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2  Kontakty 
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.  
Oddelenie klinickej mikrobiológie  
V.Spanyola 27  
010 01 Žilina  
(budova Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva) 

  Oddelenie klinickej mikrobiológie sa zameriava na klasickú kultiváciu mikroorganizmov s 
ich následnou identifikáciou a stanovením príslušnej citlivosti na antibiotiká. Naše spektrum 
zahŕňa bakteriologické, parazitologické a sérologické vyšetrenia. Výsledky vyšetrení sú 
hodnotené špecialistami v odbore. 

Ponúkame nasledujúce vyšetrenia:  
  1)  Štandardné bakteriologické vyšetrenia klinického materiálu - výtery, stery, punktáty, 
exudáty, laváže, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, kanyly, katétre, drény  
  2)  Anaeróbne vyšetrenie materiálu  
  3)  Identifikáciu kultivačne náročných mikroorganizmov – Campylobacter sp., Mycoplasma 
sp., Ureoplasma sp., Gardnerella vaginalis  
  4)  Vyšetrenie kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti na antibiotiká a testovanie 
mechanizmov rezistencie, interpretatívne hodnotenie testov citlivosti  
  5)  Štandardné parazitologické vyšetrenie stolice  
  6)  Sérologický dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych a vírusových infekcií  
  7)  Mykobaktérie-kultivácia, mikroskopia, citlivosť  

Príjem biologického materiálu na vyšetrenie:  
  Pracovné dni: 7,00 – 16,15 Hod. 
  Sobota: 06,00 – 13,30 Hod. 
  Nedeľa a sviatky: 7,00 – 10,30 Hod. 

Trvanie vyšetrení:  
  Negatívny výsledok- po 24-48 hod. Doba vyšetrení je 24-48 hod. Citlivosť na antibiotiká je 
ďalších 24-48 hod. Sérologické a parazitologické vyšetrenia priebežne. Vyšetrenia na 
mykobaktérie-orientačne mikroskopicky 24-48 hod.,ostatné 3-6-9 týždňov. 

Kontakty – odborní pracovníci: 
Primárka oddelenia: 
   MUDr. Elena Nováková,PhD., 041 5110608, 0905 984849 
Vedúca laborantka: 
   Klára Rubešová, 041 5110689 
Bakteriológia: 
   RNDr. Anna Raždíková, 041 5110693 
  Mgr. Michaela Vladárová, 041 5110693 

    Sérológia: 
   MUDr. Mária Kaššová, 041 5110608 
Črevné + Parazitológia: 
   MUDr. Peter Kašša, 041 5110689 
TBC: 
   MUDr. Mária Lachová, 041 5110688 
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3  Priama diagnostika 
Identifikácia medicínsky významných baktérií pre potreby klinických pracovníkov sa 
uskutočňuje kultiváciou biologického materiálu, izoláciou a identifikáciou baktérií ako 
vyvolávateľov infekčných ochorení. Toto vyšetrovanie je založené na algoritmoch 
štandardných postupov pozostávajúcich  z rôznych kombinácii testov a metód, ktoré majú  za 
cieľ identifikovať baktériu prípadne jej fyziologické vlastnosti a nástroje patogenity, citlivosti 
na ATB. Identifikácia je časovo náročná, pretože baktérie sa identifikujú na základe určenia 
fyziologických vlastností, ktoré sa prejavia len pri raste a rozmnožovaní: 
v deň odberu od 30 minút -  do 8 hodín 
-    dôkaz baktérie v biologickom materiále a zaradenie do morfologických skupín - 
mikroskopia 
- dôkaz  antigénov v biologickom materiále – aglutinácia, latex aglutinácia, ELISA 
- dôkaz NK v biologickom materiále – genetické sondy, PCR 
do  24 hodín po odbere 
- izoláciu agensu v zmiešanej alebo v čistej kultúre - kultivácia 
- určenie morfologických znakov kolónie a zmien okolia a kultivačných médií 
- znázornenie tinkčných vlastností 
- výnimočne určenie citlivosti priamo v biologickom materiále 
do 36 hodín – 48 hodín 
- získanie čistej kultúry zo zmesi 
- určenie biochemických vlastností 
- stanovenie antigénnej štruktúry – sklíčková aglutinácia 
- stanovenie niektorých nástrojov patogenity a virulencie (plazmakoaguláza, kataláza, 

oxidáza) 
- citlivosť na ATB pri izolácii čistej kultúry po 24 hodinovej kultivácii 
do 72 hodín po odbere 
- určenie faktorov patogenity a virulencie (plazmakoaguláza, lyzozým, penicilináza, toxíny) 
- určenie citlivosť na antibiotiká 
4. deň a viac  
- citlivosť na lýzu bakteriofágom 
- sérotypizácia,  potvrdenie v referenčnom laboratóriu 
Pre baktérie s dlhou generačnou dobou sa obdobie kultivačnej identifikácie predĺži o 3, 6 
alebo aj viac týždňov. 
 
