmu proteínov. Jej 
produkcia je pod kontrolou acidobázy. Vylučuje sa močom, stolicou a potom. Je v priamom 
vzťahu k obsahu bielkovín v potrave, metabolickej funkcii pečene a exkrečnej funkcii obličiek. 
Stanovuje sa za účelom posúdenia funkcie obličiek, pri diagnostike obličkových chorôb, na 
zhodnotenie stavu pacienta v dialyzačnom programe, na bilanciu dusíka, diferenciálnu 
diagnostiku v komatóznych stavoch, na monitorovanie stavu pacienta v intenzívnej 
starostlivosti. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 342µmol /l bilirubínu, I4* 

Hemolýza: <10% až do 2,5g/L hemoglobínu, H4* 

Lipémia: <3% až do 5g/l Intralipidu®, L5*  
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*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
Názov analytu: Kreatinín 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Kreatinín 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Kreatinín 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia:  
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok. 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu.  
Skúmavka s K2EDTA, K3EDTA, prípadne heparínom. 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži: 59-104 μmol/l  
ženy: 45-84 μmol/l 
 
Klinický význam: 
Kreatinín je degradačný produkt svalového energetického metabolizmu. Vzniká 
katabolizmom kreatínfosfátu. Kompletne sa vylučuje obličkami. Koncentrácie kreatinínu 
v sére a v moči sú riadené hlavne aktívnou telesnou hmotnosťou a účinnosťou glomerulárnej 
filtrácie. Len mierne sú ovplyvnené potravou či inými faktormi. Účelom testu je hlavne 
skríning a monitoring poškodenia obličiek, posúdenie hyperurikémie, posúdenie indikácie 
a dávkovania potencionálne nefrotoxických liekov, monitorovanie v intenzívnej 
a pooperačnej starostlivosti, diagnostika mimoobličkových chorôb spojených so stratou 
tekutín. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <3% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 600mg/dl Intralipidu®, L5*  

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
Názov analytu: Kyselina močová 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Kys. močová 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Kyselina močová 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia:  
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu  
Skúmavka s K2EDTA, s heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži: 208 - 428 μmol/l  
ženy: 154 - 357 μmol/l 
 
Klinický význam: 
Kyselina močová je dôležitým produktom katabolizmu purínov u ľudí. Väčšina kyseliny 
močovej vzniká v pečeni a vylučuje sa obličkami. Hyperurikémia je spôsobená buď 
nadmernou produkciou alebo zníženým vylučovaním. Primárna hyperurikémia je známa ako 
idiopatická alebo rodinná forma. Vo väčšine prípadov je za zvýšenie hladiny kyseliny močovej 
zodpovedná znížená tubulárna sekrécia kyseliny močovej.  
 
Interferencie:  
Ikterita:  Interferencia  < 12 % až do 20mg/dL alebo 342 μmol/l bilirubínu, I4* 
Hemolýza: Interferencia  < 10 % až do 3 g/l hemoglobínu, H4* 
Lipémia:  Interferencia < 10 % až do 1000 mg/dl  Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
Názov analytu: Celkové bielkoviny 
 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Názov analytu na žiadanke: S-Bielkoviny celkové 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Bielkoviny celk. 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
  
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu  
Skúmavka s K2EDTA, s heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
dospelí: 66,0 - 83,0 g/l 
 
Klinický význam: 
Celkové množstvo bielkovín v sére je súhrnom všetkých bielkovín v krvi okrem tých, ktoré sa 
podieľajú na koagulácii. Ide o základné, nešpecifické vyšetrenie používané pri diagnostike a 
liečbe mnohých ochorení, ktoré sa týkajú pečene, obličiek, kostnej drene a iných 
metabolických a nutričných porúch. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 410µmol /l bilirubínu, I4* 

Hemolýza: <3% až do 3g/L hemoglobínu, H4* 

Lipémia: <10% až do 700mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
Názov analytu: Albumín 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Albumín 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Albumín 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s K2EDTA, K3EDTA alebo heparínom 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
dospelí: 35 - 52 g/l 
novorodenci 0-4 dni: 28 - 44 g/l 
 
Orientačné referenčné hodnoty u detí: 
4 dni – 1 mesiac: 26 - 41 g/l 
1 – 6 mesiacov: 28 - 46 g/l 
6 mesiacov – 1 rok: 28 - 48 g/l 
1 – 18 rokov:  32 - 47 g/l 
(Soldin a spol. Pediatric Reference Values, 2003, str. 5) 
 
Klinický význam: 
Albumín predstavuje cca 60 % celkového proteínu plazmy, má hlavný podiel na udržiavaní 
onkotického tlaku. Nešpecificky viaže, transportuje a solubilizuje dôležité endogénne látky 
(bilirubín, mastné kyseliny, vápnik, horčík atď.) a liečivá. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <10% až do 4,5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 800mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
Názov analytu: Bilirubín celkový 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Bilirubín celkový 
Názov analytu na výsledkovom liste: S-Bilirubín celk. 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
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Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s K2EDTA, K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
2 dni: 20,0 - 140,0 μmol/l  
3 dni: 20,0 - 180,0 μmol/l  
4 dni: 13,0 - 180,0 μmol/l  
5 dni: 0,0 - 180,0 μmol/l  
dospelí: < 21,0 μmol/l 
 
Klinický význam: 
Bilirubín je produkovaný retikuloendotelovým systémom pečene. Je koncovým produktom 
rozpadu hemoglobínu a aj produktom hemolýzy. 80 – 85 % denne produkovaného bilirubínu 
pochádza z hemoglobínu uvoľneného rozštiepením starnúcich erytrocytov, kým zvyšných 15 
– 20 % pochádza zo štiepenia proteínov obsahujúcich hém, napr. myoglobín, cytochróm, 
katalázy a z kostnej drene ako dôsledok neúčinnej erytropoézy. 
Množstvo chorôb ovplyvňuje jeden alebo viac krokov zapojených v produkcii, absorpcii, 
uchovávaní, metabolizme a vylučovaní bilirubínu. Účelom testu na celkový bilirubín je 
hodnotenie hepatobiliárnej a erytropoetickej funkcie, diferenciálnej diagnostiky ikteru a 
monitorovanie jeho stavu a úrovne, diagnostika biliárnej obštrukcie a hemolytickej anémie, 
diagnostika a monitorovanie hemolytickej choroby novorodencov. 
 
Interferencie:  
Hemolýza: <10% až do 0,45g/L hemoglobínu, H1* 

Lipémia: <10% až do 1000mg/l Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
Názov analytu: Alanínaminotransferáza 
 
Názov analytu na žiadanke: S-ALT 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_ALT 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
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RDZA-04 
Príloha č.1. Vyšetrované analyty s popisom a referenčné 
medze 

 Strana 8 / 101 

 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria, IFCC 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s K2EDTA, K3EDTA, prípadne heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži 0,20 - 0,80 µkat/l 
ženy 0,20 - 0,60 µkat/l 
 
Orientačné referenčné hodnoty u detí 
1 deň – 1 mesiac: 0,02 – 0,42 µkat/l 
1 mesiac – 1rok: 0,07 – 0,58 µkat/l 
1 – 3 roky: 0,08 – 0,50 µkat/l 
3 - 6 rokov: 0,08 – 0,42 µkat/l 
6 – 9 rokov: 0,08 – 0,42 µkat/l 
9 – 18 rokov: 0,08 – 0,50 µkat/l 
Thomas, L. a spol.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books Verlagsgesellschaft, 1998 
 
Klinický význam: 
Enzým alanínaminotransferáza (ALT) patrí do skupiny enzýmov, ktoré prenosom 
aminoskupín katalyzujú reverzibilnú transformáciu α-ketokyselín na aminokyseliny. Pretože 
špecifická aktivita ALT v pečeni je približne 10krát vyššia ako aktivita v srdci či kostrovom 
svale, je ALT dobrým indikátorom ochorenia pečeňového parenchýmu. ALT je prítomná v 
cytosole hepatocytov a zvýšená hladina v sére ukazuje na poškodenie celistvosti plazmatickej 
membrány hepatocytov. ALT má pri hepatobiliárných ochoreniach vyššiu senzitivitu ako AST, 
zvýšené hodnoty sa objavujú už pri 2 % nekróze pečeňového parenchýmu. Vyšetrenie ALT je 
indikované pri podozrení na ochorenia pečene a žlčových ciest a na rozlíšenie medzi 
poškodením pečene a myokardu. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <5% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <10% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <3% až do 300mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
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Názov analytu: Cholesterol 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Cholesterol 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Cholesterol celk. 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s K2EDTA alebo K3EDTA, heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
0 - 4 týždne: < 2,10 mmol/l  
4 týždne - 1 rok: < 4,00 mmol/l  
1 - 8 rokov: < 4,50 mmol/l  
8 - 15 rokov: < 4,50 mmol/l  
>15 rokov:   < 5,00 mmol/l 
 
Klinický význam: 
Cholesterol je základnou zložkou bunečných membrán a lipoproteínov a prekurzorom pre 
syntézu steroidných hormónov a žlčových kyselín. Cholesterol je v organizme prenášaný 
hlavne v dvoch lipoproteínových triedach – ako HDL a LDL cholesterol, pričom v patogenéze 
lipidových porúch majú tieto dve triedy opačný účinok. Preto je individuálna prediktívna 
hodnota koncentrácie celkového cholesterolu s ohľadom na riziko infarktu myokardu a 
aterosklerózy nízka. Predstavuje základnú hodnotu, ktorá ukazuje, či sú potrebné ďalšie 
laboratórne vyšetrenia markerov lipidového metabolizmu. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 137µmol /l bilirubínu, I2* 

Hemolýza: <10% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <3% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Názov analytu: HDL-cholesterol 
 
Názov analytu na žiadanke: S-HDL cholesterol 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_HDL cholesterol 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria (priamy) 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži: 1,00 - 2,10 mmol/l  
ženy: 1,20 - 2,70 mmol/l 
 
Klinický význam: 
HDL cholesterol je cholesterol vysokodenzných lipoproteínových častíc. Vzniká a vylučuje sa z 
pečene a čreva. HDL-cholesterol (HDL-C) zabezpečuje reverzný transport esterifikovaného 
cholesterolu z periférnych buniek/tkanív do pečene, kde sa HDL-C degraduje a cholesterol sa 
uvoľňuje a čiastočne vylučuje žlčou. Mnohé klinické a epidemiologické štúdie ukázali 
negatívnu koreláciu medzi HDL-cholesterolom a výskytom choroby koronárnych artérií. 
Prijíma sa názor, že absorpcia a transport cholesterolu z periférneho tkaniva do pečene 
pôsobí ako ochranný faktor proti vzniku aterosklerotických plakov.  
Účelom testu je posúdenie rizika ischemickej choroby srdca, klasifikácia dyslipoproteinémií a 
skríning hypercholesterolémie. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <3% až do 4,5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 900mg/dl Intralipidu®, alebo 11,3 mmol/l triacylglycerolov, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Názov analytu: LDL-cholesterol  
 
Názov analytu na žiadanke: S-LDL cholesterol meraný 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_LDL cholesterol 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria (priamy) 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
1,20 - 3,00 mmol/l 
 
Klinický význam: 
LDL cholesterol je cholesterol nízkodenzných lipoproteínových častíc. Bielkovinovú časť 
predstavuje hlavne apolipoproteín B (ApoB) – 96 %. Forma LDL je hlavným lipoproteínovým 
nosičom cholesterolu. Transportuje cholesterol z pečene do periférnych tkanív. LDL je 
aterogénny, je jedným z hlavných rizikových faktorov ischemickej choroby srdca. 
Účelom testu je posúdenie rizika ischemickej choroby srdca, klasifikácia dyslipoproteinémií a 
skríning hypercholesterolémie, monitorovanie liečby hypertenzie beta-blokátormi a 
diuretikami. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <5% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <5% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: L4*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
Askorbát: Interferencia < 3 % až do 20 mg/dl askorbátu 
Triglycerid: Interferencia < 10 % až do 11,3 mmol/l triglyceridu 
Vzorky od pacientov s hyperlipoproteinémiou typu III poskytujú odlišné výsledky ako 
referenčná metóda (odchýlka + 30 %). 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Zmesi umelých tukov, obsiahnutých v niektorých roztokoch na intravenózne infúzie (napr. 
Intralipid®), môžu s touto reagenciou interferovať. Vzorky od pacientov, ktorí tieto zmesi 
tukov dostávajú, sa týmto stanovením LDL-cholesterolu nemajú stanovovať. 
 
 
 
Názov analytu: Triacylglyceroly 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Triacylglyceroly 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Triacylglyceroly 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s K2EDTA alebo K3EDTA, heparínom 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
0,45 - 1,70 mmol/l 
 
Klinický význam: 
Koncentrácia triacylglycerolov (TAG) sa používa na klasifikáciu rôznych genetických a 
metabolických lipoproteínových porúch, pri stanovení rizika aterosklerózy a srdcovocievnych 
ochorení. Meranie hladiny TAG je indikované tiež pri diagnostike a liečbe chronickej 
pankreatitídy, diabetes mellitus, nefrózy, extrahepatálnej biliárnej obštrukcie, steatózy 
pečene a ďalších chorobách súvisiacich s metabolizmom lipidov a endokrinnými poruchami. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <3% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
Názov analytu: Aspartátaminotransferáza 
 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Názov analytu na žiadanke: S-AST 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_AST 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria, IFCC 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s K2EDTA, K3EDTA, prípadne heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži: 0,17 - 0,85 μkat/l  
ženy: 0,17 - 0,60 μkat/l 
 
Orientačné referenčné hodnoty u detí: 
1R - 3R: 0,17 – 0,83 µkat/l 
3R - 6R: 0,17 – 0,75 µkat/l 
6R -12R: 0,17 – 0,67 µkat/l 
12R -18R: 0,17 – 0,58 µkat/l 
Thomas, L. a spol.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books Verlagsgesellschaft, 1998 
 
Klinický význam: 
Enzým aspartátaminotransferáza (AST) patrí do skupiny enzýmov, ktoré prenosom 
aminoskupín katalyzujú reverzibilnú transformáciu α-ketokyselín na aminokyseliny. 
AST sa vyskytuje v cytoplazme buniek srdca, pečene, priečne pruhovaného svalstva, obličiek, 
mozgu, pankreasu, sleziny, pľúc a v erytrocytoch. 
Účelom testu je detekcia a diferenciálna diagnostika akútnych ochorení pečene, 
monitorovanie progresie a prognózy pri chorobách srdca a pečene, diagnostika infarktu 
myokardu v korelácii s aktivitami laktátdehydrogenázy a kreatínkinázy, diagnostika myopatií. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: interferuje, H1* 

Lipémia: <5% až do 300mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Názov analytu: Gamaglutamyltransferáza 
 
Názov analytu na žiadanke: S-GMT 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_GMT 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria, IFCC 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s K2EDTA, K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži: 0,14 – 0,84 μkat/l  
ženy: 0,14 - 0,68 μkat/l 
 
Klinický význam: 
Enzým gamaglutamyltransferáza (GMT) katalyzuje prenos gama-glutámovej skupiny z 
gamaglutamylpeptidov na iné peptidy, L-aminoskupiny alebo vodu. Je kľúčovým enzýmom 
gamaglutámového cyklu, ktorý riadi transcelulárny transport aminokyselín a peptidov. 
Vyskytuje sa v bunečných membránach tkanív s vysokou sekrečnou alebo absorpčnou 
kapacitou (pečeň, obličky, pankreas, epitelové bunky, erytrocyty, črevo, prostata, mozog). 
Účelom testu je zachytenie chorôb hepatobiliárneho systému, hodnotenie funkcie pečene a 
odhalenie abúzu alkoholu. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <5% až do 2,5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <5% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
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Názov analytu: Alkalická fosfatáza 
 
Názov analytu na žiadanke: S-ALP 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_ALP 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria, IFCC 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži: 0,67 - 2,15 μkat/l  
ženy: 0,58 - 1,74 μkat/l 
 
Orientačné referenčné hodnoty u detí: 
 Dievčatá Chlapci 
1 deň – 1 mesiac 0,80 – 6,77 µkat/l 1,25 – 5,27 µkat/l  
1 mesiac – 1 rok 2,07 – 5,68 µkat/l 1,37 – 6,38 µkat/l  
1 - 3 roky 1,80 - 5,28 µkat/l 1,73 – 5,75 µkat/l  
3 - 6 rokov 1,60 - 4,95 µkat/l 1,55 – 5,15 µkat/l  
6 - 9 rokov 1,15 - 5,42 µkat/l 1,43 – 2,25 µkat/l  
9 – 12 rokov 0,85 - 5,53 µkat/l 0,70 – 6,03 µkat/l  
12 – 15 rokov 0,83 – 2,70 µkat/l 1,23 – 6,50 µkat/l  
15 – 18 rokov 0,78 – 1,98 µkat/l 0,87 – 2,85 µkat/l  
Thomas, L. a spol.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books Verlagsgesellschaft, 1998 
 
Klinický význam: 
Alkalická fosfatáza (ALP) je prítomná takmer vo všetkých telesných tkanivách a je 
umiestnená na bunkovej membráne. Zvlášť vysoké koncentrácie sú v intersticiálnom epiteli, 
obličkových tubuloch, kostiach (osteoblastoch), pečeni a placente. ALP je hydrolytický 
enzým, ktorý odštepuje estery kyseliny fosforečnej, t.j. katalyzuje hydrolýzu fosfátových 
esterov a ich transport cez bunkovú membránu. Enzým je spojovaný s črevným transportom 
lipidov a s kalcifikáciou kostí. ALP pochádza v približne rovnakom podiele z pečene a z 
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kostného systému. Účelom testu je detekcia a identifikácia chorôb skeletu s osteoblastickou 
a chondroblastickou aktivitou, detekcia fokálnych lézií pečene zapríčiňujúcich biliárnu 
obštrukciu (nádory, abscesy), hodnotenie odpovede na podávanie vitamínu D pri liečbe 
rachitídy, funkčné testy pečene, diagnostika nádorových ochorení s metastázami do kostí, 
sledovanie funkcie placenty v 3. trimestri. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 479µmol /l bilirubínu, I4* 

Hemolýza: <10% až do 4,5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
Názov analytu: Alfa - Amyláza 
 
Názov analytu na žiadanke: S-AMS 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_AMS 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria, IFCC 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavka s heparínom 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
< 1,67 μkat/l 
 
Klinický význam: 
Amyláza je exkrečný enzým, jej izoenzýmy sa produkujú v pankrease, slinných žľazách, 
placente, pľúcach, pečeni, vajíčkovodoch. Zápalové ochorenia týchto žliaz alebo obštrukcia 
ich vývodov vedú k regurgitácii enzýmu do krvi a zvýšenému vylučovaniu močom. Test sa 
používa najmä na diagnostiku akútnej pankreatitídy alebo akútneho vzplanutia chronickej 
pankreatitídy, hodnotenie poškodenia pankreasu zapríčineného úrazom alebo operáciou. 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <10% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <3% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
Názov analytu: Amyláza pankreatická 
 
Názov analytu na žiadanke: S-AMS pankreatická 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_AMS pankreatická 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavka s heparínom 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
0,13 - 0,88 μkat/l 
 
Klinický význam: 
Test sa používa na diferenciálnu diagnostiku akútnej pankreatitídy alebo akútneho vzplanutia 
chronickej pankreatitídy, hodnotenie poškodenia pankreasu zapríčineného úrazom alebo 
operáciou. 
 