4  Odber materiálu na mikrobiologické vyšetrenie 
Odberové a transportné médiá 
4.1  Nešpecifická kultivácia 
      -     suchý tampón, suchý tampón + transportné médium Amies 
4.2  Špecifická kultivácia 

- Gardnerella – transportná pôda Amies 
- Campylobacter – transportná pôda Carry Blaire 
- Trichomonas vaginalis – špecifická tekutá transportná pôda 
- Neisseria gonorrhoeae – Stuartovo transportné médium 

4.3  Odber a transport materiálu na anaeróbnu kultiváciu  
- odber za prísne anaeróbnych podmienok do hermeticky uzatvorenej nádoby  
- hnis, punktát, aspirát, krv  v uzatvorenej skúmavke , v striekačke s hermeticky 

uzatvoreným kónusom, v transportnej pôde 
- nie suchý tampón  
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5  Odberový materiál – poskytovaný spoločnosťou: 
Pre obvodných lekárov:   

- transportná pôda Amies 
Pre gynekológov: 

- transportná pôda Amies,  
- odberová súprava pre vyšetrenie na dôkaz antigénu chlamýdií 
- odberová súprava na dôkaz HPV 

Pre nemocnicu:  
– transportná pôda Amies (transport materiálu na nešpecifickú kultiváciu)  
– transportná pôda pri podozrení na infekciu baktériou Campylobacter sp. 
– čokoládový agar v skúmavke na záchyt mikroorganizmov pri podozrení na bakteriálnu 

meningitídu 
– transportná pôda na záchyt Gardnerella vaginalis Amies 
– odberová súprava na dôkaz mykoplazy a ureaplazmy 

 
6  Odber vzorky a podmienky transportu 
6.1  Výtery  
6.1.1  Tonzily  - suchý tampón 
odber z miesta typického pre ochorenie – obidve mandle, krúživým pohybom sa snažíme 
zotrieť čo najväčsiu plochu mandlí. Nedotkneme sa pri tom iných slizníc (koreň jazyka ap). 
U pacientov po tonzilektómii sa odoberá výter zadnej steny faryngu. Tampón s odobratou 
vzorkou sa uloží do sterilného transportného systému (skúmavka s pôdou  Amies, alebo bez 
pôdy ). 
 
6.1.2  Nos – suchý tampón (prípadne navlhčený sterilným FR) 
krúživým pohybom zavedieme tampon do nosových priechodov (čo najďalej) a zotrieme 
povrch sliznice. Potom tampón povytiahneme a odoberieme vzorku z prednej časti nosovej 
dutiny. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží do sterilného transportného systému (skúmavka 
s pôdou Amies, alebo bez pôdy) . V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C. Bez 
transportného média +4° C. V transportnom médiu mikroorganizmy prežívajú 24 hodín, bez 
transportného média 3 hodiny. 
 
6.1.3  Laryngeálny výter – špeciálnou odberovou súpravou – detoxikovaný tamón na drôte.  
Pred vytiahnutím drôteného tampónu z transportnej skúmavky ohneme drôt o jej okraj  3 – 5 
cm od vatovej časti v uhle 120 stupňov. Po stlačení jazyka zavedieme tampón tak ,aby ohnutá 
časť smerovala do laryngu a pacienta vyzveme, aby zakašľal a rotáciou drôtu v prstoch 
zabezpečíme aby sa odberový tampón  obtrel o sliznicu. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží 
späť do sterilného transportného systému (skúmavka ). Vzorku je potrebné doručiť do 
laboratória do 3 hodín.  
 
6.1.4  Výter z nazofaryngu – špeciálnou odberovou súpravou – detoxikovaný tampón na 
drôte. Pred vytiahnutím drôteného tampónu z transportnej skúmavky ohneme drôt o jej okraj 
2- 4  cm od vatovej časti v uhle 90 stupňov. Po stlačení jazyka zavedieme tampón za mäkké 
podnebie a pootočíme aby ohnutá časť smerovala nahor. Rotáciou drôtu v prstoch 
zabezpečíme aby sa odberový tampón  obtrel o sliznicu. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží 
späť do sterilného transportného systému (skúmavka) .Vzorku je potrebné doručiť do 
laboratória do 3 hodín. 
 
6.1.5  Oko – suchý tampón, odber zo spojovkového vaku  
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Krúživým pohybom sa obtrie sterilná časť odberového tampónu o sliznicu spojovky po 
odtiahnutí mihalnice od očnej gule. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží do sterilného 
transportného systému (skúmavka s pôdou Amies, alebo bez pôdy) . V transportnom médiu sa 
uchováva pri teplote +22 °C. Bez transportného média +4 °C. V transportnom médiu 
mikroorganizmy prežívajú 24 hodín, bez transportného média 3 hodiny. 
 
6.1.6  Oko (keratitída) – za sterilných podmienok sa urobí zoškrab poškodeného tkaniva 
z rohovky do sterilného fyziologického roztoku. Vzorku je potrebné doručiť do laboratória do 
2 hodín. Transportovať je potrebné pri  teplote +22 °C. 
 
6.1.7  Ucho (vonkajší zvukovod) – suchý tampón  
krúživým pohybom zavediem tampon do vonkajšieho zvukovodu a otrieme o miesto 
ochorenia. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží do sterilného transportného systému 
(skúmavka s pôdou Amies, alebo bez pôdy) ). V transportnom médiu sa uchováva pri teplote 
+22 °C. Bez transportného média +4 °C. V transportnom médiu mikroorganizmy prežívajú 24 
hodín, bez transportného média 3 hodiny 
 
6.1.8  Ucho (otitis media) – po paracentéze odoberieme tekutinu priamo do striekačky 
prípadne po spontánnej ruptúre bubienka necháme tampón nasiaknuť stredoušnou  tekutinou. 
Tampón s odobratou vzorkou sa uloží do sterilného transportného systému (skúmavka 
s pôdou Amies, alebo bez pôdy) . V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C. Bez 
transportného média +4 °C. V transportnom médiu mikroorganizmy prežívajú 24 hodín, bez 
transportného média 3 hodiny. 
 
6.1.9  Rektum – suchý tampón sa zavedie krúživým pohybom do konečníka tak, aby sa 
zachytilo malé množstvo stolice- odber po stolici. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží do 
sterilného transportného systému (skúmavka s pôdou Amies ,alebo bez pôdy) . 
V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C. Bez transportného média +4 °C. 
V transportnom médiu mikroorganizmy prežívajú 24 hodín, bez transportného média 3 
hodiny. Pri podozrení na shigelózu uchovávame odobratú vzorku pri teplote +22 °C. 
Rektum – pri podozrení na nosičstvo Salmonella  typhi sa odber urobí po ich vypudení zo 
žlčových ciest síranom horečnatým.  
 
6.2  Rektum (Campylobacter) –  po odbere stolice sa tampón  umiestni do transportnej pôdy  
(Carry Blaire). Transportnú pôdu s biologickou vzorkou je potrebné doručiť do laboratória do 
3 hodín a pri transporte uchovávať pri teplote +22 °C. 
 
6.2.1  Pošva – nešpecifická kultivácia – suchý tampón –odber sa robí z povrchu sliznice 
v klenbe pošvy ,alebo vonkajšej  -vaginálnej - časti krčka maternice krúživým pohybom 
prípadne z miesta typického nálezu. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží do sterilného 
transportného systému (skúmavka s pôdou Amies).  
 V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C kde  mikroorganizmy prežívajú 24 
hodín, bez transportného média 3 hodiny.  
Pošva – Gardnerella – suchý tampón z povrchu sliznice sa umiestní vždy do transportnej 
pôdy Amies.  
 
6.2.2  Pošva – podozrenie na Neisseria gonorrhoeae  -  po odbere otrieme tampón 
s materiálom na sterilné  podložné sklíčko a po zaschnutí uložíme do sterilnej nádoby 
a odošleme do laboratória na mikroskopické vyšetrenie. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží 
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do sterilného transportného systému (skúmavka s pôdou – STUART). Materiál sa transportuje 
pri teplote +22 °C. 
 
6.2.3  Pošva – predpôrodný skríning – suchý tampón z povrchu sliznice ,ako pri nešpecifickej 
kultivácii. Materiál sa kultivuje aj na Listeriu monocytogenes, Streptococcus agalactiae. 
V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C. Bez transportného média +4 °C. 
V transportnom médiu mikroorganizmy prežívajú 24 hodín, bez transportného média 3 
hodiny. 
 
6.2.4  Odber na Trichomonas vaginalis – u žien odoberáme ako odber z pošvy na nešpecifickú 
kultiváciu. Odber uložíme vždy do transportného média (Amies) 
                                                      - u mužov odber z uretry – výter krúživým pohybom. 
Odberový tampón uložíme do transportného média (Amies) a uložíme pri teplote do +22 °C. 
Materiál je potrebné doručiť do laboratória do 6 hodín. 
 
7  Ostatné 
7.1.1  Spútum – materiál musí byť doručený do laboratória do 3 hodín po odbere. 
V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C. Bez transportného média +4 °C. 
Materiál nezodpovedajúci označeniu na sprievodnom lístku (sliny, tekutina a pod. miesto 
spúta, nespĺňa podmienky pre vyšetrenie).  Na sprievodnom lístku sa zaznačí čas odberu. 
Odber sa robí na lačno, tesne pred odberom sa ústa vypláchnu čistou vodou a po zakašľaní sa 
vykašľané  spútum vypľuje do širšej sterilnej uzatvárateľnej nádoby. 
 
7.1.2  Výplach nosa – po vypláchnutí nosa a nosových dutín sterilným roztokom (FR) sa 
vytekajúci alebo vysatý obsah zachytí do sterilnej nádoby prípadne striekačky a hermeticky 
uzavrie. 
Materiál je potrebné doručiť do laboratória do 2 hodín. Pri odbere materiálu na dôkaz 
respiračných vírusov sa materiál transportuje pri izbovej teplote. 
 
7.1.3  Moč na KVB – odoberá sa stredný prúd moču v množstve asi 20 ml do sterilnej 
nádoby. V prípade odberu do „šampusky“, táto musí byť sterilná a moč sa preleje do sterilnej 
skúmavky. Hermeticky uzatvorený materiál musí byť doručený do laboratória do 2 hodín. 
V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C. Bez transportného média +4 °C. Na 
sprievodnom lístku sa zaznačí čas odberu. 
Pred odberom je vhodné mydlovou vodou umyť sliznicu a kožu v okolí  ústia uretry. 

- Odber do odberového vrecúška u detí – je potrebné dbať na dobré prilepenie 
a vrecúško odstrániť okamžite po naplnení. Ak nedôjde k naplneniu do 30 minút, 
použije sa nové vrecúško.Treba zabrániť kontaminácii s plienkami. 

- Cievkovaný moč – odber lege artis, pričom sa dbá na aseptický odber. Je potrebné 
zvlášť vyznačiť na sprievodnom lístku,že sa jedná o cievkovaný moč. 

- Odber z PK – zabrániť kontaminácii odobratej vzorky (vonkajšie ústie cievky sa 
dezinfikuje etanolom a nechá sa odtiecť asi 5 ml moču), je potrebné zvlášť vyznačiť 
na sprievodnom lístku. 

- Odber suprapubickou punkciou – je potrebné zvlášť vyznačiť na spriebodnom lístku. 
 
7.1.4  Hnis – sa odoberá sterilným tampónom alebo do sterilnej striekačky z hĺbky dutiny. 
Kónus striekačky  sa hermeticky uzatvorí a odošle na kultiváciu .Výterový tampón sa uloží do 
transportného systému bez transportného média ,alebo s transportnou pôdou Amies. 
V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C. Bez transportného média +4 °C. 
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V transportnom médiu mikroorganizmy prežívajú 24 hodín, bez transportného média 3 
hodiny. 
 