Interferencie:  
Najvyššia hodnota interferentov, pri ktorej nebolo zistené ovplyvnenie testu: 
Bilirubín: do 1128µmol /l, I5* 

Hemoglobín: do 8g/L, H5* 

Kyselina askorbová: do 0,9g/l 
Celkové bielkoviny: do 140g/l 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
Názov analytu: Kreatínkináza 
 
Názov analytu na žiadanke: S-CK 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CK 
 
Materiál: 
Sérum 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria, IFCC 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži < 2,85 μkat/l  
ženy < 2,42 μkat/l 
 
Klinický význam: 
Enzým kreatínkináza (CK) je dimér zložený z podjednotiek M (muscle – sval) alebo B (brain – 
mozog), ktoré asociujú za vzniku izoenzýmov CK-MM, CK-MB a CK-BB. Katalyzuje reverzibilnú 
fosforyláciu kreatínu pomocou ATP. Izoenzým CK-BB prevláda v mozgu, prostate, črevách, 
pľúcach, obličkách, močovom mechúre, maternici, pečeni, štítnej žľaze a v placente. 
Izoenzým CK-MM dominuje v kostrovom a srdcovom svalstve. U zdravých jedincov tvorí 
celkovú aktivitu hlavne CK-MM a ostatné izoenzýmy a varianty sú prítomné len v stopových 
množstvách alebo nie sú zistiteľné. Izoenzým CK-MB je prítomný v rôznom množstve v 
srdcovom svale a v menšej miere taktiež v kostrovom svalstve. Meranie koncentrácie CK sa 
využíva predovšetkým v diagnóze a monitorovaní liečby infarktu myokardu, ako indikátor 
poškodenia svalov, na sledovanie kardiotoxického účinku tricyklických antidepresív a na 
posúdenie neurologického ochorenia s porušenou hematoencefalickou bariérou. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: interferuje, H2* 
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Lipémia: <3% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
Názov analytu: Laktátdehydrogenáza 
 
Názov analytu na žiadanke: S-LD 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Lakátdehydrog. 
 
Materiál: 
Sérum 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria, IFCC 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
24 hodín denne 
 
Referenčné medze: 
0 - 4 dni: 4,83 - 12,92 μkat/l 
5 - 10 dní: 9,10 - 33,30 μkat/l 
11 dni - 2 roky: 3,00 - 7,20 μkat/l 
2 - 12 rokov: 1,83 - 4,92 μkat/l 
Dospelí: ‹ 4,13 μkat/l 
  
Klinický význam: 
Laktátdehydrogenáza, NAD+ oxidoreduktáza, katalyzuje reverzibilnú oxidáciu L-laktátu na 
pyruvát za použitia NAD+ ako príjemcu vodíka. Nachádza sa vo všetkých telesných bunkách a 
vždy je prítomná v bunečnej cytoplazme. Enzým sa skladá zo štyroch peptidových reťazcov 2 
typov: M a H. Celková LDH merateľná v sére pozostáva z aktivít 5 izoenzýmov LDH-1 až LDH-
5, ktoré sa líšia zložením svojich podjednotiek. Pretože je koncentrácia LDH v tkanivách 500 
krát vyššia než v plazme, poškodenie aj malej časti tkaniva môže viesť k významnému 
vzostupu aktivity LDH v sére. Hlavný význam LDH teda spočíva v zistení menšieho poškodenia 
tkaniva. Vysoké špecifické aktivity enzýmu sa nachádzajú v pečeni, srdcovom svale, 
kostrovom svale, obličkách a erytrocytoch. Vyšetrenie LD sa využíva aj pri monitorovaní 
onkologického pacienta, poškodenia srdcového svalu (neskoršia diagnostika infarktu 
myokardu), diagnostikovaní chorôb kostrového svalstva, intravaskulárnej hemolýzy atď. 
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Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: interferuje, H1* 

Lipémia: <3% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
Názov analytu: Vápnik 
 
Názov analytu na žiadanke: S- Vápnik 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_ Vápnik 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
Skúmavka s heparínom 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
2,20 – 2,65 mmol/l 
 
Klinický význam: 
Vápnik sa stanovuje najmä za účelom diagnostiky nervovosvalových, kostrových a 
endokrinných porúch, srdcových dysrytmií, porúch zrážania krvi a acidobázickej rovnováhy. 
Fyziologicky účinný je ionizovaný vápnik. Dá sa odhadnúť z celkového vápnika (cca 50 %), ak 
poznáme sérovú koncentráciu albumínu a pH krvi, čo má veľký vplyv na hladinu 
ionizovaného vápnika. 
Výrazné zníženie koncentrácie vápnikových iónov spôsobuje svalovú tetaniu. Vyššia hladina 
vápnikových iónov spôsobuje zníženú neuromuskulárnu dráždivosť a slabosť svalov, ako aj 
iné zložitejšie symptómy. 
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Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <3% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
Horčík: interferencia <10% až do 4mmol/l Mg 
 
 
Názov analytu: Horčík 
 
Názov analytu na žiadanke: S- Horčík 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_ Horčík 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria, IFCC 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
Skúmavka s heparínom. Nepoužívajte EDTA, šťavelanovú ani citrátovú plazmu! Sérum ihneď 
oddeľte od červených krviniek. 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži: 0,73 - 1,06 mmol/l 
ženy: 0,77 - 1,03 mmol/l 
 
Klinický význam: 
Horčík je primárny intracelulárny elektrolyt. V sére je 1/3 viazaná na proteíny, asi 20 % v 
komplexe s ATP, citrátom a inými ligandami, ostatný je voľný. Je esenciálnou zložkou 
mnohých dôležitých enzymatických reakcií, buď ako neoddeliteľná časť metaloenzýmu alebo 
ako aktivátor a hrá významnú úlohu v glykolýze, dýchaní buniek a pri transporte vápnika 
membránami. V extracelulárnom priestore ovplyvňuje neuromuskulárnu dráždivosť a 
odpoveď, ako aj permeabilitu. Hladina horčík sa reguluje hlavne rýchlosťou jeho vylučovania 
obličkami, na ktoré majú spolu s vápnikom vplyv hormóny štítnej žľazy. Zvýšená spätná 
absorpcia vápnika vedie ku konkurenčnej inhibícii absorpcie horčíka. Merania koncentrácie 
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horčíka sa používajú pri hodnotení stavu elektrolytov, posúdení neuromuskulárnych a 
obličkových funkcií, monitorovaní srdcových dysrytmií, diagnostike a liečbe 
hypomagneziémie (abnormálne nízka sérová konc.) a hypermagneziémie (abnormálne 
vysoká sérová konc.). Najlepšie rozpoznateľným prejavom nedostatku horčíka sú poruchy 
neuromuskulárnej funkcie, t.j. nadmerná dráždivosť, tetánia, kŕče a elektrokardiografické 
zmeny. 
 
Interferencie:  
Ikterita: Interferencia < 10 % až do 479 μmol/l bilirubínu, I4* 
Vápnik: Interferencia < 3 % až do 7,5 mmol/l vápnika 
Hemolýza: Interferencia < 10 % až do 1,5 g/l hemoglobínu, H2*. 
Lipémia: Interferencia < 10 % až do 200 mg/dl  Intralipidu®, L2* 
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
Názov analytu: Železo 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Železo 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Železo 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavka s heparínom. Nepoužívajte EDTA, šťavelanovú ani citrátovú plazmu! 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
muži: 12,50 - 32,20 μmol/l  
ženy: 10,70 - 32,20 μmol/l 
 
Klinický význam: 
Železo sa podieľa na rôznych metabolických procesoch v tele, od bunečných oxidačných 
mechanizmov až po transport a dodávku kyslíka do buniek. Je zložkou metaloproteínov 
prenášajúcich kyslík, hemoglobínu a myoglobínu, ako aj rôznych enzýmov, napr. 
cytochrómoxidázy a peroxidáz. Ostatné železo v tele je obsiahnuté vo flavoproteínoch, vo 
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feritíne ako zásobné železo a v transferíne ako transportné železo. Nameraná koncentrácia 
železa v sére sa týka hlavne Fe (III) viazaného na sérový transferín a nezahŕňa železo 
obsiahnuté vo voľnom hemoglobíne.  
Účelom testu je diferenciálna diagnostika anémie, diagnostika hemochromatózy, diagnostika 
malnutrície, poruchy spracovania železa, monitorovanie dlhodobej parenterálnej výživy. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <10% až do 1g/L hemoglobínu, H1* 

Lipémia: <10% až do 100mg/dl Intralipidu®, L1*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
Meď: Interferencia < 10 % až do 1 mg/dl alebo 0,157 mmol/l medi 
Globulín: Interferencia < 10 % až do 50 g/l 
Triglycerid: Interferencia < 10 % až do 3,4 mmol/l triglyceridu 
 
 
 
Názov analytu: Fosfor 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Fosfor 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Fosfor 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Fotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
Skúmavka s heparínom 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
dospelí: 0,81 - 1,45 mmol/l 
deti: 1,29 - 2,26 mmol/l 
 
Klinický význam: 
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V plazme a sére väčšina fosfátu existuje v anorganickej forme (Pi), asi 15 % je viazaných na 
proteín a zvyšok je vo forme komplexov a vo voľnej forme. Koncentrácie fosfátu v sére 
závisia od stravy a zmeny vylučovania hormónov, ako napr. PTH. Intracelulárne sa fosfát 
vyskytuje hlavne ako organický fosfát, no malá ale mimoriadne dôležitá frakcia existuje ako 
anorganický fosfát, ktorý sa ako substrát pre oxidatívnu fosforyláciu zúčastňuje na reakciách 
spojených s tvorbou metabolickej energie. Asi 85% mimobunečného fosfátu sa vyskytuje ako 
hydroxyapatit a takto hrá významnú úlohu v štruktúre kostí. Účelom testu je diagnostika 
porúch obličiek a acidobázickej rovnováhy, detekcia endokrinných a kostných porúch a 
porúch metabolizmu vápnika. 
 
Interferencie:  
Ikterita: Interferencia < 3 % až do  684 μmol/l bilirubínu, I5* 
Hemolýza: Interferencia < 10 % až do 3,5 g/l hemoglobínu (optická interferencia), avšak fosfor 
uvoľnený z hemolyzovaných buniek falošne zvyšuje reálnu koncentráciu, H1* 
Lipémia: Interferencia <10 % až do 800 mg/dl Intralipidu®, L5* 
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
 
Názov analytu: Sodík 
 
Názov analytu na žiadanke: S- Sodík 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_ Sodík 
 
Materiál: 
Sérum alebo LI-heparínová plazma. Nepoužívajte hemolyzované a silno lipemické vzorky.  
Silná lipémia spôsobuje pseudohyponatriémiu, preto sa silno lipemické vzorky majú vyčíriť 
ultracentrifugáciou. 
 
Metóda stanovenia: 
ISE 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
24 hodín denne 
 
Referenčné medze: 
135 - 145 mmol/l 
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Klinický význam: 
Sodík je hlavný extracelulárny katión. Jeho funkciou je kontrola objemu extracelulárnej 
tekutiny, udržiavanie acidobázickej rovnováhy, osmolality a elektrického potenciálu 
v nervovosvalovom systéme. Účelom testu je práve hodnotenie rovnováhy tekutina - 
elektrolyt a acidobázy a s nimi spojených nervovosvalových, obličkových a nadobličkových 
funkcií. 
 
Interferencie:  
Silná lipémia, antikoagulanty, konzervačné prostriedky, drogy, organofilné zlúčeniny. 
 
 
 
Názov analytu: Draslík 
 
Názov analytu na žiadanke: S- Draslík 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_ Draslík 
 
Materiál: 
Sérum alebo Li-heparínová plazma. Draslík z červených krviniek difunduje do séra/plazmy 
a spôsobuje falošne zvýšené výsledky, preto centrifugáciou okamžite oddeľte sérum/plazmu 
od krviniek. Ak je skúmavka bez separačného gélu, sérum zlejte. 
 
Metóda stanovenia: 
ISE 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
 24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
dospelí: 3,50 - 5,10 mmol/l 
 
Orientačné referenčné hodnoty u detí: 
0 - 1 týždeň 3,20 - 5,50 mmol/l 
1 týždeň – 1 mesiac 3,40 - 6,00 mmo/l 
1 – 6 mesiacov 3,50 - 5,60 mmol/l 
6 mesiacov – 1 rok 3,50 - 6,10 mmol/l 
Soldin, J. S. a spol.: Pediatric Reference Intervals, AACC Press, Washington, 2003 
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Klinický význam: 
Draslík je hlavný intracelulárny katión a primárny intracelulárny pufor. Podieľa sa na 
udržiavaní elektrického potenciálu nervového systému a svalovej dráždivosti, acidobazickej 
rovnováhy a osmotického tlaku. Koncentrácia sérového kália závisí od aldosterónu (↑), 
reabsorpcie nátria (↓), acidobázickej rovnováhy - pri alkalóze sa jeho sérová koncentrácia 
znižuje, kálium sa presúva do bunky, pri acidóze je to naopak. Účelom testu je hodnotenie 
klinických príznakov s ohľadom na hladinu kália – hlavne u intenzívne liečených pacientov, 
monitorovanie obličkových funkcií, hodnotenie nervovosvalových porúch, monitorovanie 
acidobázy a metabolizmu glukózy, monitorovanie liečby diuretikami a hypertenzie atď. 
 
Interferencie:  
hemolýza, antikoagulancia, konzervačné prostriedky, drogy, organofilné zlúčeniny 
 
 
 
Názov analytu: Chloridy 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Chloridy 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Chloridy 
 
Materiál: 
Sérum alebo Li-heparínová plazma.  
 
Metóda stanovenia: 
ISE 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
98 - 106 mmol/l 
 
Orientačné referenčné hodnoty u detí: 
0 – 1 týždeň 96 - 111 mmol/l 
1 týždeň – 1 mesiac 96 - 110 mmo/l 
1 – 6 mesiacov 96 - 110 mmol/l 
6 mesiacov – 1 rok 96 - 108 mmol/l 
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Soldin, J. S. a spol.: Pediatric Reference Intervals, AACC Press, Washington, 2003 
 
Klinický význam: 
Cl- je hlavný extracelulárny anión, jeho funkciou je udržiavanie acidobázickej rovnováhy a 
rovnováhy vody. Vo vysokej koncentrácii sa vyskytuje v žalúdočných šťavách. Pri strate 
chloridov sa rozvíja alkalóza, pri nadmernom príjme acidóza. Spolu s nátriom Cl- kontroluje 
osmolalitu telových tekutín. Účelom testu je odhalenie porúch acidobázy a hodnotenie stavu 
tekutín a extracelulárnej rovnováhy aniónov a katiónov, sledovanie strát chloridov, kontrola 
príjmu NaCl. 
 
Interferencie:  
Antikoagulanty, konzervačné prostriedky, drogy, organofilné zlúčeniny. 
 
 
 
Názov analytu: C reaktívny proteín  
 
Názov analytu na žiadanke: S-CRP (C-reaktívny proteín) 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CRP turbidim. 
 
Materiál: 
Sérum, EDTA alebo lítium - heparínová plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Imunoturbidimetria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavky s K2EDTA, K3EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
24 hodín denne 
 
Referenčné medze:  
< 5,0 mg/l 
 
Klinický význam: 
C-reaktívny proteín (CRP) je proteín akútnej fázy syntetizovaný pečeňou ako odpoveď na 
uvoľnenie zápalových cytokínov, ako napr. interleukín-6. Zvyšuje fagocytózu, iniciuje 
opsonizáciu. Rozkladá cudzie bunky. CRP vykazuje dramatické zvýšenie koncentrácie po 
akútnom alebo chronickom zápale. Najsilnejším stimulom je bakteriálna infekcia. Účelom 
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testu je skríning zápalových stavov, ich skoré rozpoznanie u intenzívne liečených pacientov, v 
neonatológii, u onkologických pacientov, po transplantáciách, kontrola odpovede na liečbu 
antibiotikami, diferenciálna diagnostika bakteriálneho a vírusového zápalu a sledovanie 
aktivity autoimúnnych ochorení. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <5% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <5% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
Názov analytu: Imunoglobulín A 
 
Názov analytu na žiadanke: S-IgA 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Imunoglobulín A 
 
Materiál: 
Sérum, EDTA alebo heparinizovaná plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Imunoturbidimetria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez 
Skúmavky s K2EDTA, K3EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
V pracovné dni od 7,00 do 15,30. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
Dospelí: 0,70 - 4,00 g/l 
 
Orientačné referenčné hodnoty u detí: 
0 - 3 mesiace:  0,01 - 0,06 g/l 6 – 8 rokov: 0,38 - 2,22 g/l 
3 – 6 mesiacov: 0,05 - 0,34 g/l 8 – 10 rokov: 0,46 – 2,51 g/l 
6 – 9mesiacov: 0,08 - 0,57 g/l 10 – 12 rokov: 0,52 – 2,74 g/l 
9 – 12 mesiacov: 0,11 - 0,76 g/l 12 – 14 rokov: 0,58 – 2,91 g/l 
1 – 2 roky: 0,14 - 0,91 g/l 14 – 16 rokov: 0,63 – 3,04 g/l 
2 – 4 roky: 0,21 - 1,45 g/l 16 – 18 rokov: 0,67 – 3,14 g/l 
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4 – 6 rokov: 0,30 - 1,88 g/l 18 – 19 rokov: 0,70 – 3,21 g/l 
Thomas, L. a spol.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books Verlagsgesellschaft, 1998 
 
Klinický význam: 
Imunoglobulínové protilátky typu A (IgA) sa vyskytujú ako sérový a sekrečný imunoglobulín 
A. IgA neprestupuje placentou a teda nie je prítomný v krvi plodu. Sekrečný IgA sa vyskytuje 
ako monomér (90 %), aj ako dimér. V slizniciach je IgA doplnený o sekrečnú zložku 
(glykoproteín), ktorá chráni molekulu pred proteolytickými enzýmami. Sekrečný IgA je 
dominantný imunoglobulín telových sekrétov (sliny, slzy, kolostrum, sekréty respiračného, 
urogenitálného a gastrointestinálného systému) a podieľa sa na včasnej antibakteriálnej a 
antivírusovej obrane. Základnou funkciou sekrečného IgA je aktivácia a fixácia komplementu 
alternatívnou cestou, prevencia adherencie mikroorganizmov na povrch sliznice, a tým 
ochrana dýchacieho, urogenitálneho a gastrointestinálneho systému pred infekciou. Účelom 
testu je diagnostika paraproteinémie, odhalenie dysgamaglobulinémie, hodnotenie 
efektívnosti chemoterapie. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <5% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
RF: Interferencia < 10 % až do 600 IU/ml 
 
 
 
Názov analytu: Imunoglobulín G 
 
Názov analytu na žiadanke: S-IgG 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Imunoglobulín G 
 
Materiál: 
Sérum, EDTA alebo heparinizovaná plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Imunoturbidimetria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavky s K2EDTA, K3EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
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V pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
dospelí: 7,00 - 16,00 g/l  
 
Orientačné referenčné hodnoty u detí: 
1 deň - 1 mesiac: 6,60 - 17,50 g/l 11 – 12 mesiacov: 3,50 - 9,30 g/l 
1 – 2 mesiace: 3,90 - 10,50 g/l 1 – 2 roky: 3,60 - 9,50 g/l 
2 – 3 mesiace: 2,50 - 6,80 g/l 2 – 4 roky: 4,70 - 12,30 g/l 
3 – 4 mesiace: 2,00 - 5,50 g/l 4 – 6 rokov: 5,40 - 13,40 g/l 
4 – 5 mesiacov: 2,00 - 5,40 g/l 6 – 8 rokov: 5,90 - 14,30 g/l 
5 – 6 mesiacov: 2,20 - 6,00 g/l 8 – 10 rokov: 6,30 - 15,00 g/l 
6 – 7 mesiacov: 2,60 - 6,90 g/l 10 – 12 rokov: 6,70 - 15,30 g/l 
7 – 8 mesiacov: 2,90 - 7,70 g/l 12 – 14 rokov: 7,00 - 15,50 g/l 
8 – 9 mesiacov: 3,20 - 8,40 g/l 14 – 16 rokov: 7,10 - 15,60 g/l 
9 – 10 mesiacov: 3,30 - 8,80 g/l 16 – 18 rokov: 7,20 - 15,60 g/l 
10 – 11 mesiacov: 3,50 - 9,10 g/l 18 – 19 rokov: 7,30 - 15,50 g/l 
Thomas, L. a spol.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books Verlagsgesellschaft, 1998 
 
Klinický význam: 
Imunoglobulínové protilátky triedy G (IgG) tvoria cca 75 % všetkých imunoglobulínov. 
Vyskytujú sa v 4 podtriedach. Sú produkované B-lymfocytmi a sú hlavnou zložkou 
humorálnej imunitnej reakcie proti vírusom, baktériám, hubám a toxínom. IgG tvorí 
protilátky antinukleárne, antitoxické, antiinzulínové a Rh, aktivuje komplement, zvyšuje 
fagocytózu. IgG je hlavný imunoglobulín produkovaný po reimunizácii (opakovaná infekcia). 
Prestupuje placentou. Účelom testu je diagnostika paraproteinémie, odhalenie 
dysgamaglobulinémie, odhalenie imunodeficitu, hodnotenie efektívnosti chemoterapie 
alebo rádioterapie. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <3% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
RF: Interferencia < 10 % až do 1 200 IU/ml 
 