7.1.5  Ster z rán a povrchových defektov – suchý tampón 
Odberovým tampónom otrieme miesto typického poškodenia obvykle zo spodiny rany-  pri 
väčších defektoch na rozhraní zdravého a poškodeného tkaniva. Tampón s odobratou vzorkou 
sa uloží do sterilného transportného systému (skúmavka s pôdou Amies, alebo bez pôdy)  
 V transportnom médiu sa uchováva pri teplote +22 °C. Bez transportného média +4 °C. 
V transportnom médiu mikroorganizmy prežívajú 24 hodín, bez transportného média 3 
hodiny. 
 
7.1.6  Hemokultúra – odberové nádoby Bactec – podľa priloženého návodu, opakovane podľa 
teplotnej krivky v čase vzostupu teploty alebo triašky, prísne asepticky. Dezinfekčným 
roztokom sa potrie kryt odberovej  súpravy aj koža. Detoxikovaným tampónom sa urobí ster 
kože z miest odberu. Po odobratí krvi sa vymení ihla na striekačke a nová sa použije na 
vstreknutie krvi do transportnej nádoby. Odporúča sa odber z obidvoch rúk (čo sa vyznačí na 
nádobke) a opakovane v jeden deň. Pri podozrení na anaeróbnu infekciu sa odoberá zároveň 
do zvláštnej nádoby na kultiváciu anaeróbnych baktérií. Na sprievodnom lístku sa zaznačí čas 
odberu a telefónne číslo na nahlásenie výsledku. Odobratý materiál  sa transportuje pri teplote 
+22 °C a do laboratória sa doručí do 2 hodín. 
 
7.1.7  CSM (likvor) – Odber za prísne aseptických podmienok lege artis do sterilnej 
skúmavky alebo prenosnej transportnej pôdy pripravenej laboratóriom. Vzorka sa okamžite 
doručí do laboratória. Pred odoslaním do laboratória sa nedáva do chladničky. Na 
sprievodnom lístku sa zaznačí čas odberu a telefónne číslo na hlásenie výsledku 
 
7.1.8  Sliznica (Helicobacter pylori) – Odber lege artis pri endoskopickom vyšetrení (v 
sterilnej skúmavke s 20% roztokom glukózy). Transportuje sa pri +4 °C a do laboratória sa 
doručí do 2 hodín. 
 
7.1.9  Iné (BAL, stery z jazyka, sliznice úst, kože., punktáty tkanív, orgánov, aspiráty tekutín 
z orgánov a dutín, plodová voda, mlieko, pitevný a operačný materiál) – odobratý materiál 
z miesta typického pre infekciu sa transportuje v sterilnej skúmavke prípadne kontaineri 
hermeticky uzatvorenom, s označením typu vzorky a miesta odberu. V transportnom médiu sa 
uchováva pri teplote +22 °C. Bez transportného média +4 °C . Materiál sa doručí do 
laboratória do 3 hodín. 
 
7.2  Uretra (výter, ejakulát) -  Výter krúživým pohybom tampónu z hlbky močovej rúry (3 - 4 
cm). Rotácia trvá 2 – 3 sekundy. Pacient nesmie 2 hodiny pred odberom močiť. 
Ejakulát – vzorka získaná po masáži sa zachytí v sterilnej nádobe a do laboratória sa odošle 
množstvo cca 1 ml. 
- Na priamy dôkaz ureaplazmy a mycoplazmy – odber do špeciálnych odberových súprav. 
Tampón po odobratí materiálu dôkladne vytrepeme v priloženej transportnej fľaštičke 
s tekutinou, ktorú odošleme (bez tampónu do laboratória). 
-Na priamy dôkaz Chlamýdií – odberová súprava zvlášť pre muža a zvlášť pre ženu. Odoberá 
sa podľa príbalového materiálu výter alebo ejakulát. Biologická vzorka musí obsahovať 
epiteliálne bunky. 
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8  Parazitologické vyšetrenie 
Stolica sa odoberá do sterilného kontajneru ( nie výter z rekta) v množstve asi 1- 5 cm3 a to 
opakovane, minimálne 3 dni za sebou, alebo podľa životného cyklu predpokladaného 
parazita. 
Biologický materiál na dôkaz prítomnosi améb – materiál v sterilnom FR - je potrebné 
doručiť do laboratória do 2 hodin a transportovať pri 22 °C. 
Biologický materiál na dôkaz trofozoitov  Giardia sp. z duodenálnej štavy je potrebné doručiť 
do 1 hodiny v termoske, aby bola uchovaná teplota vzorky.+ 37 °C. 
 Odber na dôkaz Enterobius vermicularis – odberová súprava: podložné sklíčkou s nalepenou 
priesvitnou lepiacou páskou. Lepiacu pásku stiahneme z podložného sklíčka. Sklíčko 
položíme bokom. Lepiacu pásku chytíme do obidvoch rúk a pevne pritlačíme na análny otvor 
a kožné riasy okolo jej lepiacou stranou. Pásku prilepíme naspäť na podložné sklíčko. Odber 
robíme ráno, pred tým ,ako ide pacient na stolicu a predtým ,ako si umyje konečník !!!!!! 
Sklíčko označíme a doručíme do laboratória.  
 
9  Virologické vyšetrenie  
Odber a transport materiálu: Stolica sa odoberá do sterilného kontajneru (nie výter z rekta) 
v množstve asi 5 cm3.  BAL, faryngeálny výplach  a tekutý materiál sa  odoberá ako na 
bakteriologické vyšetrenie, tkanivo sa uloží do sterilnej skúmavky prípadne s FR. 
Nezrazená krv na izoláciu vírusov (skúmavka s EDTA).  Uchovávajú sa v chlade + 4 °C do 
24 hodín, dlhšie pri – 20 °C.  Pri podozrení na respiračné vírusy – transport pri izbovej 
teplote. 
 
9.1  Odber na HPV – Ster z čípka maternice, vzorka sa umiestni do transportného média. 
Odberová sada DNAPap Cervical Sampler (Digene Corporation). Pozorne si prečítajte a 
dodržte pokyny uvedené v príbalovej informácii odberovej súpravy. Vzorky môžu byť 
skladované pri izbovej teplote maximálne 2 týždne (nedávať do chladničky) a do laboratória 
sa odosielajú bez zmrazenia. 
 
Metóda: DNA test hc2 HPV využíva technológiu Hybrid Capture, čo je chemiluminiscenčné 
stanovenie nukleovej kyseliny hybridizáciou s amplifikáciou signálu pre kvalitatívnu detekciu 
18 typov DNA ľudského papilomavírusu (s nízkym a vysokým rizikom). Svetelné kvantum je 
merané luminometrom a vyjadrené v relatívnych svetelných jednotkách (RLU). 
 
Interpretácia: Výsledok merania v RLU, ktorý je rovnaký, alebo väčší ako hodnota hranice 
pozitivity, znamená prítomnosť sekvencií DNA HPV vo vzorke. Ak je hodnota RLU nižšia, 
ako hranica pozitivity, znamená to, že špecifická testovaná sekvencia DNA HPV nie je 
prítomná, alebo že testované úrovne DNA HPV sú pod detekčným limitom stanovenia. 
Výsledok bude k dispozícii do 10 pracovných dní od prijatia vzorky do laboratória. 
 
Indikácia: 
   • Pomoc pri diagnóze sexuálne prenosných HPV infekcií. 
   • Rozlíšenie medzi nízko a vysoko rizikovými kmeňmi HPV. 
   • Pri atypických Pap nálezoch pomáha pri identifikácii žien, u ktorých môže byť zvýšené 
riziko cervikálnej intraepiteliálnej neoplázie. 
 
Upozornenia: 
   1. Odber materiálu sa nerobí počas gravidity. 
   2. Negatívny výsledok nevylučuje možnosť HPV infekcie (napr. chyby pri odbere, 
antifungálne krémy, antikoncepčné gély a vaginálne výplachy). 
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   3. Pravdepodobnosť falošne pozitívneho výsledku DNA testu hc2 HPV ako následok 
homologických sekvencií plazmidu pBR322 E.coli je v klinických vzorkách nízka. 
  
 
Pri podozrení na pomalé vírusové infekcie sa krv odoberá do EDTA a transportuje na  
ľade kuriérom. Vyšetrenie je potrebné individuálne dohodnúť. 
Odber materiálu na konfirmáciu infekcie HIV a stanovenie vírusovej záťaže a ostatných 
markerov sa odoberá krv do skúmavky s EDTA. Vyšetrenie je potrebné individuálne 
dohodnúť. 
 
10  Anaeróbna kultivácia 
Odoberá sa tekutý materiál prípadne excízia tkaniva a umiestni sa do hermeticky uzatvorenej 
nádoby (striekačka s ihlou zapichnutou do korku, špeciálna skúmavka s anaeróbnou 
atmosférou, prípadne do Amiesovho média s aktívnym uhlím tak, aby nedošlo k styku 
odobratého materiálu s kyslíkom). Typ materiálu sa vyznačí na skúmavke. Odobratý materiál 
na kultiváciu sa transportuje v transportnom systéme pri teplote +4 °C .Doba prežívania pri 
odbere a transporte lege artis je 24 hodín. Pri kontakte s kyslíkom maximálne 40 minút. 
 
11  Kultivácia mykobaktérií 
Spútum – odber ako pri nešpecifickej kultivácii. 
Laryngeálny výter – odber ako pri nešpecifickej kutivácii. Odoberajú sa aspoň 3 výtery pri 
jednom odbere. 
Moč – odber ako pri nešpecifickej kultivácii, Odporúča sa opakovaný odber a väčšie  
 množstvo materiálu. 
Iné (podľa lokalizácie ochorenia – prosíme uviesť) 
Materiál je potrebné transportovať pri teplote do 20 °C. Doba transportu je maximálne 48 
hodín. Moč je možné doručiť do laboratória pri  teplote 4 °C do 24 hodín. 
 
12  Žiadané vyšetrenie 
12.1  Mikroskopia – u biologického materiálu, ktorý je za fyziologických podmienok sterilný 
(krv, CSM, punktáty, prípadne zo závažných dôvodov), po dohovore  nahlásime výsledok 
mikroskopického vyšetrenia. 
Pri podozrení na infekciu Mycobacterium sp. hlásime výsledok mikroskopického vyšetrenia 
12.2  Dôkaz antigénu  u biologického materiálu, ktorý je za fyziologických podmienok 
sterilný (krv, CSM, punktáty, moč, prípadne zo závažných dôvodov), po dohovore  
nahlásime výsledok 
12.3  Kultivácia  podľa SOP pre jednotlivé odobrané vzorky so zameraním sa na záchyt 
typických vyvolávateľov ochorenia danej lokality. Pri podozrení na zvlášť závažné 
etiologické agens (Bacillus anthracis, Francisella tularensis) alebo neobvykle sa vyskytujúce 
baktérie (Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae) je potrebné dohodnúť odber 
s laboratóriom (možnosť poskytnutia špecifických odberových, transportných ,alebo 
diagnostických systémov) . 
12.4  Citlivosť 
- DDT – podľa zostavy 
- MIC – podľa zostavy 
- E test – PNC, OXA, antimykotiká 
 