 
 
Názov analytu: Imunoglobulín M 
 
Názov analytu na žiadanke: S-IgM 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Imunoglobulín M 
 
Materiál: 
Sérum, EDTA alebo heparinizovaná plazma 
 
Metóda stanovenia: 
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Imunoturbidimetria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavky s K2EDTA, K3EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
V pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
dospelí: 0,40 - 2,30 g/l  
deti: 0,20 - 2,00 g/l  
 
Klinický význam: 
Imunoglobulín M (IgM) tvorí približne 7 % celkových plazmatických imunoglobulínov a je to 
prvý imunoglobulín, ktorý odpovedá na antigénný stimul. IgM cirkuluje v plazme vo forme 
pentaméru a kvôli svojej relatívne veľkej molekulovej hmotnosti (971 kDa) sa 75 – 80 % IgM 
vyskytuje intravaskulárne. Do skupiny IgM patria prirodzené protilátky, napr. 
izohemaglutiníny krvnej skupiny AB0, Rh a protilátky voči IgG, napr. reumatoidné faktory. 
Dôležité funkcie IgM v imunitnej odpovedi spočívajú v aglutinácii patogénov a aktivácii 
klasickej komplementovej dráhy. 
Účelom testu je diagnostika paraproteinémie, odhalenie dysgamaglobulinémie, odhalenie 
imunodeficitu, hodnotenie efektívnosti chemoterapie alebo rádioterapie. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <10% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L3*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
Názov analytu: Transferín 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Transferín 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Transferín 
 
Materiál: 
Sérum, EDTA alebo heparinizovaná plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Imunoturbidimetrická 
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Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavky s K2EDTA, K3EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
V pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
2,00 - 3,60 g/l 
 
Klinický význam: 
Transferín je hlavný plazmatický proteín na transport železa a reguluje jeho absorpciu. Má 
dve väzobné miesta pre železo Fe 3+. Väzba je silná pri fyziologickom pH a slabá pri zníženom 
pH. Transferín je v rozsiahlej miere, ale nie výhradne syntetizovaný pečeňou. Meranie jeho 
hladiny je užitočné pri diferenciálnej diagnostike anémie. Transferín je negatívny reaktant 
akútnej fázy zápalu. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <3% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 1000mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
Názov analytu: C3 zložka komplementu 
 
Názov analytu na žiadanke: S-C3 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_C3-komplement 
 
Materiál: 
Sérum, EDTA alebo heparinizovaná plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Imunoturbidimetria 
  
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavky s K2EDTA, K3EDTA 
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Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
V pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
0,90 - 1,80 g/l 
 
Klinický význam: 
Komplement predstavuje telový obranný systém proti infekciám. Skladá sa asi z 20 
plazmatických proteínov a receptorov na krvných bunkách, ktoré hrajú dôležitú úlohu v 
zápale tým, že uľahčujú fagocytózu pomocou opsonizácie a lýzy cudzích buniek, zvýšenia 
vaskulárnej permeability a priťahovaním fagocytov. Zložka C3 je centrálnym proteínom 
celého systému komplementu. Syntetizuje sa v pečeni, makrofágoch, fibroblastoch, 
lymfoidných bunkách a v koži. C3 je aktivovaný pomocou IgG alebo IgM v klasickej dráhe, v 
alternatívnej dráhe je aktivovaný toxínmi a agregovaným IgA. Účelom testu je detekcia 
genetického deficitu komplementu, imunitne sprostredkovaných chorôb a monitorovanie ich 
liečby. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <3% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <5% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 500mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
Názov analytu: C4 zložka komplementu 
 
Názov analytu na žiadanke: S-C4 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_C4-komplement 
 
Materiál: 
Sérum, EDTA alebo heparinizovaná plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Imunoturbidimetria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Skúmavka so separačným gélom alebo bez  
Skúmavky s K2EDTA, K3EDTA 
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Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
V pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
0,10 - 0,40 g/l 
 
Klinický význam: 
Komplement predstavuje telový obranný systém proti infekciám. Skladá sa asi z 20 
plazmatických proteínov a receptorov na krvných bunkách, ktoré hrajú dôležitú úlohu v 
zápale tým, že uľahčujú fagocytózu pomocou opsonizácie a lýzy cudzích buniek, zvýšenia 
vaskulárnej permeability a priťahovaním fagocytov. Zložka C4 sa syntetizuje v pľúcach a 
kostiach, podporuje fagocytózu a zvyšuje cievnu permeabilitu. Podieľa sa na neutralizácii 
vírusov. C4 je aktivovaný v klasickej dráhe. Účelom testu je detekcia genetického deficitu 
komplementu, imunitne sprostredkovaných chorôb a monitorovanie ich liečby. 
 
Interferencie:  
Ikterita: <10% až do 684µmol /l bilirubínu, I5* 

Hemolýza: <5% až do 5g/L hemoglobínu, H5* 

Lipémia: <10% až do 500mg/dl Intralipidu®, L5*  
*sérový index: I-ikterus, H-hemolýza, L-lipémia 
 
 
 
Názov analytu: Tyreotropný hormón (TSH) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-TSH 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_TSH  
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Krv odobraná za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
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- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
0,350 - 4,940 mIU/l 
 
Klinický význam: 
TSH – tyreo-stimulačný hormón (tyreotropín) je glykoproteín, formuje sa v bazofilných 
bunkách hypotalamu a podlieha cirkadiálnemu rytmu. Uvoľňovanie TSH z hypofýzy je 
centrálnym regulačným mechanizmom pre biologickú aktivitu tyreoidálnych hormónov. TSH 
má stimulačný účinok na tvorbu a sekréciu všetkých tyreoidálnych hormónov, má tiež 
proliferačný efekt. Veľmi malé zmeny v koncentrácii voľných tyreoidálnych hormónov 
prinášajú oveľa väčšie zmeny v hodnotách TSH. Preto TSH je veľmi citlivý a špecifický analyt 
pre zhodnotenie funkcie štítnej žľazy a je vhodný pre skoré určenie alebo vylúčenie ochorení 
v centrálnej regulácii medzi hypotalamom, hypofýzou a štítnou žľazou. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny ≤ 20 g/l a 120 g/l). 
 
 
 
Názov analytu: Voľný tyroxín (free T4) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-fT4 (voľný) 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_T4 voľný 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Krv odobraná za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
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- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
9,01 - 19,05 pmol/l 
 
Klinický význam: 
Tyroxín (T4) cirkuluje v krvi ako rovnovážna zmes voľného hormónu a hormónu viazaného na 
sérové proteíny (75 % - globulín, 10 % - albumín, 15 % - prealbumín). Len 0,03 % je prítomné 
v krvi vo forme voľného T4. Tento malý percentuálny podiel celkového T4 predstavuje 
fyziologicky dostupný hormón, ktorý je zároveň biologicky aktívny. Keď sa voľný T4 absorbuje 
cieľovými bunkami, ihneď sa obnoví rovnovážna hladina cirkulujúceho T4. Vďaka tejto 
rovnováhe sa udržuje konštantná hladina voľného T4 pri zmenách koncentrácie alebo afinity 
sérových väzbových proteínov. Na základe hodnôt voľného T4 sa preto najlepšie určí 
dysfunkcia štítnej žľazy. 
 
Interferencie:  
interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacyglyceridov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny ≤ 20 g/l a 120 g/l). 
 
 
 
Názov analytu: Voľný trijodtyronín T3 (Free T3) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-fT3 (voľný) 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_T3 voľný 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Krv odobraná za štandardných podmienok. 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu. 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
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- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
2,63 - 5,70 pmol/l 
 
Klinický význam: 
3,5,3-trijódtyronín je tyreoidálny hormón, ktorého biologický polčas v sére je 1,5 dňa. T3 
cirkuluje v krvi ako rovnovážna zmes voľného hormónu a hormónu viazaného na proteíny 
(38 – 80 % TBG, 9 – 27 % prealbumín, 11 – 35 % albumín). Väzba je silná a v krvi sa nachádza 
len 0,2 - 0,4 % celkového T3 vo forme voľného T3. Táto voľná frakcia predstavuje fyziologicky 
aktívny tyreoidálny hormón. 
Meranie FreeT3 je dôležité pri monitorovaní pacientov s antityreoidálnou terapiou alebo pri 
určení závažnosti tyreotoxikózy. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny ≤ 20 g/l a 120 g/l) 
 
 
 
Názov analytu: Anti-TPO  
 
Názov analytu na žiadanke: S-Anti-TPO 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_anti-TPO 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Krv odobraná za štandardných podmienok. 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu. 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 
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- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória 
 
Referenčné medze:  
≤ 5,61 kIU/l 
 
Klinický význam: 
Anti-TPO sa používa na stanovenie diagnózy autoimunitného ochorenia štítnej žľazy. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny ≤ 20 g/l a 120 g/l). 
 
 
Názov analytu: Anti-Tg 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Anti-Tg 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Anti-Tg 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Krv odobraná za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 – 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória 
 
Referenčné medze:  
≤ 4,11 kIU/l 
 
Klinický význam: 
Anti-Tg sa používa na stanovenie diagnózy autoimunitného ochorenia štítnej žľazy. 
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Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny ≤ 20 g/l a 120 g/l). 
 
 
 
Názov analytu: Karcinoembryonálny antigén (CEA) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-CEA 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CEA 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Krv odobraná za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze: 
≤ 5,0 μg/l 
 
Klinický význam: 
CEA sa používa ako doplnkový test pri liečbe a na stanovenie prognózy u pacientov s 
karcinómami rôznych typov, nielen tráviaceho traktu. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5,5 g/l, bilirubín ≤ 376 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 37,6 mmol/l, 
proteíny ≤ 120 g/l).  
Prítomnosť myších monoklonálnych protilátok vo vzorke. 
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Názov analytu: Tumor asociovaný glykoproteín 125 (CA 125) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-CA 125 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CA 125 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavky so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória 
  
Referenčné medze:  
≤ 35,0 kU/l 
 
Klinický význam:  
Monoklonálne protilátky OC 125 sú charakteristické pre vysoké percento nemucinóznych 
karcinómov vaječníkov (serózne, endometriózne, clear cells a s nediferencovanou 
histológiou). 
Je možné ich tiež stanoviť v normálnych peritoneálnych, pleurálnych a perikardiálnych 
tkanivách plodu a dospelých jedincov. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triglyceridov a proteínov je pri uvedených hladinách 
≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triglyceridy ≤ 34,2 mmol/l,  proteíny ≤ 120 
g/l). 
Prítomnosť myších monoklonálnych protilátok vo vzorke. 
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Názov analytu: Tumor asociovaný glykoproteín 153 (CA 15-3) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-CA 15-3 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CA 15-3 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,30. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
≤ 31,3 kU/l 
 
Klinický význam: 
CA 15-3 je uhľohydrátový determinant určovaný monoklonálnymi protilátkami DF3. Zisťuje 
sa v dobre diferencovaných epiteliálnych bunkách vystieľajúcich žľazové vývody mliečnej 
žľazy a iných orgánov. Imunohistochemicky sa jeho prítomnosť dá dokázať u viac ako 90 % 
karcinómov mliečnej žľazy a viac ako 70 % karcinómov ovárií, cervixu, endometria a 
bronchov. CA 15-3 sa ako súčasť antigénu len veľmi zriedka nachádza v zdravom tkanive, ale 
naopak v prevažnej časti benígnych nádorov mliečnej žľazy je uložený na apikálnom konci 
buniek. Hlavným klinickým účelom stanovenia hodnôt CA 15-3 je monitorovanie liečby 
pacientov s diagnostikovaným karcinómom prsníka. 
 
Interferencie: 
 Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triglyceridov a proteínov je pri uvedených hladinách 
≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triglyceridy ≤ 34,2 mmol/l,  proteíny ≤ 120 
g/l). 
  
 
 
Názov analytu: CA 19-9 
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Názov analytu na žiadanke: S-CA 19-9 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CA 19-9 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,30. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
≤ 37,0 kU/l 
 
Klinický význam: 
Stanovenie CA 19-9 sa používa na monitorovanie priebehu ochorenia u pacientov s 
karcinómom pankreasu a GIT-u. 
 
Interferencie: 
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triglyceridov a proteínov je pri uvedených hladinách 
≤ 10 % (hemoglobín ≤ 6 g/l, bilirubín ≤ 376,2 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 58,1 mmol/l, proteíny 
≤ 100 g/l). 
Prítomnosť myších monoklonálnych protilátok vo vzorke. 
Determinanty reagujúce s protilátkami 1116-NS-19-9 sú bežne vylučované v slinách a v iných 
telových tekutinách. Kontaminácia vzoriek alebo jednorázového materiálu slinami alebo 
aerosólmi môže spôsobiť falošne pozitívne výsledky. 
 
 
 
Názov analytu: Alfa-fetoproteín (AFP) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-AFP 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_AFP 
 
Materiál: 
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Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
≤ 15,00 μg/l 
 
Klinický význam: 
Alfa-fetoproteín je glykoproteín, ktorého syntéza prebieha hlavne v pečeni a v žĺtkovom vaku 
plodu. Vylučuje sa do fetálneho séra, pričom maximálne hodnoty dosahuje v 13. týždni 
tehotenstva. Zvýšené hladiny AFP sa následne objavujú počas tehotenstva a v súvislosti s 
výskytom niektorých nádorov. Najvýraznejšie koncentrácie v sére sú pri nonseminómoch a 
primárnom hepatocelulárnom karcinóme. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5,5 g/l, bilirubín ≤ 376 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 45,1 mmol/l, 
proteíny 17-124 g/l). 
Prítomnosť myších monoklonálnych protilátok vo vzorke. 
 
 
Názov analytu: Choriogonadotropný hormón (Total β-hCG) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Total β-HCG 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Total b-HCG 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
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Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Dostupnosť 24 hodín denne. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. V indikovaných 
prípadoch v režime statim (výsledok do 1 hodiny od doručenia vzorky do laboratória).  
 
Referenčné medze: 
ženy: ≤ 5,00 IU/l  
včasná gravidita: 5,00 - 25,00 IU/l  
gravidita 1. - 10. deň po menzes: 201,64 -> 225 000,00 IU/l  
gravidita 11. - 15. deň po menzes: 22 536,49 -> 225 000,00 IU/l  
gravidita 16. - 22. deň po menzes: 8006,62 -> 50 238,60 IU/l  
gravidita 23. - 40. deň po menzes: 1599,80 -> 49 412,65 IU/l  
 
Klinický význam: 
Ľudský choriový gonadotropín – hCG je sialoglykoproteín, ktorý placentárne trofoblasty 
začnú vylučovať krátko po implantácii oplodneného vajíčka do steny maternice. Vďaka 
rýchlemu vzostupu hladín v sére je hCG výborným markerom na skoré potvrdenie 
tehotenstva. 
Fyziologicky hCG podporuje funkciu žltého telieska, čím umožňuje syntézu progesterónu a 
estrogénov, ktoré pomáhajú rastu endometria. V priebehu fyziologickej gravidity preberá 
túto funkciu placenta. Hladina hCG v sére sa zvýši na maximálnu koncentráciu, potom klesne 
a zostáva stabilná. U zdravých žien, ktorých tehotenstvo prebieha bez komplikácií, cirkuluje 
hCG v sére ako intaktná molekula. Podjednotky sa rýchlo štiepia a odstraňujú sa obličkami. 
Placentárny hormón hCG je podobný lutropínu-LH, folitropínu-FSH a tyreotropínu-TSH. Vo 
všetkých prípadoch ide o glykoproteín skladajúci sa z dvoch nekovalentne viazaných 
rozdielnych podjednotiek označených ako alfa a beta, na ktorých sú naviazané sacharidové 
postranné reťazce. Podjednotky alfa sú si navzájom veľmi podobné. Beta podjednotky hCG a 
LH určujú biologickú a imunochemickú špecificitu. Imunochemická špecificita je daná 
aminokyselinovými zvyškami špecifickými pre beta podjednotku hCG. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny 20- 120 g/l). 
Prítomnosť myších monoklonálnych protilátok vo vzorke. 
Trvalo zvýšené hladiny hCG môžu zapríčiniť: 
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- heterofilné protilátky, 
- nešpecifická väzba proteínov, 
- látky podobné hCG, 
- trofoblastické alebo netrofoblastické novotvary, 
- abnormálne fyziologické stavy. 
 
 
 
Názov analytu: Prostatický špecifický antigén (Total PSA) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-PSA 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_PSA 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
≤ 4,00 µg /l 
 
Referenčné intervaly podľa veku (muži) 
muži 40 - 49 rokov: < 2,0 μg/l  
muži 50 - 59 rokov: < 3,0 μg/l  
muži 60 - 69 rokov: < 4,0 μg/l  
muži 70 - 79 rokov: < 5,5 μg/l  
Podľa: Oesterling, J.E. a spol. The Journal of Urology, 1995, Vol. 154, č.3., str. 1090-1095 
 
Index Free PSA/Total PSA = 0,25 - 1,0 
 
Klinický význam: 
PSA patrí do skupiny ľudských kalikreínov, je to serínová proteáza s aktivitou chymotrypsínu. 
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Hlavným miestom produkcie PSA je glandulárny epitel prostaty. PSA sa zisťuje tiež u 
pacientov s karcinómom prsníka, s nádormi slinnej žľazy, periuretrálnej a análnej žľazy. 
PSA produkovaný prostatou je vylučovaný do seminálnej tekutiny. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny 12 - 120 g/l a lieky Hytrin 10µg/ml, Proscar 25µg/ml a Flomax 1µg/ml). Vzorky od 
pacientov, ktoré z diagnostických alebo terapeutických dôvodov môžu obsahovať myšie 
monoklonálne protilátky. 
 
 
 
Názov analytu: Voľný prostatický špecifický antigén (Free PSA) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-fPSA (voľný) 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_PSA voľný  
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
Referenčné hodnoty free PSA podľa veku (muži) 
muži 40 - 49 rokov: < 0,5 μg/l  
muži 50 - 59 rokov: < 0,7 μg/l  
muži 60 - 69 rokov: < 1,0 μg/l  
muži 70 - 79 rokov: < 1,2 μg/l  
Podľa: Oesterling, J.E. a spol. The Journal of Urology, 1995, Vol. 154, č.3., str. 1090-1095 
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Index Free PSA/Total PSA = 0,25 - 1,0 
 
Klinický význam: 
PSA patrí do skupiny ľudských kalikreínov, je to serínová proteáza s aktivitou chymotrypsínu. 
Hlavným miestom produkcie PSA je glandulárny epitel prostaty. PSA sa zisťuje tiež u 
pacientov s karcinómom prsníka, s nádormi slinnej žľazy, periuretrálnej a análnej žľazy. 
PSA produkovaný prostatou je vylučovaný do seminálnej tekutiny. 
PSA sa v krvi vyskytuje v troch hlavných formách – voľný PSA, PSA-ACT a celkový PSA. Voľná 
forma neviazaná v komplexe je detekovateľná a je inaktívnou formou neschopnou tvoriť 
komplexy s proteázovými inhibítormi. Percentuálny podiel voľného PSA a celkového PSA je 
najlepším spôsobom na rozlíšenie benígnej hyperplázie prostaty od karcinómu prostaty 
hlavne u mužov so stredne vysokými hladinami celkového PSA v sére. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny 12 - 120 g/l a lieky Hytrin 10µg/ml, Proscar 25µg/ml a Flomax 1µg/ml). Vzorky od 
pacientov, ktoré z diagnostických alebo terapeutických dôvodov môžu obsahovať myšie 
monoklonálne protilátky. 
 
 
 
Názov analytu: Antigén karcinómu skvamóznych buniek (SCC) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-SCCA 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_SCC 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Referenčné medze: 
≤ 1,5 μg/l 
 
Klinický význam: 
SCC Ag je zložka nádorového antigénu TA-4 získaného z tkaniva karcinómu skvamóznych 
buniek krčka maternice. Meranie SCC je užitočné ako doplnkový analyt prognózy 
nádorového ochorenia, pri odhaľovaní jeho príp. recidívy a monitorovaní štádia ochorenia. 
Klinická senzitivita v sére pri primárnom karcinóme krčka maternice sa zvýšila z 29 % v I. 
štádiu na 89 % vo IV. štádiu ochorenia. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacyglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 %  (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l a 
proteíny 120 g/l). Prítomnosť monoklonálnych protilátok vo vzorke, mikrobiálna 
kontaminácia, fibrín, erytrocyty a iné pevné častice vo vzorke. 
 