Všetky vzorky musia byť označené a označenie sa musí zhodovať s údajmi na sprievodnom 
lístku.  
Nesprávne odobratý, nesprávne označený alebo nesprávne transportovaný materiál nie je 
možné vyšetriť.  
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13  Súbor antibiotík na stanovenie kvalitatívnej citlivosti podľa materiálu, vyvolávateľa 
a oddelenia 
13.1  Moč  
G-paličky  
Detská ambulancia : AUG, COT, CXM, AMP 
Ambulancia dospelí: AMP, COT, NOR, AUG 
Ambulancia nefrologická: AUG, COT, NOR, CXM 
Lôžko AUG, NET, COT, NOR, CXN, GEN 
Urológia +ARO AUG, GEN, COT, CXM, CIP, NET 
Lôžko detské + novorodenecké AMP, AUG, COT, GEN, CXM, NET 
Pseudomonas sp. GEN, TAZ,CEF III,CAZ, AMI 
Nefermentujúce G- paličky UNA. CMP, GEN, COT 
Salmonella sp. AMP, CMP. CIP, OFL, COT 
 
G+koky 
Enterokoky AMP, NOR, AUG, VAN 
Staphylococcus NOR. OXA, COT, VAN 
Streptococcus (agalactiae, viridujúce) AMP, OFL, AUG, PNC  
 
13.2  OKO - lokálne 
CMP, GEN, SULF, NEO, BAC, TOB 
 
13.3  Pošva 
G-paličky UNA/AUG., FUR, COT, CEF I 
Staphylococcus OXA, FUR, TET, COT  
Enterococcus AMP, FUR, TET 
Streptococcus sp. PNC, AMP, FUR, TET 
G – paličky lôžko  AUG, CFL, GEN, NET 
 
13.4 CSF  
AUG, CMP, GEN, CTX, CRO, CAZ, AMP 
 
13.5  Výtery a ostatný materiál 
G-paličky 
Ambulancia AMP, CEF I, CEF II, CIPRO 
Lôžko AUG, GEN, CEF II, CIP, NET 
Kožné AUB, CEF I, CIP, TET 
Pseudomonas GEN, TAZ, CEF III, AMI 
Nefermentujúce G-paličky  UNA/AUG, CMP, GEN, COT 
Haemophilus sp AMP. CIP, CEF II, AZI, AUG 
Moraxella sp AMP, AUG, AZI, CIP, CEF II 
Stafylokoky 
Ambulancia OXA, ERY, CLI, VAN 
Lôžko OXA, ERY, CLI, TET, VAN 
Streptococcus pneumoniae PNC, OXA, ERY, COT, CMP 
Streptococcus sp.(HS) PNC, ERY, CLI, TET 
Streptococcus viridans PNC, AMP, ERY CLI, CEF I, TET 
Enterococcus sp ambulancia AMP, CMP,TET, CIP 
Enterococcus sp lôžko AMP, CMP, TET, CIP, VAN 
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Anaeróbne baktérie AUG, CMP, CLI, FOX, PNC 
Salmonella sp AMP, CMP, CIP, OFL, COT 
 
14  Zostavy antibiotík na stanovenie kvantitatívnej citlivosti na 8 riedení podľa 
vyvolávateľa 
14.1  Enterokoky MIC 10 
Ampicilin, Piperacilin+tazobaktam(Tazocin), Erytromycin, Teikoplanin, Vankomycin, 
Ciprofloxacin, Tetracykliny, Chloramfenikol, Gentamicin, Nitrofurantoin 
14.2  Gram – 20 MIC 20 
Ampicilin, Ampicilín+sulbaktam,Piperacilin, Piperacilin + tazobaktam, Cefuroxim, 
Cefoperazon+sulbactam, Ceftazidim, Ceftazidim +klavulanát, Cefepim, Aztreonam, 
Meropenem, Gentamicin, Tobramycin, Amikacin, Ciprofloxacin, Tetracyklin, Kolistin, 
Trimetoprim+sulfonamid 
14.3  Gram – nefermentujúce paličky MIC 20 
Ampicilin+sulbaktam, Piperacilin, Piperacilin+Tazobactam, Ceftizoxim, Cefoperazon, 
Cefoperazon + sulbactam, Ceftazidim, Ceftazidim+klavulanát, Cefepim, Aztreonam, 
Imipenem, Meropenem, Gentamicin, Tobramycin, Amikacin, Ciprofloxacin,Chloramfenikol 
Tetracyklin,, Kolistin, Trimetoprim+sulfonamid 
14.4  Gram + stafylokoky MIC 20 
Ampicilin,Ampicilin + sulbaktam, Oxacilin, Piperacilin + tazobaktam, Cefalotin, 
Erytromycin,Synercid,Linezolid,Clindamycin, Rifampicin,Gentamicin,Teikoplanin, 
Vankomycin, Ciprofloxacin, Moxifloxacin, Chloramfenikol, Tetracyklin, 
Trimetoprim+sulfonamid, Nitrofurantoin 
 