 
 
 
Názov analytu: Epiteliálny karcinóm ovária (HE4) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-HE-4 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_HE4 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
≤ 70,0 pmol/l (zdravé ženy pred menopauzou) 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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≤ 140,0 pmol/l (zdravé ženy po menopauze) 
 
Ak je vo vzorke súčasne vyšetrené CA 125 vypočíta sa index ROMA (riziko ovariálnej 
malignity), výsledok sa udáva v %: 
ROMA premenopauzálne < 7,4 % (nízke riziko epiteliálneho CA ovária) 
ROMA postmenopauzálne < 25,3 % (nízke riziko epiteliálneho CA ovária) 
 
Interpretáciu je nutné vykonať v spojení s klinickým nálezom a výsledkami ostatných 
vyšetrení, ktoré sa používajú pri diagnostike a monitorovaní pacientiek s karcinómom ovária. 
  
Klinický význam: 
HE-4 je pomerne nový marker ovariálneho karcinómu, jeho produkcia je spôsobená 
nadmernou expresiou génu WFDC2 (HE-4). Senzitivita HE-4 je porovnateľná s CA 125, 
súčasné vyšetrenie HE-4 a CA 125 má vyššiu koreláciu s klinickým stavom ako vyšetrenie 
jedného markera samostatne. Ak sa nastaví špecificita na 75 %, je možné súčasným 
vyšetrením CA 125 a HE-4 dosiahnuť senzitivitu až 93 % a stratifikovať riziko malígneho 
ochorenia. Pomocou indexu ROMA (riziko ovariálnej malignity) sa v premenopauzálnej 
skupine stratifikuje 76 % epiteliálnych karcinómov ovaria ako vysoké riziko a 75 % benígnych 
lézií ako nízke riziko. V postmenopauzálnej skupine sa stratifikuje 94 % epiteliálnych 
karcinómov ovária ako vysoké riziko a 75 % všetkých benígnych ochorení ako nízke riziko. 
 
Interferencie:  
interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l a 
proteíny 120 g/l). 
 
 
 
Názov analytu: Ferritín 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Ferritín 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Ferritín 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
muži: 21,81 - 274,66 μg/l  
ženy: 4,63 - 204,00 μg/l 
 
Klinický význam: 
Ferritín je proteín s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktorý obsahuje železo a v organizme 
funguje ako zásobná zlúčenina pre železo. Meranie koncentrácie ferritínu poskytuje 
citlivejšie, špecifickejšie a spoľahlivejšie výsledky pri stanovení včasného štádia nedostatku 
železa. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 2,0 g/l, bilirubín ≤ 342,0 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 
mmol/l, proteíny 20,0 – 120,0 g/l). 
Prítomnosť myších monoklonálnych protilátok vo vzorke. 

  
 
 
Názov analytu: Kyselina listová (Folát) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Kys. listová (Folát) 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Kys.listová 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
sérum 10,92 – 43,01 nmol/l 
 
Klinický význam: 
Foláty patria do skupiny vitamínových zlúčenín odvodených od kyseliny pteroylglutamovej 
(PGA), ktoré pôsobia ako kofaktory pri prenose jednouhlíkových zvyškov v rôznych 
metabolických procesoch. Sú nevyhnutné pri syntéze nukleových kyselín, mitochondriálnych 
proteínov, pre metabolizmus aminokyselín a pre ďalšie bunkové procesy, ktoré si vyžadujú 
prenos jednouhlíkových zvyškov. Foláty môžu fungovať ako uhlíkové donory alebo ako 
akceptory. Vzhľadom k tomu, že rôzne metabolické cesty si vyžadujú uhlíkaté skupiny s 
rôznym stupňom oxidácie, obsahujú bunky množstvo enzýmov, ktoré menia oxidačný stav 
uhlíkových skupín prenášaných folátmi, čím vznikajú rôzne metabolicky aktívne formy folátu. 
Prevládajúcou formou folátu v krvnom obehu je kyselina 5-metyltetrahydrofolová (5-mTHF). 
Metabolické cesty kyseliny listovej a vitamínu B12 sa prepájajú prenosom methylovej 
skupiny z kyseliny 5-mTHF na kobalamín. 
Vyšetrenie slúži na zistenie suspektného deficitu folátov. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 2,0 g/l, bilirubín ≤ 342,0 µmol/l, triacylglyceroly 
≤ 34,2 mmol/l, proteíny 20,0 – 120,0 g/l). 
Prítomnosť myších monoklonálnych protilátok vo vzorke. 
 
 
 
Názov analytu: Vitamín B12 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Vitamín B12 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Vitamín B12 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
138,0 – 653,0 pmol/l 
 
Klinický význam: 
Vitamín B12 patrí do skupiny korinoidov, ktoré fungujú ako kofaktor pri premene 
methylmalonylkoenzýmu A a sukcinylkoenzýmu A. Okrem toho B12 slúži ako kofaktor pri 
syntéze methionínu z homocysteínu, podieľa sa na tvorbe myelínu a spolu s folátom je 
nevyhnutný pre syntézu DNA. 
B12 sa absorbuje z potravy po naviazaní na proteín nazývaný Intrinsic faktor, ktorý sa 
produkuje v žalúdku. Príčiny nedostatku vitamínu B12 možno rozdeliť do troch skupín: 
- nesprávna výživa 
- malabsopčný syndróm  
- iné gastrointestinálne príčiny. 
Nedostatok B12 môže byť príčinou megaloblastickej anémie, poškodenia nervov a 
degenerácie miechy. Aj mierny nedostatok B12 poškodzuje myelínovú pošvu, ktorá 
obklopuje a chráni nervy, čo môže spôsobiť periférnu neuropatiu. 
Vyšetrenie je potrebné pri diferenciácii makrocytovej anémie a na zistenie deficitu vitamínu 
B12. 
 
Interferencie:  
interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10,0 % (hemoglobín ≤ 5,5 g/l, bilirubín ≤ 429,0 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 37,9 
mmol/l, proteíny 120,0 g/l). 
Prítomnosť myších protilátok vo vzorke. 
 
 
 
Názov analytu: Kortizol 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Kortizol 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Kortizol 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
sérum pred 10 hod 101,2 – 535,7 nmol/l 
 po 17 hod 79,0 – 477,8 nmol/l 
moč 11,8 – 485,6 nmol/24 hod. 
 
Klinický význam: 
Kortizol je hlavný glukokortikoidný hormón vylučovaný kôrou nadobličiek. Jeho fyziologickou 
funkciou je regulácia metabolizmu sacharidov a distribúcia elektrolytov a vody. Má tiež 
imunosupresívne a protizápalové účinky. 
Stanovovanie kortizolu sa používa na priame monitorovanie funkcie kôry nadobličiek a k 
nepriamemu hodnoteniu hypofunkcie a hyperfunkcie hypofýzy. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10,0 % (hemoglobín ≤ 5,0 g/l, bilirubín ≤ 342,0 µmol/l, triacylglyceroly 
≤ 22,8 mmol/l, proteíny 100,0 g/l). 
Moč: kreatinín 5 mmol/l, močovina 350 mmol/l, glukóza 5 mmol/l, chlorid sodný 
1000 mmol/l. 
Vzorky od pacientov, ktoré z diagnostických alebo terapeutických dôvodov môžu obsahovať 
myšie monoklonálne protilátky. 
 
 
 
Názov analytu: Lutenizačný hormón (LH) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-LH 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_LH 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
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Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
muži 1,14 – 8,75 IU/l 
ženy folikulárna fáza 2,39 – 6,60 IU/l 
 ovulačný vrchol 9,06 - 74,24 IU/l 
 luteinizačná fáza 0,90 – 9,33 IU/l 
ženy po menopauze 10,39 – 64,57 IU/l 
 
Klinický význam: 
Ľudský luteinizačný hormón (LH, lutropín) je glykoproteín tvorený dvoma rôznymi 
podjednotkami (α a β). Hormóny LH a FSH sú produkované gonadotropnými bunkami 
hypofýzy, ako odpoveď na sekréciu hormónu uvoľňujúceho gonadotropíny (LHRH, GnRH-
Gonadotropin Realising Hormone) zo stredného dolného hypotalamu. Ovariálne steroidy 
ovplyvňujú sekréciu LH a FSH a tie následne regulujú menštruačný cyklus žien. Po dozretí 
folikulu s vajíčkom, prudký nárast hladiny LH spôsobí jeho prasknutie a uvoľnenie vajíčka. 
Prasknutý folikul sa premení na corpus luteum, ktoré secernuje progesteron a estradiol. 
Počas folikulárnej a luteálnej fázy je koncentrácia LH mnohonásobne nižšia ako hladina LH 
počas ovulačného vrcholu. Počas folikulárnej a luteálnej fázy pôsobia estrogény na 
uvoľňovanie LH negatívnou spätnou väzbou. Krátko pred ovulačným vrcholom pôsobia 
ovariálne steroidy, predovšetkým estradiol na uvoľňovanie LH pozitívnou spätnou väzbou. 
 
Interferencie: 
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny 40 - 110 g/l). 
Prítomnosť myších monoklonálnych protilátok vo vzorke. 
 
 
 
Názov analytu: Folikuly stimulujúci hormón (FSH) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-FSH 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_FSH 
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Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
muži 0,95 – 11,95 IU/l 
ženy folikulárna fáza 3,03 – 8,08 IU/l 
 ovulačný vrchol 2,55 – 16,69 IU/l 
 luteinizačná fáza 1,38 – 5,47 IU/l 
ženy po menopauze 26,72 – 133,41 IU/l 
 
Klinický význam: 
Ľudský folikuly stimulujúci hormón – FSH je glykoproteín, ktorý sa rovnako ako LH, hCG a TSH 
skladá z dvoch nekovalentne viazaných podjednotiek α a β. Podjednotka β je pre FSH 
jedinečná a určuje jeho imunologickú a funkčnú špecificitu. 
FSH podporuje vývoj folikulov vo vaječníkoch a gametogenézu v semeníkoch. FSH a LH sú 
produkované gonadotropnými bunkami adenohypofýzy ako odpoveď na prítomnosť 
hormónu uvoľňujúceho gonadotropíny (LHRH alebo GnRH) zo stredného dolného laloku 
hypotalamu. FSH a LH sa vylučujú vo vlnách s rýchlymi výkyvmi mimo normálneho rozpätia. 
U dospelých žien sa FSH podieľa na stimulácii vývoja folikulov vo vaječníkoch, počas 
menštruačného cyklu sa koncentrácie menia v závislosti na produkcii estradiolu a 
progesterónu.  
K malému ale badateľnému zvýšeniu hladiny FSH dochádza súbežne s ovulačným vrcholom 
LH. Fyziologický význam tohto zvýšenia však nie je známy. V luteálnej fáze hladiny FSH 
cirkulujúce v obehu klesajú v dôsledku potlačenia produkcie estradiolom a progesterónom, 
ktoré sa vylučujú rastúcim žltým telieskom (corpus luteum). 
V menopauze dochádza k útlmu funkcie vaječníkov a zároveň k poklesu sekrécie estradiolu. 
Dôsledkom zoslabnutia spätnoväzbovej inhibície sa hladiny FSH a LH významne zvýšia. 
 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.



RDZA-04 
Príloha č.1. Vyšetrované analyty s popisom a referenčné 
medze 

 
Strana 56 / 

101 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triglyceridov a proteínov je pri uvedených hladinách 
≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, proteíny 
20 - 120 g/l). 
Vzorky od pacientov, ktoré z diagnostických alebo terapeutických dôvodov môžu obsahovať 
myšie monoklonálne protilátky. 
 
 
 
Názov analytu: Progesterón 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Progesterón 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Progesterón 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
 
Referenčné medze:   
muži: ≤ 0,32 - 0,64 nmol/l 
 
ženy:  
folikulárna fáza < 0,32 – 0,64 nmol/l 
luteálna fáza 3,82 – 50,60 nmol/l 
 
ženy po menopauze: < 0,12 – 0,64 nmol/l 
 
ženy v gravidite: 
prvý trimester 8,90 – 468,41 nmol/l 
druhý trimester 71,55 – 303,05 nmol/l  
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tretí trimester 88,72 – 771,15 nmol/l 
 
Klinický význam: 
Progesterón je primárne produkovaný žltým telieskom vaječníka a čiastočne aj kôrou 
nadobličiek. 
V 6. týždni tehotenstva preberá placenta hlavnú úlohu v produkcii progesterónu, ktorého 
úlohou je príprava maternice na zahniezdenie vajíčka a udržanie tehotenstva. 
Počas folikulárnej fázy zostávajú hladiny progesterónu nízke, po vzostupe hladiny LH a 
ovulácii produkujú luteálne bunky v prasknutom folikule progesterón ako odpoveď na 
sekréciu LH. V luteálnej fáze hladina progesterónu rýchlo stúpa a maximum dosahuje 5 – 7 
dní po ovulácii. Pokiaľ nedôjde k oplodneniu, hladiny progesterónu v dôsledku regresie 
žltého telieska počas posledných 4 dní cyklu klesajú. Ak k oplodneniu dôjde, hladina 
progesterónu sa účinkom žltého telieska udržuje na úrovni strednej luteálnej fázy až do 6 
týždňa tehotenstva. V tomto období sa placenta stáva hlavným zdrojom progesterónu, 
ktorého hladiny sa zvyšujú z približne 10 – 50 ng/ml v prvom trimestri na 50 – 280 ng/ml v 
treťom trimestri. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny 40 - 120 g/l). 
Vzorky od pacientov, ktoré z diagnostických alebo terapeutických dôvodov môžu obsahovať 
myšie monoklonálne protilátky. 
 
 
 
Názov analytu: Estradiol 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Estradiol 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Estradiol 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavka s heparínom lítnym alebo draselnou soľou kyseliny EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.



RDZA-04 
Príloha č.1. Vyšetrované analyty s popisom a referenčné 
medze 

 
Strana 58 / 

101 
 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
muži 11 - 44 pg/ml 0,040 – 0,161 nmol/l 
Ženy folikulárna fáza 21 – 251 pg/ml 0,077 – 0,921 nmol/l 
 ovulačný vrchol 38 – 649 pg/ml 0,139 - 2,382 nmol/l 

luteinizačná fáza 21 – 312 pg/ml 0,077 – 1,145 nmol/l 
ženy po menopauze < 10 –28 pg/ml < 0,037 – 0,103 nmol/l 
 bez hormonálnej terapie 
ženy po menopauze < 10 – 144 pg/ml < 0,037 – 0,528 nmol/l 
 s hormonálnou terapiou  
 
Klinický význam: 
Estradiol je u človeka najúčinnejším prirodzeným estrogénom. U žien reguluje reprodukčné 
funkcie a spolu s progesterónom udržuje tehotenstvo. Väčšinu estradiolu produkujú 
vaječníky (u žien, ktoré nie sú tehotné) a v malom množstve aj semeníky (u mužov) a kôra 
nadobličiek (u žien aj u mužov). V priebehu tehotenstva je väčšina cirkulujúceho estradiolu 
produkovaná placentou. 
Takmer celý cirkulujúci estradiol je viazaný na bielkoviny a to SHBG a albumín. Podiel 
voľného a viazaného estradiolu sa mení v nadväznosti na pohlavie, tehotenstvo a fázu 
menštruačného cyklu. 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triacylglycerolov a proteínov je pri uvedených 
hladinách ≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 34,2 mmol/l, 
proteíny 40 - 120 g/l). 
Vzorky od pacientov, ktoré z diagnostických alebo terapeutických dôvodov môžu obsahovať 
myšie monoklonálne protilátky. 
 
 
 
Názov analytu: Troponín I 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Troponín I 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Troponín I 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
CMIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
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Skúmavka s heparínom lítnym, heparínom sodným alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- osobne doručiť do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
24 hodín denne. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. Statimové vzorky do 1 
hodiny od prijatia biologického materiálu do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
< 0,032 µg/l 
 
Klinický význam: 
Troponin I je regulačná podjednotka troponínového komplexu asociovaného na tenké 
aktínové jadrá v svalových bunkách. TnI spolu s TnC a TnT reguluje svalovú kontrakciu. V 
kostrovom a srdcovom svalstve boli identifikované tri rôzne tkanivovošpecifické izoformy 
TnI. Izoforma srdcového svalu vykazuje len 60 % podobnosť s izoformou kostrového svalstva 
a na N-konci obsahuje naviac ďalšie aminokyseliny. Kardiálny TnI (cTnI) má molekulovú 
hmotnosť 24000 daltonov. 
TnI sa do krvného obehu uvoľňuje počas niekoľkých hodín po infarkte myokardu alebo po 
ischemickom poškodení. Vďaka vysokej senzitivite a výnimočnej tkanivovej špecificite v 
porovnaní s ostatnými dostupnými biomarkermi nekróz (CK-MB, myoglobín, LD a ďalších), je 
kardiálny troponín preferovaným biomarkerom na detekciu poškodenia myokardu. Vysoká 
špecificita je vhodná na stanovenie miery poškodenia srdca pri klinických stavoch 
zahŕňajúcich poškodenie kostrového svalstva v dôsledku chirurgického zákroku, zranenia, 
intenzívneho cvičenia alebo ochorenia svalstva.  
Pri nameraní zvýšenej hodnoty kardiálneho troponínu a neprítomnosti dôkazu ischémie 
myokardu, je potrebné vykonať podrobnú analýzu iných možných príčin poškodenia srdca 
(napr. kardiotoxické lieky, atď.). 
 
Interferencie:  
Interferencia hemoglobínu, bilirubínu, triglyceridov a proteínov je pri uvedených hladinách 
≤ 10 % (hemoglobín ≤ 5 g/l, bilirubín ≤ 342 µmol/l, triacylglyceroly ≤ 11,4 mmol/l, proteíny 
40 g/l). 
Vzorky od pacientov, ktoré z diagnostických alebo terapeutických dôvodov môžu obsahovať 
myšie monoklonálne protilátky 
Akýkoľvek stav, ktorého dôsledkom je poškodenie buniek myokardu, môže zvýšiť hladinu 
kardiálneho Troponínu I. Pri stanovení diagnózy infarktu myokardu treba posudzovať 
výsledky vyšetrenia Troponinu I v kombinácii s ďalšími údajmi ako je CK-MB, myoglobín, EKG 
a klinickým nálezom. 
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Názov analytu: C-peptid 
 
Názov analytu na žiadanke: S-C-peptid 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_C-peptid 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Štandardné odberové skúmavky s gélom alebo bez gélu 
Skúmavky s Li-heparínom alebo K3-EDTA 
24 hod zbieraný moč 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
0,37 – 1,47 nmol/l 
 
Klinický význam: 
C-peptid je spojovací polypeptid (C) pozostávajúci z jednoduchého reťazca 31 aminokyselín 
(AA 33-63) s molekulovou hmotnosťou cca 3021 daltonov. V procese biosyntézy inzulínu je 
C-peptid tvorený spolu s inzulínom ako vedľajší produkt proteolytického štiepenia molekuly 
prekurzoru - proinzulínu, ktorý je uchovávaný v sekrečných granulách Golgiho komplexu v 
pankreatických ß-bunkách. Proinzulín vzniká štiepením preproinzulínu. 
C-peptid má významnú úlohu pri tvorbe štruktúry dvojreťazcového inzulínu (reťazec A- a B-) 
a v tvorbe dvoch disulfidických mostíkov v molekule proinzulínu. Inzulín a C-peptid vznikajú v 
ekvimolárnych množstvách a sú vylučované do krvného obehu cez portálnu vénu. Keďže 
v pečeni sa degraduje polovica inzulínu, ale takmer žiaden C-peptid, má C-peptid dlhší polčas 
rozpadu (okolo 35 min.) ako inzulín; v periférnom obehu je C-peptid v 5- až 10-krát vyššej 
koncentrácii ako inzulín, pričom táto hladina je stabilnejšia ako inzulínová. 
C-peptid sa nevychytáva v pečeni. Z krvného obehu sa odstraňuje a degraduje v obličkách, 
časť sa vylučuje do moču v nezmenenej podobe. Koncentrácia v moči je asi 20 – 50-krát 
vyššia ako v sére. Koncentrácie C-peptidu sú preto zvýšené u pacientov s renálnym 
ochorením. 
V minulosti bol C-peptid považovaný za biologicky inaktívny. Avšak nedávne štúdie 
preukázali, že je schopný vyvolať molekulárne a fyziologické účinky, čo naznačuje, že v 
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skutočnosti je bioaktívnym peptidom. Je dokázané, že náhrada C-peptidu môže spolu s 
podávaním inzulínu brániť rozvoju alebo spomaliť progresiu dlhodobých komplikácií diabetu 
typu I. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 855 μmol/l), hemolýzou (Hb < 3 
g/l), lipémiou (< 22,8 mmol/l) ani biotínom (< 246 nmol/l). 
  
 
 
Názov analytu: Inzulín 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Inzulín 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Inzulín 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odberové skúmavky s gélom alebo bez gélu. 
Skúmavky s Li-sodným, K3-EDTA alebo s citrátom sodným 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
17,8 – 173,0 pmol/l 
 
Klinický význam: 
Inzulín je peptidový hormón s molekulovou hmotnosťou cca 6000 daltonov. Je vylučovaný β -
bunkami pankreasu a preniká do cirkulácie cez portálnu vénu (vrátnicu) a pečeň. Inzulín je 
bežne vylučovaný v pulzoch, paralelný cyklus glukózy je za normálnych okolností v predstihu 
okolo 2 minút pred inzulínovým cyklom. Molekula inzulínu pozostáva z dvoch 
polypeptidových reťazcov, α-reťazec s 21 aminokyselinami a β-reťazec s 30 aminokyselinami. 
Biosyntéza hormónu prebieha v β-bunkách Langerhansovych ostrovčekov vo forme jedného 
reťazca preproinzulínu, ktorý sa ihneď štiepi na proinzulín. Špecifické proteázy štiepia 
proinzulín na inzulín a C-peptid, ktoré simultánne prenikajú do krvného riečišťa. V pečeni sa 
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zadržiava zhruba polovica inzulínu, ale prakticky žiadny C-peptid. Cirkulujúci inzulín má 
polčas rozpadu 3 - 5 minút a prednostne sa rozkladá v pečeni, zatiaľ čo k inaktivácii 
proinzulínu a C-peptidu a vylučovaniu z organizmu dochádza hlavne v obličkách. 
Sekvencia aminokyselín inzulínu ostala prekvapujúco konštantná počas evolúcie, preto pred 
zosyntetizovaním ľudského inzulínu metódou genetického inžinierstva bolo možné pri terapii 
diabetes mellitus úspešne používať prasačí a hovädzí inzulín. 
Pôsobenie inzulínu je sprostredkované špecifickými receptormi a pozostáva v uľahčení 
príjmu glukózy bunkami pečene, tukového tkaniva a svalov, to je základom jeho 
hypoglykemického pôsobenia. 
Stanovenie inzulínu v sére sa vykonáva hlavne u pacientov so symptómami hypoglykémie. 
Používa sa na stanovenie kvocientu glukóza/inzulín a na objasnenie otázok týkajúcich sa 
sekrécie inzulínu, napr. pri tolbutamidovom a glukagónovom teste alebo pri hodnotení 
orálneho glukózového tolerančného analytu, či provokačného analytu hladovaním. Hoci 
adekvátnosť syntézy inzulínu pankreasom je často posudzovaná vyšetrením C-peptidu, 
stanovovať inzulín je stále potrebné. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 1539 μmol/l), hemolýzou (Hb < 19 
g/l), lipémiou (TAG< 20,5 mmol/l) ani biotínom (< 246 nmol/l). 
 
 
 
Názov analytu: Intaktný paratyroidný hormón (PTH) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Parathormón 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_PTH 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber krvi za štandardných podmienok, po odbere doručiť ihneď do laboratória, skúmavku 
vložiť do ľadovej vody. Na odber použiť skúmavku so separačným gélom alebo bez gélu alebo 
skúmavku s K3-EDTA. 
Ak nie je možné urobiť analýzu v deň odberu, sérum/plazma sa musí zmraziť. 
 
Transport vzorky: 
- plnú krv je nutné čím skôr scentrifugovať, sérum alebo plazmu odoslať v deň odberu 
vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. alebo RESCUE SYSTÉM s.r.o. 
- osobne doručiť do laboratória ihneď po odbere  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
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Referenčné medze:  
15,0 – 65,0 ng/l  
Klinický význam: 
Parathormón (PTH) sa tvorí v prištítnych žľazách a je secernovaný do krvného riečišťa. 
Intaktný PTH pozostáva z jedného polypeptidového reťazca tvoreného 84 aminokyselinami a 
má molekulovú hmotnosť cca 9 500 daltonov. Biologicky aktívny N-terminálny fragment má 
polčas rozpadu len niekoľko minút. Selektívne meranie (hlavne) intaktného parathormónu 
umožňuje priame zistenie sekrečnej aktivity prištítnych žliaz. 
PTH spolu s vitamínom D a kalcitonínom mobilizuje vápnik a fosfáty z kostí, zvyšuje absorpciu 
vápnika cez črevnú stenu a exkréciu fosfátov obličkami. Stabilita hladiny vápnika v krvi je 
udržiavaná interakciou PTH a kalcitonínu. Sekrécia PTH je inhibovaná vysokou koncentráciou 
vápnika a stimulovaná jeho nízkou koncentráciou. 
Choroby prištítnych žliaz vedú k zvýšenej alebo zníženej hladine vápnika (hyperkalciémia 
alebo hypokalciémia) spôsobenej zmenenou sekréciou PTH. Detekcia nedostatočnej funkcie 
prištítnych žliaz (hypoparatyreoidizmus) vyžaduje vysoko citlivé testy, aby bolo možné merať 
hladiny PTH. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 1112 μmol/l), hemolýzou 
(Hb ≥1,51 g/l), lipémiou (< 22,8 mmol/l), ani biotínom (< 205 nmol/l). 
  
 
 
Názov analytu: Osteokalcín 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Osteokalcín 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Osteokalcín 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber krvi za štandardných podmienok, po odbere doručiť ihneď do laboratória, skúmavku 
vložiť do ľadovej vody. Na odber použiť skúmavku so separačným gélom alebo bez gélu alebo 
skúmavku s K3-EDTA. 
Ak nie je možné urobiť analýzu v deň odberu, sérum/plazma sa musí zmraziť. 
 
Transport vzorky: 
- plnú krv je nutné čím skôr scentrifugovať, sérum alebo plazmu odoslať v deň odberu 
vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. alebo RESCUE SYSTÉM s.r.o. 
- osobne doručiť do laboratória ihneď po odbere  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
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Referenčné medze:  
Ženy: premenopauzálne 11,0 – 43,0 µg/l 

postmenopauzálne 15,0 – 46,0 µg/l 
Muži: 18 – 30 rokov 24,0 – 70,0 µg/l 

30 – 50 rokov 14,0 – 42,0 µg/l 
50 – 70 rokov 14,0 – 46,0 µg/l 

 
Klinický význam: 
Imunochemické in vitro kvantitatívne stanovenie N-MID osteokalcínu v ľudskom sére a 
plazme. Stanovenie sa využíva na sledovanie účinnosti antiresorpčnej terapie, napr. u 
pacientov s osteoporózou alebo hyperkalciémiou. Osteokalcín je najdôležitejším non-
kolagénovým proteínom v kostnej matrici, nachádza sa v kostiach, je to proteín, ktorý viaže 
vápnik a závisí od vitamínu K. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 1112 μmol), lipémiou 
(< 17, 1 mmol/l), ani biotínom (< 50 ng/ml). 
  
 
 
Názov analytu: β-CrossLaps (CTx) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-CTx (beta-Crosslaps) 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CTx 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Krv odobratá za štandardných podmienok do odberových skúmaviek so separačným gélom 
alebo bez gélu, prípadne do skúmaviek s NH-heparínom alebo K3-EDTA. 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
Ženy: premenopauzálne 162 – 436 ng/l 
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postmenopauzálne 330 – 782 ng/l 
 
Muži: 30 – 50 rokov 158 – 442 ng/l 

50 – 70 rokov 204 – 504 ng/l 
nad 70 rokov 164 – 624 ng/l 
 

Klinický význam: 
Imunotest na in vitro kvantitatívne stanovenie degradačných produktov kolagénu typu I v 
ľudskom sére a plazme za účelom posúdenia kostnej resorpcie. Tento test sa môže využívať 
na monitorovanie antiresorpčnej terapie (napr. bisfosfonátmi, pri substitučnej hormonálnej 
terapii - HRT) u postmenopauzálnych žien a jedincov s diagnostikovanou osteopéniou.  
Viac ako 90 % organickej kostnej matrix pozostáva z kolagénu typu I, ktorý je prednostne 
syntetizovaný v kostiach. Základná kostná substancia má regulovaný anabolizmus a 
katabolizmus. Počas normálneho kostného metabolizmu zrelý kolagén typu I je degradovaný, 
malé fragmenty prenikajú do krvného riečišťa a sú vylučované obličkami. Stanovením 
markera kostnej resorpcie možno posúdiť aktivitu obnovy kostnej hmoty. Pri fyziologickej 
alebo patologicky zvýšenej kostnej resorpcii (napr. v staršom veku alebo v dôsledku 
osteoporózy), kolagén typu I sa degraduje vo zvýšenej miere a úmerne sa zvyšuje aj hladina 
jeho fragmentov v krvi. Fragmenty osobitne dôležitého kolagénu typu I sú C-terminálne 
telopeptidy (CTx). V C-terminálnych telopeptidoch prítomná α-asparágová kyselina sa vekom 
kostí premieňa na β-formu (β-CTx). Tieto izomerizované telopeptidy sú špecifické pre 
degradáciu kolagénu typu I dominujúceho v kostiach.  
Súprava Elecsys β-CrossLaps/sérum je špecifická pre priečnymi väzbami pospájané 
izomerizované fragmenty kolagénu typu I bez ohľadu na povahu priečnych väzieb (napr. 
pyrolové, pyridinolínové, atď.). Špecifickosť analytu je garantovaná použitím dvoch 
monoklonálnych protilátok špecifických pre lineárne β-8AA oktapeptidy (EKAHD-β-GGR). 
Súprava Elecsys β-CrossLaps/sérum kvantifikuje všetky degradačné fragmenty kolagénu typu 
I, ktoré obsahujú izomerizovaný oktapeptid β-8AA zdvojený (β-CTx). 
 
Interferencie:  
Od pacientov podrobujúcich sa liečbe vysokými dávkami biotínu (napr. > 5 mg/deň) by sa 
nemali odoberať vzorky skôr ako po 8 hodinách od posledného podania biotínu.  
 
 
 
Názov analytu: Prolaktín 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Prolaktín 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Prolaktín 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA  
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Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odberové skúmavky so separačným gélom alebo bez gélu 
Odberové skúmavky s Na-heparínom alebo draselnou soľou EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné    medze:  
Muži : 2,64 – 13,1  µg/l 
Ženy :  pred menopauzou ( < 50 rokov ) : 3,34 – 26,7  µg/l 
             po menopauze ( ≥ 50 rokov)        : 2,74 – 19,64 µg/l 
 
 
Klinický význam: 
Prolaktín je syntetizovaný v prednom laloku hypofýzy a do krvi je vylučovaný v pulzoch. 
Hormón pozostáva zo 198 aminokyselín a má molekulovú hmotnosť cca 22-23 kD. Prolaktín 
sa vyskytuje v sére v troch rôznych formách. Prevažuje biologicky a imunologicky aktívna 
monomérna ("malá") forma (cca 80 %), 5 – 20 % je vo forme biologicky inaktívneho diméru 
("veľká") a 0,5 – 5 % je vo forme tetraméru ("veľmi veľká") s nízkou biologickou aktivitou. 
Cieľovým orgánom prolaktínu je mliečna žľaza, tento hormón reguluje jej vývin a 
diferenciáciu. Vysoké koncentrácie prolaktínu majú inhibičný účinok na steroidogenézu 
ovárií a na hypofyzárnu produkciu a sekréciu gonadotropínu.  
Počas tehotenstva koncentrácia prolaktínu stúpa vplyvom zvýšenej tvorby estrogénu a 
progesterónu. Stimulačný účinok prolaktínu na mliečnu žľazu vedie po pôrode k laktácii. 
Hyperprolaktinémia (u mužov a žien) je hlavnou príčinou porúch plodnosti. Stanovenie 
prolaktínu sa využíva v diagnostike anovulárnych cyklov, hyperprolaktinemickej amenorey a 
galaktorey, gynekomastie a azoospermie. Prolaktín sa vyšetruje tiež pri podozrení na 
rakovinu prsníka a na tumory hypofýzy. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 1112 μmol/l), hemolýzou 
(Hb < 5 g/l), lipémiou (triacylglyceroly <17,1 mmol/l), ani biotínom (< 327 nmol/l). 
  
 
 
Názov analytu: Globulín viažúci ľudské pohlavné hormóny (SHBG) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-SHBG 
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Názov analytu na výsledkovom liste: S_SHBG 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odberové skúmavky so separačným gélom alebo bez gélu 
Odberové skúmavky s Li-heparínom 
Skúmavky s EDTA nepoužívať! 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
Muži : 20 – 50 rokov   13,3 – 89,5   nmol/l 
Ženy : 20 – 46 rokov   18,2 – 135,5 nmol/l 
            47 – 91 rokov   16,8 – 125,2 nmol/l 
 
 
Klinický význam: 
Globulín viažúci pohlavné hormóny (SHBG) je v krvi transportným proteínom testosterónu a 
estradiolu. Má vysokú väzbovú afinitu k dihydrotestosterónu (DHT), miernu afinitu k 
testosterónu a estradiolu a len malú afinitu k estrónu, DHEA, androstendiónu a estriolu. 
SHBG sa viaže s pohlavnými steroidmi reverzibilne. Albumín, ktorý je prítomný v omnoho 
vyšších koncentráciách ako SHBG, tiež viaže pohlavné hormóny, hoci s dokázateľne nižšou 
väzbovou afinitou (napr. 100-krát nižšou pre testosterón). 
SHBG má polčas rozpadu okolo 7 dní a je produkovaný hlavne pečeňou. Jeho syntéza a 
sekrécia sú regulované estrogénom. Sérové koncentrácie SHBG závisia od rozsahu, trvania, 
spôsobu aplikácie a od spôsobu účinku estrogénu. Androgény a gestagény s androgénnym 
reziduálnym účinkom majú opačný účinok. V sére SHBG transportuje hlavne steroidy a 
redukuje/reguluje účinok androgénov. Znížené sérové hladiny SHBG súvisia so zvýšenými 
androgénmi, alebo ak je nadmerný účinok androgénov na cieľové orgány. To vysvetľuje s 
pohlavím súvisiace rozdiely pozorované medzi mužmi a ženami, hlavne v puberte. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 1026 μmol/l), hemolýzou 
(Hb < 29 g/l), lipémiou (< 30,8 mmol/l), ani biotínom (< 246 nmol/l). 
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Názov analytu: Testosterón 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Testosterón (TST) 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Testosterón 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odberové skúmavky so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavky s Li-, Na-, NH4-heparínoom alebo K3-EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
Muži: 0 - 1 rok 0,42 – 0,72 nmol/l 

1 – 6 rokov 0,10 – 1,12 nmol/l 
7 – 12 rokov 0,10 – 2,37 nmol/l 
13 – 17 rokov 0,98 – 38,50 nmol/l 
nad 18 rokov 5,76 – 28,14 nmol/l 

Ženy: nad rokov 0,45 – 3,75 nmol/l 
 
Klinický význam: 
Androgén testosterón (17β-hydroxyandrostenón) má molekulovú hmotnosť 288 daltonov. U 
mužov sa testosterón takmer výlučne tvorí v Leydigových bunkách semenníkov. Vylučovanie 
testosterónu je regulované luteinizačným hormónom (LH) a podlieha negatívnej spätnej 
väzbe cez hypofýzu a hypotalamus. 
Testosterón podporuje vývin sekundárnych pohlavných znakov u mužov a udržiava funkciu 
prostaty a seminálnych vezikúl. Väčšina cirkulujúceho testosterónu je viazaná na proteínové 
nosiče. 
Výpočtom indexu voľných androgénov (FAI), nazývaného tiež index voľného testosterónu 
(FTI) z pomeru celkového testosterónu (TT) k SHBG [% FAI alebo FTI = (TT/SHBG) * 100], je 
možné vypočítať priemerné množstvo voľného testosterónu (FTc), keďže medzi FAI a FT je 
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priama korelácia. Ak navyše vezmeme do úvahy na albumín nešpecificky viazaný testosterón, 
je možné vypočítať biologicky dostupný testosterón (BATc), ktorý je sumáciou voľného 
testosterónu a na albumín naviazanú frakciu testosterónu, vypočítanú z väzbového pomeru s 
albumínom. Biologicky aktívny je len voľný testosterón a najlepšie indikuje klinický stav 
pacienta. Voľný a biologicky dostupný testosterón sa označuje aj ako non-SHBG viazaný 
testosterón a môže byť získaný precipitáciou SHBG-viazaného-testosterónu s amónium 
sulfátom a rovnovážnou dialýzou. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 513 μmol/l), hemolýzou 
(Hb < 18 g/l), lipémiou (< 22,8 mmol/l), ani biotínom (< 123 nmol/l). 
 
 
 
Názov analytu: Dihydroepi-androsteron sulfát (DHEA-S)  
 
Názov analytu na žiadanke: S-DHEAS 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_DHEA-S 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odberové skúmavky so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavky s Li-, Na-, NH4-heparínoom alebo K3-EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
Ženy: Muži: 
10 - 14 rokov 0,92 - 7,60 µmol/l 10 - 14 rokov 0,66 - 6,70 µmol/l  
15 - 19 rokov 1,77 - 9,99 µmol/l 15 - 19rokov 1,91 - 13,4 µmol/l  
20 - 24 rokov 4,02 - 11,00 µmol/l 20 - 24 rokov 5,73 - 13,40 µmol/l  
25 - 34 rokov 2,68 - 9,23 µmol/l 25 - 34 rokov 4,34 - 12,20 µmol/l   
35 - 44 rokov 1,65 - 9,15 µmol/l 35 - 44 rokov 2,41 - 11,60 µmol/l  
45 - 54 rokov 0,96 - 6,95 µmol/l 45 - 54 rokov 1,20 - 8,98 µmol/l  
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55 - 64 rokov 0,51 - 5,56 µmol/l 55 - 64 rokov 1,40 - 8,01 µmol/l  
65 - 74 rokov 0,26 - 6,68 µmol/l 65 - 74 rokov 20,91 - 6,76 µmol/l  
≥ 75 rokov 0,33 - 4,18 µmol/l ≥ 75 rokov 0,44 - 3,34 µmol/l  
 
Deti: 
< 1 týždeň 2,93 - 16,50 µmol/l  
1 - 4 týždne 0,86 - 11,70 µmol/l  
1 - 12 mesiacov 0,09 - 3,35 µmol/l  
1 - 4 roční 0,01 - 0,53 µmol/l  
5 - 9 roční 0,08 - 2,31 µmol/l  
 
Klinický význam: 
DHEA-S je steroidný hormón, ktorý sa tvorí z prekurzoru cholesterolu v zóne reticularis a 
"broad fascia" adrenálneho kortexu. Stanovenie zvýšených hodnôt DHEA-S je dôležité pri 
diagnostike hirsutizmu a virilizmu. Okrem diferenciálnej diagnostiky hirsutizmu a virilizmu 
ďalšími indikáciami sú všetky formy androgenizácie, hyperprolaktinémia, polycystický 
ovariálny syndróm a vylúčenie androgény produkujúceho tumoru adrenálneho kortexu. 
DHEA-S má len slabú androgénnu aktivitu, ale môže byť metabolizovaný na aktívnejšie 
androgény ako androstendión a testosterón, ktoré môžu nepriamo spôsobiť hirsutizmus a 
virilizmus. 
Pre vysokú koncentráciu a nízku inter- a intraindividuálnu variabilitu je DHEA-S výborným 
indikátorom androgénnej produkcie adrenálneho kortexu. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 222 μmol/l), hemolýzou 
(Hb < 5,6 g/l), lipémiou (< 22,8 mmol/l). 
 