 
15  Načastejší bakteriálni vyvolávatelia infekcií  
15.1  GIT 
 Infekcie (s ,alebo bez produkcie toxínu v organizme) prenosné orálnou cestou postihujúce 
GIT a prejavujúce sa ako  
Enteritis, colitis  
Campylobacter jejuni, Salmonella sp., Shigella sp.Clostridium perfringens, Clostridium 
botulinum, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Bacillus cereus, E.coli, Yersinia 
enterocolitica 
Gastritis, duodenitis 
Helicobacter pylori,  
Proctitis 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum 
Intoxikácia –(toxín vyprodukovaný v jedle)  
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium botulinum 
Infekcie prenosné orálnou cestou postihujúce iné systémy 
- hepatitída A,E,   
- poliomyelitída,  
- enterovírusové infekcie meningitída, myokarditída  
- listerióza 

 
Salmonella – potraviny, vajíčka,hydina, zvieratá                                                                                                  
Schigella – rodiny,azylové inštitúcie,denné sanatóriá                                                                                          
E.coli – potraviny, voda                                                                                                                                         
Vibrio cholerae – voda v trópoch                                                                                                          
Vibrio parahaemolyticus – plody mora                                                                                                           
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Rotavírus – rodiny, inštitúcie – hlavne deti                                                                                                          
Norwalk vírus, Adenovírusy – rodiny, inštitúcie                                                                                                  
Yersinia enterocolitica – zvieracie výkaly                                                                                                 
Campylobacter – potraviny, zvieratá,mlieko                                                                                                        
Bacillus cereus – potraviny (ryža,cestoviny)                                                                                                        
Clostridium perfringens – zle tepelne upravené mäso                                                                                          
Giardia lamblia – voda                                                                                                                                         
Entamoeba histolytica – inštitúcie, ľudia                                                                                                       
Clostridium difficile – nozokomiálne, po použití atb            
Listeria monocytogenes - po požití tepelne neopracovanej zeleniny a mlieka 
 
Intraabdominálne infekcie 
Peritonitis 
E.coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, anaeróbne 
baktérie, Chlamydia trachomatis, Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa 
Peritonitis u dialyzovaných 
Koaguláza negatívne stafylokoky. Staphylococcus aureus, Streptococcus sp. 
Intraabdominálny abscess 
Bacteroides fragilis, E. coli, Enterococcus, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, 
Staphylococcus aureus 
 
15.2  HCD 
Rhinitis - vírusy 
Faryngitis –HS-A –Streptococcus pyogenes, anaeróbne baktérie 
Tonsilitis – HS-A – Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Corynebacterium        
diphtheriae 
Otitis externa – Pseudomonas aeruginosa(plavci), Staphylococcus aureus 
Otitis media – Str.pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catharalis 
Sinusitis – vírusy, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus  
influenzae, Moraxella catharralis, anaeróbna flóra 
Epiglotitis – Haemophilus influenzae b 
Laryngitis – vírusové 
 
15.3  DCD 
Tracheobronchitis – Mycoplasma pneumoniae 
Bronchiolitis – superinfekcia vírusových infektov 
Bronchitis –superinfekcia  vírusových infektov, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae, Bordetella pertussis   
Pneumónia akútna – Streptococcus pneumoniae,  Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae,  Klebsiella pneumoniae, E.coli, Legionella pneumophila, Ps. aeruginosa, 
anaeróbne inf., Mycoplasma  pneumoniae, Chlamydia pneumoniae 
Pneumónia chronická – anaeróbne infekcie, tbc, plesne, superinfekcia baktériami 
 
Špecifické infekcie DC 
Tuberkulóza 
Diftéria 
Pertussis 
Hemofilová epiglotitída 
Legionelová pneumónia 
Mykoplazmová pneumónia 
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Infekcie cystickej fibrózy – Pseudomonas aeruginosa 
Bakteriálna superinfekcia vírusových infekcií 
 
 
15.4  IMC 
Cystitis 
E. coli  
Ostatné G- paličky – Klebsiella, Enterobacter, Proteus + Morganella, Providencia 
St. saphrophyticus –  
St. epidermidis, Staphylococcus aureus, Ureaplasma urealyticum, Corynebacterium 
urealyticus 
Nozokomiálne IMC  
 Serratia, G- nefermentujúce paličky Ps. aeruginosa, Acinetobacter 
Pyelonefritis 
E.coli, Proteus, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Enterococcus, Corynebacterium 
urealyticus 
Prostatitis 
E.coli, Klebsiella, Enterobacter,Proteus mirabilis, Enterococcus, Neisseria gonorrhoeae,  
Epididimitis 
Chlamydia trachomatis 
 
 
15.5  Koža a mäkké tkanivo 
Impetigo 
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus 
Furunkul a karbunkul 
Staphylococcus aureus 
Panarícium 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa 
Erysipel 
Streptococcus pyogenes 
Cellulitis 
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae typ b 
Nekrotizujúca celulitída a fasciitída 
Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens, klostrídiá anaeróbnych traumatóz, 
Bakteroides fragilis, Peptostreptococcus, Pseudomonas aeruginosa 
Rany po pohryznutí alebo kontakte so zvieratami 
Pasteurella multocida, Franciscella tularensis,  Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium 
marinum, Plesiomonas,  
kontaminované 
Staphylococcus sp., streptococcus sp., Enterobacteriaceae, Pseudomonas 
 
 
 
 
15.6  STD 
Prenos – výhradne pohlavne, prejavujúce sa pohlavným ochorením 
Celkové ochorenia prenosné pohlavne – syfilis 
Vaginálne svrbenie, pálenie, zápach – Candida, Trichomonas vaginalis, Gardnerella,  
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Hnisavý a hlienový výtok, pálenie pri močení – N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 
Ureaplazma 
Bolestivé papuly, vezikuly, vredy – Haemophilus ducreyi 
Nebolestivé vredíky – Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis 
Lymfadenopatia inguinalis – C. trachomatis,  
 