 
 
Názov analytu: Thyreoglobulín (Tg) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-Tg 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_Tg 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odberové skúmavky so separačným gélom alebo bez gélu 
Skúmavky s Li-, Na-, NH+4 -heparínom, K3-EDTA, s citrátom sodným a s fluoridom 
sodným/oxalátom draselným 
 
Transport vzorky: 
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- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
1,4 - 78,0 μg/l 
 
Klinický význam: 
Tyreoglobulín (Tg) je glykoproteín syntetizovaný vo veľkých množstvách tyreocytmi a 
uvoľňovaný do lúmenu tyreoidálných folikulov. Tvorba Tg je stimulovaná TSH, 
intratyreoidálným deficitom jódu a prítomnosťou tyreostimulujúcich imunoglobulínov. Tg 
hrá zásadnú úlohu v syntéze periférnych tyreoidných hormónov T3 a T4. Počas syntézy Tg v 
tyreocytoch a počas transportu Tg do folikulov môžu malé množstvá proteínu preniknúť do 
krvného obehu. Preto malé množstvá Tg môžu byť prítomné v krvi osôb, ktoré netrpia 
žiadnou chorobou štítnej žľazy.  
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 616 μmol/l), hemolýzou 
(Hb < 19 g/l), lipémiou (triacylglyceroly < 22,8 mmol/l), ani biotínom (< 327 nmol/l). 
 
 
 
Názov analytu: Neurón špecifická enoláza (NSE) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-NSE 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_NSE 
 
Materiál: 
Sérum 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odberová skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Plazma sa nevyšetruje! 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
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Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
≤ 16,30 μg/l 
 
Klinický význam: 
Imunochemické in vitro kvantitatívne stanovenie neurón-špecifickej enolázy (NSE) v ľudskom 
sére. Stanovenie NSE sa využíva na monitorovanie terapie a progresie pacientov s 
nádorovými ochoreniami, hlavne pri malobunkovom bronchiálnom karcinóme a 
neuroblastóme.  
Glykolytický enzým enoláza (2-fosfo-D-glyceráthydroláza, EC molekulová hmotnosť cca 80 
kD) sa vyskytuje ako dimér v rôznych izoformách, pozostávajúcich z 3 imunologicky rôznych 
podjednotiek α, β, a γ. Podjednotka α sa vyskytuje v mnohých typoch tkanív cicavcov, 
podjednotka β sa nachádza hlavne v srdci a v priečne pruhovanom svalstve. Izoformy 
enolázy αγ a γγ, ktoré sa označujú ako neuron-špecifická enoláza (NSE) alebo γ-enoláza, sú 
vo vysokých koncentráciách prítomné hlavne v neurónoch a neuroendokrinných bunkách, 
ako aj v tumoroch pochádzajúcich z nich. 
Bronchiálny karcinóm: NSE je popísaná ako marker prvej voľby pri monitorovaní 
malobunkového bronchiálneho karcinómu, pokým CYFRA 21-1 je nadradená nad NSE pri 
nemalobunkovom bronchiálnom karcinóme. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 1231 μmol/l), lipémiou 
(triacylglyceroly < 22,8 mmol/l), ani biotínom (< 409 nmol/l).  
NSE v erytrocytoch a tombocytoch spôsobuje zvýšené hodnoty pri hemolyzovaných a 
nesprávne scentrifugovaných vzorkách. 
 
 
 
Názov analytu: CA 72-4 
 
Názov analytu na žiadanke: S-CA 72-4 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CA 72-4 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandarných podmienok 
Odberové skúmavky so sepračným gélom alebo bez gélu 
Odberové skúmavky s Li-, Na-, NH+4 –heparínom alebo K3-EDTA 
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Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
≤ 6,90 kU/l 
 
Klinický význam: 
Imunochemické in vitro kvantitatívne stanovenie CA 72-4 v ľudskom sére a plazme. 
Vyšetrenie sa využíva hlavne pri terapeutickom monitorovaní liečby karcinómu žalúdka a 
ovárií. 
Súprava Elecsys CA 72-4 využíva dve monoklonálne protilátky na detekciu mucínu-
podobného, s tumorom-asociovaného glykoproteínu TAG 72 v sére: 
• B72.3 monoklonálna protilátka, ktorá bola vyvinutá voči membránami obohatenému 
extraktu z metastáz karcinómu prsníka a 
• monoklonálna protilátka CC49 je špecifická voči vysoko purifikovanému TAG 72. 
Tieto protilátky reagujú s nasledujúcimi tkanivami: karcinóm prsníka, karcinóm čreva, 
nemalobunkový karcinóm pľúc, epiteliálny ovariálny karcinóm, karcinómy endometria, 
pankreasu a žalúdka a ďalšie karcinómy a fetálne tkanivo čreva, žalúdka a ezofágu. S 
normálnym tkanivom dospelých nedochádza k reakcii. 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 1129 μmol/l), hemolýzou 
(Hb < 22 g/l), lipémiou (triglyceridy < 17,1 mmol/l), ani biotínom (< 246 nmol/l). 
 
 
 
Názov analytu: CYFRA 21-1 
 
Názov analytu na žiadanke: S-CYFRA 21-1 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_CYFRA 21-1  
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
ECLIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odberové skúmavky so separačným gélom alebo bez gélu 
Odberové skúmavky s Li-, K3-EDTA,alebo s citrátom sodným 
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Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória.  
 
Referenčné medze:  
≤ 3,3 μg/l 
 
Klinický význam: 
Cytokeratíny sú štrukturálne proteíny, ktoré tvoria podjednotky epiteliálnych 
intermediárnych vlákien. Doteraz bolo identifikovaných dvadsať rôznych cytokeratínových 
polypeptidov. Vďaka špecifickému spôsobu ich distribúcie sú mimoriadne vhodné ako 
diferenciačné markery v patológii tumorov. Intaktné cytokeratínové polypeptidy sú slabo 
rozpustné, ale solubilné fragmenty možno v sére detegovať. Pomocou dvoch špecifických 
monoklonálnych protilátok (KS 19.1 a BM 19.21) sa meria CYFRA 21-1 fragment cytokeratínu 
19 s molekulovou hmotnosťou cca 30000 daltonov. 
Hlavnou indikáciou pre CYFRA 21-1 je monitorovanie priebehu nemalobunkového karcinómu 
pľúc (NSCLC). Stanovenie CYFRA 21-1 je tiež vhodné na monitorovanie priebehu 
„myoinvazívneho“ arcinómu močového mechúra. Relatívne dobrú špecifickosť má 
CYFRA 21-1 voči benígnym ochoreniam pľúc (pneumónia, sarkoidóza, tuberkulóza, chronická 
bronchitída, bronchiálna astma, emfyzém). 
 
Interferencie:  
Stanovenie nie je ovplyvnené v ikterickom sére (bilirubín < 1112 μmol/l), hemolýzou 
(Hb < 15 g/l), lipémiou (triacylglyceroly < 17,1 mmol/l), ani biotínom (< 205 nmol/l). 
Od pacientov podrobujúcich sa liečbe vysokými dávkami biotínu (napr. > 5 mg/deň) by sa 
nemali odoberať vzorky skôr ako po 8 hodinách od posledného podania biotínu.  
 
 
 
Názov analytu: Tehotenský asociovaný proteín A (PAPP-A) 
 
Názov analytu na žiadanke: S-PAPP-A 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_PAPP-A 
 
Materiál: 
Sérum, plazma 
 
Metóda stanovenia: 
TRACE BRAHMS 
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Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi tehotnej optimálne v období 10+0 až 11+3 týždňa gravidity 
Odberová skúmavka so separačným gélom alebo bez gélu 
Odberová skúmavka s K3-EDTA 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručenie do laboratória najneskoršie do 4 hodín od odberu vzorky 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 7,00 do 15,00. Výsledok v rámci 1. časti integrovaného skríningu s uvedením 
koncentrácie bez interpretácie. 
 
Referenčné medze:  
≤ 0,010 IU/l (medián) 
Gestačný vek 
(dokončené týždne) 5.percentil(IU/l) Medián(IU/l) 95.percentil(IU/l) 

11+0 0,632 1,587 3,986 
12+0 1,040 2,612 6,560 
13+0 1,543 3,874 9,730 
14+0 2,062 5,178 13,005 

 
Klinický význam: 
Test je určený na stanovenie PAPP-A k neinvazívnemu vyhodnoteniu rizika fetálnych 
chromozomálnych porúch. 
V skríningu vykonanom v 1. trimestri medzi 11. a 14. týžňom tehotenstva sa dosiahla takmer 
90 % úspešnosť detekcie trizómie 21 v kombinácii s vekom matky, sonografickým meraním 
nuchálnej (šijovej) translucencie (NT) a biochemického stanovenia PAPP-A a free βhCG. 
Týmto spôsobom sa zaistia charakteristické zmeny každej z biologických hodnôt v prípade 
trizómie 21, trizómie 18, trizómie 13 a triploidných tehotenstiev v porovnaní s tehotenstvami 
bez patologických chromozómov. 
 
Interferencie:  
Stanovenie neovplyvňuje ikterus (bilirubín < 684 µmol/l), hemolýza (Hb < 25g/l) ani lipémia 
(triacylglyceroly < 91,2 mmol/l). 
 
 
 
Názov analytu: Hemoglobín A1c (VARIANT) 
 
Názov analytu na žiadanke: B-Glyk. Hb (HbA1c)  
Názov analytu na výsledkovom liste: HbA1c (DCCT, IFCC) 
 
Materiál: 
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krv (K2EDTA) 
 
Metóda stanovenia: 
HPLC (high performance liquid chromatography) 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Nie je potrebné, aby bol pacient nalačno 
Odberová skúmavka s K2EDTA alebo K3EDTA (ako na krvný obraz) 
 
Transport vzorky: 
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne doručiť do laboratória (stabilita je 1 týždeň, ak je vzorka skladovaná pri 4 °C). 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
V pracovných dňoch od 7,00 do 15,00. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
HbA1c < 6,50 % 
 < 47,5 mmol/mol  
 
Klinický význam: 
Hemoglobín A1c je výsledkom neenzýmového naviazania molekuly glukózy na N-terminálnu 
aminokyselinu valín ľudského hemoglobínu A. Naväzovanie molekuly glukózy sa deje 
kontinuálne počas celého života erytrocytu. Je závislé na sérovej koncentrácii glukózy a na 
trvaní expozície erytrocytu glukóze. Koncentrácia tzv. glykovaného hemoglobínu zodpovedá 
priemernej koncentrácii glukózy v predchádzajúcom období asi 6 - 8 týždňov a poskytuje 
lepšiu informáciu o dlhodobej kompenzácii diabetu ako stanovenie samotnej glukózy v krvi. 
Hodnota nie je ovplyvnená krátkodobými výkyvmi (príjem potravy, cvičenie, stres). Test sa 
využíva na kontrolu diabetes mellitus (DM), na kontrolu liečby nestabilného DM závislého od 
inzulínu a gestačného DM. 
 
Interferencie:  
Atypické hemoglobíny, transfúzia krvi. 
 
 
 
Názov analytu: Protrombínový čas (Quick, PT) 
 
Názov analytu na žiadanke: P-PT-QUICK (protromb. čas) 
Názov analytu na výsledkovom liste: P_PT  
 
Materiál: 
Plazma 
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Metóda stanovenia: 
Koagulometria s elektromagnetickou detekciou 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s citrátom sodným 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv je nutné doručiť do laboratória do 4 hodín od odberu 
  
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 07,00 – 15,00 hod. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
0,80 – 1,20 INR 
 
Klinický význam: 
Predĺženie hodnôt PT: vrodená alebo získaná nedostatočnosť faktorov II, V, VII, X alebo 
fibrinogénu, ochorenia pečene, liečba antagonistami vitamínu K, hypovitaminóza K, 
fibrinolýza, diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC).  
Skrátenie hodnôt PT: prítomnosť mikrozrazenín vo vzorke. 
 
Interferencie: 
Zrazená krv, hemolýza, ikterita 
 
 
 
Názov analytu: APTT 
 
Názov analytu na žiadanke: P-APTT (parc. tromb. čas) 
Názov analytu na výsledkovom liste: P_APTT  
 
Materiál: 
Plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Koagulometria s elektromagnetickou detekciou 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s citrátom sodným 
 
Transport vzorky:  
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- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv je nutné doručiť do laboratória do 2 hodín od odberu 
 

Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 07,00 – 15,00 hod. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
25,0 – 45,0 s 
 
Klinický význam:  
APTT umožňuje skúmať aktivitu faktorov vnútorného koagulačného systému (faktory XII, XI, 
IX, VIII, X, V, II), ako aj aktivitu fibrinogénu. 
 
Interferencie: 
Zrazená krv, hemolýza, ikterita 
 
 
 
Názov analytu: Trombínový čas (TT) 
 
Názov analytu na žiadanke: P-TT (trombínový čas) 
Názov analytu na výsledkovom liste: P_TT  
 
Materiál: 
Plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Koagulometria s elektromagnetickou detekciou 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s citrátom sodným 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej  zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne: plnú krv je nutné doručiť do laboratória do 2 hodín od odberu 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 07,00 – 15,00 hod. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 

 
Referenčné medze:  
< 21,0 s 
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Klinický význam:  
Trombínový čas (TT) je rýchly a jednoduchý test na zistenie tvorby fibrínu. Avšak pri deficite 
faktoru XIII (faktor stabilizujúci fibrín) ostáva normálny. Trombínový čas by sa mal vyšetriť 
ako prvý, pred inými špecifickými vyšetreniami, keď sa zistia predĺžené hodnoty PT a/alebo 
APTT, ktoré sa nedajú vysvetliť bez ďalších stanovení. Test deteguje koncentráciu fibrinogénu 
v plazme, poruchu jeho molekuly, prípadne prítomnosť antitrombínu. Slúži aj ako kvalitatívny 
test na stanovenie heparínu v plazme. 
 
Interferencie:  
zrazená krv, hemolýza, ikterita 
 
 
 
Názov analytu: Fibrinogén (Fbg) 
 
Názov analytu na žiadanke: P-FIB (fibrinogén) 
Názov analytu na výsledkovom liste: P_FBG 
 
Materiál: 
Plazma 
 
Metóda stanovenia: 
Koagulometria s elektromagnetickou detekciou 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s citrátom sodným 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu 

- individuálne: plnú nezrazenú krv je nutné doručiť do laboratória do 4 hodín od odberu 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 07,00 – 15,00 hod. Výsledok v deň doručenia vzorky do labaratória. 
 
Referenčné medze:  
2,00 – 4,50 g/l 
 
Klinický význam:  
Fibrinogén (Fbg)je glykoproteín syntetizovaný v pečeni a tiež megakarytocytmi, polčas 
rozpadu je 3 až 5 dní. Fbg sa mení na fibrín pomocou trombínu, molekuly fibrínu sa 
zoskupujú za vzniku zrazeniny stabilizovanej faktorom XIIIa. Špecifickou degradáciou fibrínu 
vzniká D-dimér. Fbg môže byť degradovaný tiež plazmínom. Fbg hrá rolu pri vzniku 
trombotických kardiovaskulárnych príhod. 
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Interferencie:  
zrazená krv, hemolýza, ikterita 
 
 
 
Názov analytu: Krvný obraz + diferenciál 
 
Názov analytu na žiadanke: B_KO diferencovaný 
Názov analytu na výsledkovom liste:  
Krvný obraz 
B_Erytrocyty 
B_Leukocyty 
B_Hematokrit 
B_Trombocyty 
 
Materiál: 
Plná nezrazená krv 
 
Metóda stanovenia: 
Laserová optická metóda 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Odber do do skúmavky s K2EDTA resp. K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv je nutné doručiť do laboratória do 4 hodín od odberu 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Pracovné dni od 07.00 – 15.00 hod. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
B_Erytrocyty:  
0 - 1 mesiac: 4,00 – 5,60 10^12/l  
1 mesiac - 1 rok: 3,50 – 5,04 10^12/l  
1 - 5 rokov: 3,50 – 5,00 10^12/l  
5 - 15 rokov: 4,00 – 5,37 10^12/l  
muži nad 15 rokov: 4,60 – 5,95 10^12/l  
ženy nad 15 rokov: 3,70 – 5,25 10^12/l  
 
B_Leukocyty:  
0 - 1 mesiac: 5,00 – 20,00 10^9/l  
1 mesiac - 3 roky: 5,50 – 18,00 10^9/l  
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3 - 7 rokov: 5,50 – 15,50 10^9/l  
7 - 15 rokov: 4,50 – 13,50 10^9/l  
nad 15 rokov: 4,00 – 10,00 10^9/l  
 
B_Trombocyty:  
0 - 1 rok: 220,0 – 600,0 10^9/l  
1 - 5 rokov: 220,0 – 500,0 10^9/l  
5 - 15 rokov: 150,0 – 400,0 10^9/l  
nad 15 rokov: 150,0 – 400,0 10^9/l  
 
B_Lymfocyty:  
0 - 1 mesiac: 4,00 – 7,60 10^9/l  
1 mesiac - 1 rok: 1,90 – 5,00 10^9/l  
1 - 5 rokov: 1,50 – 4,70 10^9/l  
5 - 15 rokov: 1,20 – 3,20 10^9/l  
nad 15 rokov: 1,20 – 4,10 10^9/l  
 
B_Hematokrit:  
0 - 1 mesiac: 0,426 – 0,600  
1 mesiac - 1 rok: 0,300 – 0,420  
1 - 5 rokov: 0,320 – 0,430  
5 - 15 rokov: 0,350 – 0,450  
muži nad 15 rokov: 0,390 – 0,505  
ženy nad 15 rokov: 0,360 – 0,450  
 
B_Bazofily abs. p.: < 0,140 10^9/l  
 
B_Bazofily %:  
0 - 15 rokov: < 1,00 %  
nad 15 rokov: < 2,00 %  
 
B_Eozinofily ab. p.:  
0 - 15 rokov: < 0,300 10^9/l 
nad 15 rokov: < 0,250 10^9/l  
 
B_Eozinofily %:  
0 - 1 mesiac: < 3,00 %  
1 mesiac - 1 rok: < 5,00 %  
1 - 5 rokov: < 6,00 %  
5 - 15 rokov: < 3,00 %  
nad 15 rokov: < 5,00 %  
 
B_Neutr. granuloc.:  
0 - 1 mesiac: 2,50 – 5,10 10^9/l  
1 mesiac - 1 rok: 1,40 – 3,30 10^9/l  
1 - 5 rokov: 1,60 – 4,70 10^9/l  
5 - 15 rokov: 2,90 – 5,70 10^9/l  
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nad 15 rokov: 2,00 – 7,80 10^9/l  
 
B_Neutr. granuloc. %:  
0 - 1 mesiac: 23,3 – 34,3 %  
1 mesiac - 1 rok: 29,0 – 39,0 %  
1 - 5 rokov: 33,0 – 49,0 %  
5 - 15 rokov:  43,0 – 60,0 %  
nad 15 rokov:  50,0 – 70,0 %  
 
B_Lymfocyty %:  
0 - 1 mesiac:  37,1 – 51,1 %  
1 mesiac - 1 rok:  39,0 – 53,0 %  
1 - 5 rokov:  31,0 – 50,0 %  
5 - 15 rokov:  23,0 – 46,0 %  
nad 15 rokov:  20,5 – 40,5 %  
 
B_Monocyty abs. p.:  
0 - 1 rok:  < 1,800 10^9/l  
1 - 15 rokov:  < 0,500 10^9/l  
nad 15 rokov:  < 0,680 10^9/l  
 
B_Monocyty %:  
0 - 1 mesiac:  < 12,00 %  
1 mesiac - 5 rokov:  < 6,00 %  
5 - 15 rokov:  < 5,00 %  
nad 15 rokov:  < 10,50 %  
 
B_Str. konc. Hb v er.:  300,0 – 360,0 g/l  
 
B_Str. obj. erytr.:  
0 - 1 mesiac:  100,0 – 105,0 fl  
1 mesiac - 5 rokov:  75,0 – 91,0 fl  
5 - 15 rokov:  80,0 – 91,0 fl  
nad 15 rokov:  79,0 – 98,0 fl 
 
Klinický význam:  
Erytrocyty – červené krvinky, ich hlavnou funkciou je transport kyslíka a oxidu uhličitého v 
tkanivách. 
Leukocyty – biele krvinky, v organizme sa zúčastňujú na metabolických, zápalových a 
obranných procesoch. 
Hematokrit – vyjadruje objemový podiel červených krviniek na celkovom objeme krvi, ide o 
počítaný parameter. 
Trombocyty – krvné doštičky, predstavujú jeden zo systémov krvného zrážania - hemostázy. 
Ich základná funkcia spočíva v zastavení krvácania v procese výstavby primárnej cievnej 
zátky. 
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Interferencie:  
Zrazená krv 
 
 
 
Názov analytu: Hemoglobín 
 
Názov analytu na žiadanke: B-KO diferencovaný 
Názov analytu na výsledkovom liste: B_Hemoglobín 
 
Materiál:  
Plná nezrazená krv 
 
Metóda stanovenia:  
Spektrofotometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s K2EDTA resp. K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom mieste podľa 
harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv je nutné doručiť do laboratória do 4 hodín od odberu 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Pracovné dni od 07.00 – 15.30 hod. Výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. 
 
Referenčné medze:  
B_Hemoglobín:  
0 - 1 mesiac:  136 – 196 g/l  
1 mesiac - 1 rok:  110 – 150 g/l  
1 - 5 rokov:  110 – 145 g/l  
5 - 15 rokov:  120 – 150 g/l  
muži nad 15 rokov:  130 – 165 g/l  
ženy nad 15 rokov:  124 – 145 g/l  
 
Klinický význam: 
Hemoglobín je červené krvné farbivo, zložitá krvná bielkovina, ktorá vypĺňa zrelý erytrocyt 
a umožňuje mu plniť funkciu prenosu kyslíka. 
 
Interferencie:  
Zrazená krv 
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Názov analytu: T lymfocyty CD3+ 
 
Názov anaytu na žiadanke: CD3+ celkové T-lymfocyty 
Názov analytu na výsledkovom liste: B_CD3+ T lymfocyty 
 
Materiál:  
plná nezrazená krv 
 
Metóda stanovenia:  
Prietoková cytometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s K2EDTA resp. K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne: vzorku je nutné doručiť do laboratória v deň odberu, najneskôr do 14,30 
- transportovať pri izbovej teplote, nedávať na ľad!  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
vyšetruje len laboratórium v ZA a PP 
v pracovné dni od 7,00 do 15,30 
výsledok v deň dodania vzorky do laboratória 
 
Referenčné medze:  
B_CD3+ T lymfocyty:  
1 deň – 11 mesiacov: 58,0 – 67,0 % 
11 mesiacov - 6 rokov: 62,00 – 69,0 % 
6 rokov – 17 rokov: 66,0 – 78,0 % 
17 rokov – 150 rokov: 61,0 – 80,0 % 
B_CD3+ T lymfocyty: 
1 deň – 11 mesiacov: 1700,0 – 3800,0 /ul 
11 mesiacov - 6 rokov: 1800,0 – 3000,0 /ul 
6 rokov – 17 rokov: 1400,0 – 2000,0 /ul 
nad 17 rokov: 1100,0 – 1700,0 /ul 
 
Klinický význam:  
CD3+ T lymfocyty – sú zrelé T lymfocyty, ktoré začínajú imunitnú odpoveď organizmu, sú 
sprostredkovateľmi v špecifických odpovediach na antigén a regulujú činnosť ostatných 
leukocytov pomocou rozpustných faktorov, ktoré produkujú. Význam majú pri monitoringu 
imunitného stavu. 
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Interferencie:  
zrazená krv, chladenie vzorky 
 
 
 
Názov analytu: T lymfocyty CD4+ 
 
Názov analytu na žiadanke: CD3+CD4+ Th-pomocné T lymfocyty 
Názov analytu na výsledkovom liste: B_CD4+ T lymfocyty 
 
Materiál:  
Plná nezrazená krv 
 
Metóda stanovenia:  
Prietoková cytometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka K2EDTA resp. K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne: vzorku je nutné doručiť do laboratória v deň odberu, najneskôr do 14,30 
- transportovať pri izbovej teplote, nedávať na ľad! 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Vyšetruje len laboratórium v ZA a PP  
V pracovné dni od 7,00 do 15,30 
Výsledok v deň dodania vzorky do laboratória 
 
Referenčné medze:  
B_CD4+ T lymfocyty:  
1 deň – 11 mesiacov: 38,0 – 50,0 % 
11 mesiacov - 6 rokov: 30,0 – 40,0 % 
6 – 17 rokov: 33,0 – 43,0 % 
Nad 17 rokov: 38,0 – 50,0 % 
B_CD4+ T lymfocyty: 
1 deň – 11 mesiacov: 1700,0– 2800,0 /ul 
11 mesiacov - 6 rokov: 1000,0 – 1800,0 /ul 
6 – 17 rokov: 700,0 – 1100,0 /ul 
nad 17 rokov: 700,0 – 1100,0 /ul 
 
Klinický význam:  
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CD4+ T lymfocyty – označujú sa ako pomocné T lymfocyty (helpery), majú indikačnú funkciu 
v interakcii T bunka – T bunka, T bunka – B bunka a T bunka – makrofág. Hrajú centrálnu 
úlohu v reguláciách imunitnej odpovede. Ich význam spočíva v tom, že slúžia na 
monitorovanie imunodeficitných stavov a na sledovanie efektu imunomodulačnej liečby. 
 
Interferencie:  
Zrazená krv, chladenie vzorky 
 
 
 
Názov analytu: T lymfocyty CD8+ 
 
Názov analytu na žiadanke: CD3+CD8+ Ts/c-supresorové/cytotoxické T lymfocyty 
Názov analytu na výsledkovom liste: B_CD8+ T lymfocyty 
 
Materiál:  
Plná nezrazená krv 
 
Metóda stanovenia:  
Prietoková cytometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s K2EDTA resp. K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne: vzorku je nutné doručiť do laboratória v deň odberu, najneskôr do 14,30 
- transportovať pri izbovej teplote, nedávať na ľad! 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Vyšetruje len laboratórium v ZA a PP  
V pracovné dni od 7,00 do 15,30 
Výsledok v deň dodania vzorky do laboratória 
 
Referenčné medze:  
B_CD8+ T lymfocyty:  
1 deň – 11 mesiacov: 18,0 – 25,0 % 
11 mesiacov - 6 rokov: 25,0 – 32,0 % 
6 – 17 rokov: 27,0 – 35,0 % 
nad 17 rokov: 24,0 – 40,0 % 
 
B_CD8+ T lymfocyty: 
1 deň – 11 mesiacov: 500,0 – 1200,0 / ul 
11 mesiacov - 6 rokov: 600,0 – 1500,0 / ul 
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6 – 17 rokov: 500,0 – 900,0 / ul 
nad 17 rokov: 450,0 – 900,0 /ul 
 
Klinický význam:  
CD8+ T lymfocyty – označujeme ich ako supreserovo – cytotoxické T lymfocyty, majú dôležitú 
úlohu v regulácii imunitnej odpovede, ktorá je založená na ich supresorovom alebo 
cytotoxickom účinku. Ich význam spočíva v tom, že slúžia na charakterizáciu imunodeficitov 
a autoimunitných ochorení. 
 
Interferencie:  
Zrazená krv, chladenie vzorky 
 
 
 
Názov analytu: B lymfocyty CD19+ 
 
Názov analytu na žiadanke: CD19+ B lymfocyty 
Názov analytu na výsledkovom liste: B_ CD19+ B lymfocyty 
 
Materiál:  
Plná nezrazená krv 
 
Metóda stanovenia:  
Prietoková cytometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s K2EDTA resp. K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne: vzorku je nutné doručiť do laboratória v deň odberu, najneskôr do 14,30 
- transportovať pri izbovej teplote, nedávať na ľad! 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Vyšetruje len laboratórium v ZA a PP  
V pracovné dni od 7,00 do 15,30 
Výsledok v deň dodania vzorky do laboratória 
 
Referenčné medze:  
B_CD19+ B lymfocyty:  
1 deň – 11 mesiacov: 19,0 – 31,0 % 
11 mesiacov - 6 rokov: 21,0 – 28,0 % 
6 – 17 rokov: 12,0 – 22,0 % 
nad 17 rokov: 11,0 – 16,0 % 
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B_CD19+ B lymfocyty: 
1 deň – 11 mesiacov: 500,0 – 1500,0 /ul 
11 mesiacov - 6 rokov: 700,0 – 1300,0 /ul 
6 – 17 rokov: 300,0 – 500,0 /ul 
nad 17 rokov: 200,0 – 400,0 /ul 
 
Klinický význam:  
CD19+ B lymfocyty – regulujú B bunkovú aktiváciu a proliferáciu. Označujú sa aj ako 
plazmatické bunky. B lymfocyty produkujú protilátky bielkovinového charakteru, ktoré 
označujeme ako imunoglobulíny. Sú zložkou špecifickej humorálnej protilátkovej imunity. K 
ich aktivácii dochádza pri styku s antigénom. Označujeme ich aj ako pamäťové bunky, 
pretože pri kontakte s rovnakým antigénom je tvorba protilátok oveľa rýchlejšia a imunitná 
reakcia je tak oveľa silnejšia. 
 
Interferencie:  
Zrazená krv, chladenie vzorky 
 
 
 
Názov analytu: NK bunky (CD16+56+) 
 
Názov analytu na žiadanke: CD16,56 + NK bunky 
Názov analytu na výsledkovom liste: CD16,56 + NK bunky 
 
Materiál:  
Plná nezrazená krv 
 
Metóda stanovenia:  
Prietoková cytometria 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s K2EDTA resp. K3EDTA 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne: vzorku je nutné doručiť do laboratória v deň odberu, najneskôr do 14,30 
- transportovať pri izbovej teplote, nedávať na ľad! 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
Vyšetruje len laboratórium v ZA a PP  
V pracovné dni od 7,00 do 15,30 
Výsledok v deň dodania vzorky do laboratória 
 
Referenčné medze:  
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B_CD16,56+ NK bunky:  
1 deň – 11 mesiacov: 8,0 – 17,0 % 
11 mesiacov - 6 rokov: 8,0 – 15,0 % 
6 – 17 rokov: 9,0 – 16,0 % 
nad 17 rokov: 10,0 – 19,0 % 
 
B_CD16,56+ NK bunky: 
1 deň – 11 mesiacov: 300,0 – 900,0 / ul 
11 mesiacov - 6 rokov: 200,0 – 600,0 / ul 
6 – 17 rokov: 200,0 – 300,0 / ul 
nad 17 rokov: 200,0 – 400,0 /ul 
 
Klinický význam:  
NK bunky (CD16+56+) - pôsobia cytotoxicky na bunky infikované vírusmi alebo nádormi, 
jednou z hlavných úloh je vyhľadávanie a ničenie buniek s nedokonalými bielkovinami. Pri 
ničení takéjto cieľovej bunky je spustená lýza a NK bunky uvoľnia lyzujúce enzýmy a 
cytotoxíny (perforíny), po lýze sa NK bunky oddelia od mŕtvej bunky a asi po dvoch hodinách 
obnovia svoju schopnosť útočiť opäť na ďalšie cieľové bunky. Indikáciou k vyšetreniu NK 
buniek sú aj stavy spojené s častými herpetickými infekciami. 
 
Interferencie:  
Zrazená krv, chladenie vzorky 
 
 
 
Názov analytu: Špecifické IgE 
 
Názov analytu na žiadanke: kód alergénu, názov alergénu (napr. d1 roztoč) 
Názov analytu na výsledkovom liste: S_IgE (názov alergénu) 
 
Materiál:  
Sérum 
 
Metóda stanovenia: 
EIA 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu:  
Odber krvi za štandardných podmienok 
Skúmavka s gélom alebo bez gélu 
 
Transport vzorky:  
- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, RESCUE SYSTÉM alebo 

dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla podľa harmonogramu na 
určenom zbernom mieste. 

- individuálne: plnú krv bez prísady je nutné doručiť do laboratória v deň odberu 
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia:  
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Vyšetruje len laboratórium v ZA a PP  
Výsledok do 3 týždňov 
 
Referenčné medze:  
 

IU/ml < 0,35 0,35 - 0,7 0,7 - 3,5 3,5 - 17,5 17,5 - 50 50 - 100 > 100 
RAST 0 1 2 3 4 5 6 

 negat. hraničné slabo 
pozit. 

pozit. silné 
pozit. 

veľmi silné pozit. 

 
Klinický význam:  
Špecifické IgE - fyziologická úloha spočíva v ochrane slizničných povrchov a to tým, že 
uvoľňujú v mieste ataku mediátory a efektory, ktoré navodzujú zápalovú reakciu. Infekčný 
agens, ktorý prekoná IgA ochranu slizníc sa dostane do kontaktu s IgE na povrhu mastocytov, 
čo spustí ich degranuláciu a uvoľnenie vazodilatačných a chemotaktických faktorov. 
Špecifické IgE sa používajú na screening alergických ochorení. Alergia je neprimeraná reakcia 
imunitného systému na látky, ktoré sa bežne vyskytujú v našom prostredí. Je spôsobená 
nesprávnou aktiváciou protilátok zo skupiny imunoglobulínov triedy E (IgE) vplyvom daného 
alergénu. Spektrum prejavov alergickej reakcie je veľmi široký, od bežnej nádchy až po 
anafylaktický šok, ktorý môže končiť smrťou. Imunoglobulín E má molekulovú hmotnosť 188 
000 a obsahuje 14 % sacharidov. Po svojom vzniku sa veľmi rýchlo a silne viaže na povrch 
mastocytov, preto je jeho koncentrácia v sére nepatrná. Pri kontakte s antigénom 
(alergénom) dochádza k degranulácii mastocytov a bazofilov, čím sa uvoľňujú vazodilatačné 
amíny (histamín, serotonín). 
 
 
 
A) Hereditárne trombofílie  
 
Názov vyšetrenia: Faktor V Leiden  
 
Názov vyšetrenia na žiadanke:  Faktor V Leiden (mutácia G1692A) 
Názov vyšetrenia na výsledkovom liste:  Genotypy génov pre trombofilné stavy 
      Faktor V Leiden G1691A 

  Výsledok vyšetrenia hereditárnych trombofílií –  
   komentár (v prípade žiadosti) 
 

Materiál: 
Nezrazená venózna krv 
 
Metóda stanovenia: 
Real-time PCR 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber venóznej krvi (1-5 ml) za štandardných podmienok, nie je potrebné na lačno. 
Skúmavka s protizrážavou látkou - EDTA, príp. citrátom sodným. 
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Nesmie sa odobrať do skúmavky s lítium heparínom. 
 
Transport vzorky: 

- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., RESCUE SYSTÉM 
alebo dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom 
mieste podľa harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv doručiť do laboratória ideálne v deň odberu, inak je 
vzorka stabilná 7 dní pri 4°C, 6 mesiacov pri -20°C  
 

Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu Žilina. 
Výsledok vyšetrenia – do 15 pracovných dní 
 
Referenčné hodnoty: 
GG – homozygot GG (Wild Type) – bez prítomnosti mutácie  
GA – heterozygot GA – jedna alela génu je mutovaná 
AA – homozygot AA (mutant) – obe alely génu nesú mutáciu 
 
Klinický význam: 

Hereditárna trombofília je vrodená porucha hemostatického systému charakteristická 
zvýšenou tendenciou vytvárať krvné zrazeniny. Najčastejšou príčinou vrodenej trombofílie je 
Leidenská mutácia v géne pre faktor V. Ide o bodovú mutáciu v pozícii 1691 poradia 
nukleotidov (zámena G za A), ktorá vyvoláva zámenu arginínu za glutamín v pozícii 506 
polypeptidového reťazca (R506Q) vo vysoko konzervovanom štiepnom mieste pre proteín C. 
Táto mutácia tak spôsobuje rezistenciu na aktivovaný proteín C (APCR) – mutovaný faktor 
V sa štiepi aktivovaným proteínom C pomalšie a pretrváva v prokoagulačnej aktivite dlhší 
čas.  

Prítomnosť mutácie faktoru V Leiden je spojená s vyšším rizikom žilovej trombózy 
a pľúcnej embólie, pričom miera rizika závisí od homozygotného alebo heterozygotného 
stavu mutácie. U heterozygotných nosičov mutácie sa uvádza približne 7-násobné riziko, 
u homozygotných nosičov mutácie až 80-násobné riziko trombotických komplikácií vzhľadom 
na bežnú populáciu. Toto riziko môže byť zvyšované aj ďalšími podmienkami (napr. užívaním 
hormonálnej antikoncepcie, fajčením, operáciou, úrazom, dlhodobou imobilizáciou a pod.). 
Táto mutácia môže mať v gravidite súvislosť so zvýšeným rizikom fetálnych strát na konci 
prvého trimestra, v druhom a treťom trimestri, ako i so zvýšeným rizikom ťažkej rastovej 
retardácie plodu, abrupcie placenty a ťažkej preeklampsie.  
 
Interferencie: 
- 
  
  
Názov vyšetrenia: Protrombín Faktor II  
 
Názov vyšetrenia na žiadanke:  Faktor II - Protrombín (mutácia G20210A) 
Názov vyšetrenia na výsledkovom liste:  Genotypy génov pre trombofilné stavy 
      Faktor II Protrombín G20210A 

  Výsledok vyšetrenia hereditárnych trombofílií –  
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   komentár (v prípade žiadosti) 
 
Materiál: 
Nezrazená venózna krv 
 
Metóda stanovenia: 
Real-time PCR 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber venóznej krvi (1-5 ml) za štandardných podmienok, nie je potrebné na lačno. 
Skúmavka s protizrážavou látkou - EDTA, príp. citrátom sodným. 
Nesmie sa odobrať do skúmavky s lítium heparínom. 
 
Transport vzorky: 

- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., RESCUE SYSTÉM 
alebo dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom 
mieste podľa harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv doručiť do laboratória ideálne v deň odberu, inak je 
vzorka stabilná 7 dní pri 4°C, 6 mesiacov pri -20°C  

-  
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu Žilina. 
Výsledok vyšetrenia – do 15 pracovných dní 
 
Referenčné hodnoty: 
GG – homozygot GG (Wild Type) – bez prítomnosti mutácie  
GA – heterozygot GA – jedna alela génu je mutovaná 
AA – homozygot AA (mutant) – obe alely génu nesú mutáciu 
 
Klinický význam: 

Druhý najčastejší rizikový faktor pri hereditárnych trombofíliách je mutácia v géne pre 
faktor II protrombín. Je to zámena nukleotidu G za A v pozícii 20210 nukleotidovej sekvencie 
v tomto géne, t.j. nachádza sa v 3’-nekódujúcej oblasti. Táto zámena vedie k zvýšeným 
hladinám protrombínu v krvi.  
 Prítomnosť mutácie G20210A v géne pre protrombín je spojená so zvýšeným rizikom 
žilovej trombózy a spontánnych abortov, hlavne v prvom trimestri tehotenstva. Mutácia je 
asociovaná aj so zvýšeným rizikom abrupcie placenty, preeklampsie a intrauterinnej rastovj 
retardácie. U heterozygotných nosičov tejto mutácie je riziko trombofilných komplikácií 
zvýšené 2-5-násobne, u homozygotnej formy mutácie je riziko až 50-násobné. Toto riziko 
môže byť zvyšované aj ďalšími podmienkami (napr. užívaním hormonálnej antikoncepcie, 
fajčením, operáciou, úrazom, dlhodobou imobilizáciou a pod.).   
 
Interferencie: 
- 
 
 
Názov vyšetrenia: MTHFR C677T  
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Názov vyšetrenia na žiadanke: MTHFR Metylénetyléntetrahydrofolátreduktáza (C677T) 
Názov vyšetrenia na výsledkovom liste:  Genotypy génov pre trombofilné stavy 
      MTHFR C677T 

  Výsledok vyšetrenia hereditárnych trombofílií –  
   komentár (v prípade žiadosti) 
 

Materiál: 
Nezrazená venózna krv 
 
Metóda stanovenia: 
Real-time PCR 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber venóznej krvi (1-5 ml) za štandardných podmienok, nie je potrebné na lačno. 
Skúmavka s protizrážavou látkou - EDTA, príp. citrátom sodným. 
Nesmie sa odobrať do skúmavky s lítium heparínom. 
 
Transport vzorky: 

- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., RESCUE SYSTÉM 
alebo dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom 
mieste podľa harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv doručiť do laboratória ideálne v deň odberu, inak je 
vzorka stabilná 7 dní pri 4°C, 6 mesiacov pri -20°C  
 

Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu Žilina. 
Výsledok vyšetrenia – do 15 pracovných dní 
 
Referenčné hodnoty: 
CC – homozygot CC (Wild Type) – bez prítomnosti mutácie  
CT – heterozygot CT – jedna alela génu je mutovaná 
TT – homozygot TT (mutant) – obe alely génu nesú mutáciu 
 
Klinický význam: 
 Enzým 5,10-metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR) katalyzuje konverziu 5,10-
metyléntetrahydrofolátu na 5-metyltetrahydrofolát, ktorý je hlavnou formou folátov 
v ľudskom organizme. Foláty sa zúčastňujú na viacerých metabolických reakciách, a to 
vrátane metylácie homocysteínu a jeho transformácie na metionín. V géne pre MTHFR bolo 
popísaných niekoľko polymorfizmov, ktoré znižujú aktivitu tohto enzýmu. Tieto 
polymorfizmy majú vysokú populačnú frekvenciu a diskutovaný vplyv. Polymorfismus C677T 
(Ala222Val) spôsobuje modifikáciu molekuly enzýmu a vytvorenie termolabilnej varianty so 
zníženou aktivitou, ktorá môže mať za následok defekt remetylácie a môže viesť k zvýšenej 
hladine homocysteínu v sére. Hromadenie homocysteínu poškodzuje endotel ciev a aktivuje 
koaguláciu a adhéziu trombocytov. Nakoľko hladina homocysteínu je okrem genetických 
mutácií ovplyvnená aj mnohými ďalšími vplyvmi, k patologickému zvýšeniu hladiny 
homocysteínu dochádza len u niektorých jedincov s pozmenenou formou polymorfizmu. 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.



RDZA-04 
Príloha č.1. Vyšetrované analyty s popisom a referenčné 
medze 

 
Strana 94 / 

101 
 
Heterozygotná forma polymorfizmu sa vyskytuje pomerne často a väčšinou nie je 
považovaná za významný rizikový faktor pre vznik trombózy. Homozygotná forma 
zmeneného statusu polymorfizmu alebo súčasný výskyt heterozygotnej formy mutácie 
v géne pre MTHFR a mutácie v niektorom z génov pre FV alebo FII by mohla zvyšovať riziko 
trombóz a včasnej aterosklerózy.  
 
Interferencie: 
- 
 
 
 
 
Názov vyšetrenia: MTHFR A1296C 
 
Názov vyšetrenia na žiadanke: MTHFR Metylénetyléntetrahydrofolátreduktáza (A1298C) 
Názov vyšetrenia na výsledkovom liste:  Genotypy génov pre trombofilné stavy 
      MTHFR A1298C 

  Výsledok vyšetrenia hereditárnych trombofílií –  
   komentár (v prípade žiadosti) 

 
Materiál: 
Nezrazená venózna krv 
 
Metóda stanovenia: 
Real-time PCR 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber venóznej krvi (1-5 ml) za štandardných podmienok, nie je potrebné na lačno. 
Skúmavka s protizrážavou látkou - EDTA, príp. citrátom sodným. 
Nesmie sa odobrať do skúmavky s lítium heparínom. 
 
Transport vzorky: 

- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., RESCUE SYSTÉM 
alebo dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom 
mieste podľa harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv doručiť do laboratória ideálne v deň odberu, inak je 
vzorka stabilná 7 dní pri 4°C, 6 mesiacov pri -20°C  
 

Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu Žilina. 
Výsledok vyšetrenia – do 15 pracovných dní 
 
Referenčné hodnoty: 
AA – homozygot AA (Wild Type) – bez prítomnosti mutácie  
AC – heterozygot AC – jedna alela génu je mutovaná 
CC – homozygot CC (mutant) – obe alely génu nesú mutáciu 
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Klinický význam: 
Enzým 5,10-metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR) katalyzuje konverziu 5,10-
metyléntetrahydrofolátu na 5-metyltetrahydrofolát, ktorý je hlavnou formou folátov 
v ľudskom organizme. Foláty sa zúčastňujú na viacerých metabolických reakciách, a to 
vrátane metylácie homocysteínu a jeho transformácie na metionín. V géne pre MTHFR bolo 
popísaných niekoľko polymorfizmov, ktoré znižujú aktivitu tohto enzýmu. Tieto 
polymorfizmy majú vysokú popolačnú frekvenciu a diskutovaný vplyv. Polymorfismus 
A1298C (Glu429Ala) spôsobuje vytvorenie varianty enzýmu so zníženou aktivitou, ktorá 
môže mať za následok defekt remetylácie a môže viesť k zvýšenej hladine homocysteínu 
v sére. Hromadenie homocysteínu poškodzuje endotel ciev a aktivuje koaguláciu a adhéziu 
trombocytov. Nakoľko hladina homocysteínu je okrem genetických mutácií ovplyvnená aj 
mnohými ďalšími vplyvmi, k patologickému zvýšeniu hladiny homocysteínu dochádza len u 
niektorých jedincov s pozmenenou formou polymorfizmu. Heterozygotná forma 
polymorfizmu sa vyskytuje pomerne často a väčšinou nie je považovaná za významný 
rizikový faktor pre vznik trombózy. Homozygotná forma zmeneného statusu polymorfizmu 
alebo súčasný výskyt heterozygotnej formy mutácie v géne pre MTHFR a mutácie 
v niektorom z génov pre FV alebo FII by mohla zvyšovať riziko trombóz a včasnej 
aterosklerózy.  
 
Interferencie: 
- 
 
 
 
B) Laktózová intolerancia 
 
Názov vyšetrenia: Laktózová intolerancia – primárny typ  
 
Názov vyšetrenia na žiadanke:  Laktózová intolerancia – primárny typ 
Názov vyšetrenia na výsledkovom liste:  Genotypy polymorfizmov pre prim. lakt.  
       intoleranciu 

Výsledok vyšetrenia laktózovej intolerancie –  
 komentár 

 
Materiál: 
Nezrazená venózna krv 
 
Metóda stanovenia: 
PCR a StripAssay reverzná hybridizácia 
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber venóznej krvi (1-5 ml) za štandardných podmienok, nie je potrebné na lačno. 
Skúmavka s protizrážavou látkou - EDTA, príp. citrátom sodným. 
Nesmie sa odobrať do skúmavky s lítium heparínom. 
 
Transport vzorky: 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.



RDZA-04 
Príloha č.1. Vyšetrované analyty s popisom a referenčné 
medze 

 
Strana 96 / 

101 
 

- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., RESCUE SYSTÉM 
alebo dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom 
mieste podľa harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv doručiť do laboratória ideálne v deň odberu, inak je 
vzorka stabilná 7 dní pri 4°C, 6 mesiacov pri -20°C  
 

Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu Žilina. 
Výsledok vyšetrenia – do 15 pracovných dní 
 
Referenčné hodnoty: 
LCT C-13910T:  CC – primárna laktózová intolerancia  
   CT – v 95% prípadov laktózová tolerancia 
   TT – v 98% laktózová tolerancia 
LCT G-22018A: GG – primárna laktózová intolerancia 
   GA – v 95% prípadov laktózová tolerancia 
   AA – v 98% laktózová tolerancia  
 
Klinický význam: 

Laktózová intolerancia je stav, v ktorom gastrointestinálny trakt nie je schopný 
spracovať laktózu. K laktózovej intolerancii vedie deficiencia laktázy (laktáza-phlorizin 
hydrolázy) a následne malabsorbcia laktózy. Klinické prejavy sú závislé od závažnosti deficitu 
laktázy a množstva podanej laktózy, ako aj od veku, etnicity, zloženia črevnej mikroflóry 
a individuálnej citlivosti.  

Primárna laktázová deficiencia (primárna adultná hypolaktázia) je najčastejšou 
príčinou laktózovej intolerancie, v európskych populáciách postihuje približne 10-15% 
obyvateľstva. Je zapríčinená geneticky podmieneným znižovaním produkcie enzýmu laktázy 
v bunkách výstelky tenkého čreva. Výskyt laktózovej intolerancie (nonperzistencie) sa 
vyznačuje výraznými etnickými rozdielmi. Deficit laktázy sa rozvíja väčšinou po odstavení od 
kojenia do 5 rokov života, u obyvateľov severnej Európy sa môže posunúť až do veku 18-20 
rokov. Prvé klinické príznaky sa v našej oblasti často objavujú až v dospelosti alebo 
v priebehu dospievania.  

V európskej populácii je laktózová intolerancia primárne spojená s 2 polymorfizmami 
C/T-13910 a G/A-22018 , ktoré sú zodpovedné za reguláciu transkripcie génu pre laktázu LCT 
a nachádzajú sa v regulačnej oblasti vo vzdialenosti 14 a 22kb pred týmto génom. Podľa 
statusu týchto polymorfizmov dochádza k zníženiu transkripcie génu LCT a tým k ovplyvneniu 
hladiny aktívneho enzýmu. Za laktózovú intoleranciu je zodpovedný genotyp 13910C alebo 
22018G v homozygotnom stave. 
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C) Celiakia (celiakálna sprue) 
 
Názov vyšetrenia: Celiakia (celiakálna sprue) 
 
Názov vyšetrenia na žiadanke:  Celiakia (celiakálna sprue) 
Názov vyšetrenia na výsledkovom liste:  Celiakia 
      Výsledok typizácie HLA-DQ2/8 - komentár 
 
Materiál: 
Nezrazená venózna krv 
 
Metóda stanovenia: 
Microarray  
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Odber venóznej krvi (1-5 ml) za štandardných podmienok, nie je potrebné na lačno. 
Skúmavka s protizrážavou látkou - EDTA, príp. citrátom sodným. 
Nesmie sa odobrať do skúmavky s lítium heparínom. 
 
Transport vzorky: 

- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., RESCUE SYSTÉM 
alebo dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom 
mieste podľa harmonogramu. 

- individuálne: plnú nezrazenú krv doručiť do laboratória ideálne v deň odberu, inak je 
vzorka stabilná 7 dní pri 4°C, 6 mesiacov pri -20°C  
 

Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu Žilina. 
Výsledok vyšetrenia – do 15 pracovných dní 
 
Referenčné hodnoty: 
Výsledky z molekulárno-genetického vyšetrenia sú formulované slovne:  

HLADQ2.2  negat. / pozit. 
HLADQ2.5  negat. / pozit. 
HLADQ8  negat. / pozit. 
 
 
Klinický význam: 
 Celiakia (glutén-senzitívna enteropatia) je chronické multifaktoriálne ochorenie 
vyvolané prijímaním gluténu u geneticky predisponovaných jedincov. Ide o celoživotnú 
intoleranciu lepku na autoimunitnom podklade. U citlivých jedincov príjem gluténu vyvoláva 
chronický zápal sliznice tenkého čreva, atrofiu klkov, hyperpláziu krýpt a infiltráciu 
lymfocytov, čo vedie k malabsorpcii živín. Klinické symptómy majú veľmi širokú variabilitu.  
 Celiakia je silno asociovaná so špecifickými génmi pre HLA antigény triedy II – HLA-
DQ2 a HLA-DQ8, ktoré sú lokalizované na chromozóme 6p21. U 90-95% pacientov sa 
vyskytuje heterodimér HLA-DQ2, ktorý je kódovaný alelami DQA1*05 a DQB1*02 v polohe 
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cis (hlavne v oblasti strednej a severnej Európy) alebo v polohe trans (najmä v stredozemnej 
oblasti). U 5-10% pacientov sa vyskytuje druhý heterodimér HLA-DQ8 , ktorý je kódovaný 
alelami DQA1*03 a DQB1*03:02. Tieto heterodiméry sa môžu vyskytovať aj u 25-30% zdravej 
populácie. Výskyt rizikových heterodimérov je pre rozvoj ochorenia potrebný, ale sám osebe 
nie je dostačujúci, ich prítomnosť však významne zvyšuje možnosť ochorieť na celiakiu.  
 Genetické vyšetrenie HLA-DQ2/8 má vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu, takže 
jeho význam je predovšetkým vo vylúčení ochorenia, prípadne v upresnení rizika pre 
pacienta. Je veľmi nápomocné hlavne pri nejasných výsledkoch iných vyšetrení, 
u prvostupňových príbuzných, u pacientov s niektorými autoimunitnými ochoreniami (napr. 
tyreoditídy, diabetes melitus typu 1) alebo so špecifickými genetickými ochoreniami (napr. 
Downov, Turnerov, Williamsov syndróm).  
 
 
 
 
D) Vyšetrenie prítomnosti HPV 
 
Názov vyšetrenia: Vyšetrenie prítomnosti HPV 
 
Názov vyšetrenia na žiadanke: HPV Human Papilloma vírus (vysoko rizikové typy a  
     genotypizácia HPV 16 a HPV 18) 
Názov vyšetrenia na výsledkovom liste:  HPV PCR, Genotypizácia HPV PCR 
 
Materiál: 
Ster z krčka maternice (cervixu) 
 
Metóda stanovenia: 
cobas® 4800 HPV test 

 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 
Ster z krčka maternice - odber do odberovej súpravy Roche Cell Collection Medium alebo do 
odberových nádobiek ThinPrep Pap Test (PreservCyt® Solution).  
 
Transport vzorky: 

- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., RESCUE SYSTÉM 
alebo dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom 
mieste podľa harmonogramu. 

- individuálne: doručiť do laboratória do 7 dní od odberu. Skladovanie a transport 
vzorky pri teplote 2 - 30°C – vzorky odobraté do média Roche Cell Collection Medium 
sú stabilné a vhodné na HPV analýzu pri tejto teplote 6 mesiacov, vzorky odobraté do 
odberových nádobiek ThinPrep Pap Test sú stabilné a vhodné na HPV analýzu 
maximálne 30 dní po odbere.  

- Uvedenú teplotu je nutné dodržať pri skladovaní ako aj pri transporte vzoriek.  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu Žilina. 
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Výsledok vyšetrenia – do 15 pracovných dní 
 
Referenčné hodnoty: 
Výsledky z molekulárno-genetického vyšetrenia pomocou cobas® 4800 HPV testu sú 
formulované slovne:  

HPV 16 pozitívny / negatívny 

HPV 18 pozitívny / negatívny 

HPV iné high risk* pozitívny / negatívny 

 (* 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 

(ostatných 12 vysoko rizikových typov HPV)  

 

Klinický význam: 
HPV je sexuálne prenosný DNA vírus, jeho prítomnosť v ženskom pohlavnom trakte môže byť 
spojená s ochoreniami ako cervikálna, vaginálna a vulvárna intraepiteálna neoplázia 
a karcinóm krčka maternice. Genotypy HPV sú kategorizované do nízko, stredne a vysoko 
rizikových skupín. Detekcia prítomnosti DNA vysoko rizikových typov HPV vírusu 
a genotypizácia HPV s dôrazom na prítomnosť HPV typu 16 a 18 pomáhajú pri diagnostike 
sexuálne prenosných HPV infekcií a identifikácii žien, u ktorých môže byť zvýšené riziko 
cervikálnej intraepiteálnej neoplázie.  
 
 
 
E) Vyšetrenie prítomnosti vybraných patogénov spôsobujúcich sexuuálne prenosné 
ochorenia STD 
 
Názov vyšetrenia: Molekulárno-genetická detekcia vybraných patogénov spôsobujúcich STD  

 
Názov vyšetrenia na žiadanke:  
STD7 komplet 
Chlamydia trachomatis 
Neisseria gonorrhoeae  
Ureaplasma urealyticum 
Ureaplasma parvum 
Mycoplasma genitalium 
Mycoplasma hominis 
Trichomonas vaginalis    
 
- uvedené pre jednotlivé typy biologického materiálu: endocervikálny odber, vaginálny výter, 
výter z uretry, vzorka ranného moču, ejakulát   

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.



RDZA-04 
Príloha č.1. Vyšetrované analyty s popisom a referenčné 
medze 

 
Strana 100 / 

101 
 
 
Názov vyšetrenia na výsledkovom liste:  

Detekcia DNA mikroorganizmov: 
Chlamydia trachomatis PCR 
     Typ biologického materiálu    Chlamydia trachomatis 
Neisseria gonorrhoeae PCR 
     Typ biologického materiálu    Neisseria gonorrhoeae 
Ureaplasma spp. PCR 
     Typ biologického materiálu    Ureaplasma urealyticum 
     Typ biologického materiálu    Ureaplasma parvum 
Mycoplasma spp. PCR 
     Typ biologického materiálu    Mycoplasma genitalium 
     Typ biologického materiálu    Mycoplasma hominis 
Trichomonas vaginalis PCR 
     Typ biologického materiálu    Trichomonas vaginalis 
 
Materiál: 
Ster z krčka maternice (cervixu), vaginálny výter, výter z uretry, ranný moč, ejakulát 
 
Metóda stanovenia: 
multiplexná tandemová PCR (MT-PCR)  
 
Spôsob odberu a typ odberového materiálu: 

Vaginálny výter - odber do odberovej súpravy s médiom a s priloženými 
kefkami/tampónmi cobas PCR Media Dual Swab Sample Packet firmy Roche  

Ster z krčka maternice - odber do odberovej súpravy Roche Cell Collection Medium  
firmy Roche alebo do odberových nádobiek s médiom ThinPrep Pap Test (PreservCyt® 
Solution) firmy Hologic, Inc., kefky pre cervikálny odber buniek sú dodávané zvlášť; alebo 
odber do odberovej súpravy s médiom a s priloženými kefkami/tampónmi cobas PCR Media 
Dual Swab Sample Packet firmy Roche 

Výter z uretry - odber do odberovej súpravy s médiom cobas PCR Media Dual Swab 
Sample Packet firmy Roche, zvlášť sú dodávané kefky  

Ranný moč - odber do odberovej súpravy s médiom cobas PCR Urine Kit   

Ejakulát - odber do sterilných skúmaviek 

 
Transport vzorky: 

- v deň odberu vozidlami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., RESCUE SYSTÉM 
alebo dopravnej zdravotnej služby. Vzorku vyzdvihne vodič vozidla na určenom 
mieste podľa harmonogramu. 

- individuálne: doručiť do laboratória do 7 dní od odberu. Skladovanie a transport 
vzorky pri teplote 2 - 30°C – vzorky odobraté do Roche Cell Collection Medium, cobas 
PCR Media Dual Swab Sample Packet firmy Roche sú stabilné a vhodné na analýzu pri 
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tejto teplote 6 mesiacov, vzorky odobraté do odberových nádobiek ThinPrep Pap Test 
(PreservCyt® Solution) sú stabilné a vhodné na analýzu maximálne 30 dní po odbere.  

- uvedenú teplotu je nutné dodržať pri skladovaní ako aj pri transporte vzoriek.  
 
Dostupnosť/čas vyšetrenia: 
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu Žilina. 
Výsledok vyšetrenia – do 15 pracovných dní 
 
Referenčné hodnoty: 
Výsledky z molekulárno-genetického vyšetrenia vybraných patogénov spôsobujúcich STD sú 
formulované slovne:  

Chlamydia trachomatis           negat. / pozit. / pozit.+ / pozit.++ / pozit.+++ / pozit.++++ / 
pozit.+++++ 
Neisseria gonorrhoeae           negat. / pozit. / pozit.+ / pozit.++ / pozit.+++ / pozit.++++ / 
pozit.+++++ 
Ureaplasma urealyticum        negat. / pozit. / pozit.+ / pozit.++ / pozit.+++ / pozit.++++ / 
pozit.+++++ 
Ureaplasma parvum           negat. / pozit. / pozit.+ / pozit.++ / pozit.+++ / pozit.++++ / 
pozit.+++++ 
Mycoplasma genitalium          negat. / pozit. / pozit.+ / pozit.++ / pozit.+++ / pozit.++++ / 
pozit.+++++ 
Mycoplasma hominis           negat. / pozit. / pozit.+ / pozit.++ / pozit.+++ / pozit.++++ / 
pozit.+++++ 
Trichomonas vaginalis            negat. / pozit. / pozit.+ / pozit.++ / pozit.+++ / pozit.++++ / 
pozit.+++++ 
 
Pri pozitívnom výsledku sa uvádza orientačne rozsah infekcie s použitím znaku „+“ 
v stúpajúcich rádoch („+“ – v desiatkovom ráde, „++“ – v stovkovom ráde, „+++“ – 
v tisíckovom ráde, „++++“ – v desattisíckovom ráde, „+++++“ – v stotisíckovom ráde) 
 
Klinický význam: 

Pohlavne prenosné ochorenia (STD) môžu byť spôsobené baktériami, vírusmi alebo 
parazitmi. Infekcie spôsobené týmito patogénmi môžu mať celý rad príznakov a prejavov 
rôznej závažnosti, ich priebeh však môže byť aj bezpríznakový. V niektorých prípadoch môžu 
viesť tieto infekcie k vážnym následkom na reprodukčné zdravie, ktoré presahujú okamžitý 
dopad samotnej infekcie – ako napr. neplodnosť alebo prenos infekcie z matky na dieťa pri 
pôrode, prípadne môže dôjsť k predčasnému pôrodu alebo poškodeniu plodu. Zdravotné 
problémy, ktoré sexuálne prenosné ochorenia spôsobujú, majú veľmi často závažnejší dopad 
u žien.  
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