 
Uretritis  
Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma sp. 
Bakteriálna vaginóza  
Polymikrobiálna etiológia Gardnerella vaginalis, Bacteroides non-fragilis, Mobiluncus sp.  
+ anaeróbne Peptostreptococcus 
Cervicitis 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Actinomyces, Mycobacterium 
Genitálny vred 
Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Chlamydia trachomatis, 
 
15.7  Oko 
Konjunktivitída – Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
koaguláza negatívny,(Haemophilus influenzae,(Haemophilus aegyptius), Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) 
Keratitída –   Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Endophthalmitis 
Staphylococcus sp. Pseudomonas aeruginosa, Bacillus species 
 
15.8  Mozog 
Akútna meningitída –Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus 
influenzae typ b, Hemolytický streptokok sk.B – HSB – Streptococcus agalactiae, Listeria 
monocytogenes, E. coli. Leptospira, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes 
Chronická meningitída –Mycobacterium tbc, Nocardia, Treponema pallidum, (Borrelia 
burgdorferi, Brucella, atypické mykobaktérie 
Mozgový absces –viridujúce streptokoky, zmiešaná anaeróbna flóra, Staphylococcus aureus 
 
 
16  Imunosérologické bloky 
16.1.1  Novorodenecký skríning (BWR) – dôkaz protilátok proti Treponema pallidum. 
Metóda BWR zachytáva netreponémové celkové protilátky  
16.1.2  Tehotenský skríning 1 (TPHA, HIV, HBsAg, Toxo, Rubeolla IgM) 
V prvom trimestri sa skríningovo vyšetruje tehotná testami   
- TPHA - proti Treponema pallidum z dôvodu vylúčenia infekcie pre možnosť 

intrauterinnej infekcie s teratogénnymi následkami. Metóda TPHA zachytáva celkové 
treponémové protilátky, je špecifická 

- HIV (ELISA metóda) – dôkaz protilátok proti HIV, prípadne HIV antigénu  kvôli 
možnému prenosu infekcie na dieťa 

- HbsAg  (metódou ELISA) vírusu hepatitídy B kvôli možnému prenosu infekcie na dieťa 
- Toxoplazma  IgM, IgG, IgA (ELISA)– dôkaz protilátok pre možnú intrauterinnú infekciu 

prvokom Toxoplazma gondii 
- Rubeolla IgM (ELISA) –  nález protilátok môže súvisieť s akútne prebiehajúcou 

intrauterinnou infekciou vírusom rubeolly, ktorá môže mať teratogénny účinok na plod  
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16.1.3  Tehotenský skríning 2  (BWR, HIV, HBsAg) 
Pred pôrodom  sa vyšetruje sérum tehotnej testami 
BWR -  z dôvodu vylúčenia infekcie matky získanej v priebehu gravidity 
HIV – z dôvodu vylúčenia infekcie matky získanej v priebehu gravidity 
HbsAg – z dôvodu vylúčenia infekcie matky získanej v priebehu gravidity 
kvôli možnému prenosu infekcie na plod počas pôrodu a po pôrode a zabezpečeniu účinných 
opatrení 
16.1.4  Novorodenecký skríning rizikový (Rubeolla IgM, CMV IgM, Toxo IgM, HSV IgM) 
Novorodenecký skríning u rizikových novorodencov, prípadne u novorodenca so známkami 
poškodenia intrauterinnou infekciou. Vymenovanými testami je možné dokázať postinfekčné 
protilátky u novorodenca. 
16.1.5  Hepatitídy (HBsAg, anti VHC, HAV IgM, HEVIgM, HDVIgM,  Toxo IgM, HSV IgM 
+ Coxackie IgM + EBV VCA IgM + CMV IgM) 
Súbor vyšetrení na odhalenie najčastejších pôvodcov, prípadne protilátok proti najčastejším 
pôvodcom vírusových hepatitíd. 
16.1.6  Vakcinačný skríning (diftéria, tetanus, perussis, morbilli, rubeolla, mumps, haemofilus   
influenzae typ b, anti HBs) 
Súbor vyšetrení na určenie koncentrácie špecifických protektívnych IgG protilátok proti 
vakcináciou preventabilným ochoreniam.  
16.1.7  STD ( TPHA, HIV, HSV  IgM, Chlamydia trachomatis IgM + antigén) 
Dôkaz antigénu prípadne protilátok proti mikroorganizmom prenosným sexuálnou cestou 
Nález pozitívnych TPHA protilátok si vyžaduje konfirmáciu v NRC, aby bolo možné potvrdiť 
akútne, prípadne liečené ochorenie na syfilis. 
Nález pozitívnych HIV protilátok, prípadne aj antigénu  je potrebné potvrdiť v NRC, aby bolo 
možné potvrdiť infekciu a stanoviť ďalší postup. 
Nález pozitívnych HSV 2 IgM – je znakom primoinfekcie vírusom HSV 2. 
Nález pozitívnych Chlamýdia trachomatis IgM  - može byť znakom akútnej infekcie. 
Nález antigénu Chlamydia trachomatis vo vzorke výteru z uretry alebo ejakulátu pri 
správnom odbere môže byť známkou infekcie.  
16.1.8  Uzlinový syndróm (EBV, CMV, Toxoplazmóza, Rubeolla, HIV) 
Súbor vyšetrení na dôkaz protilátok proti vírusom najčastejšie sa podieľajúcim na 
generalizovanej alebo aj lokálnej lymfadenitíde. 
16.1.9  Dyspepsia (gliadin, KM – kazein, laktalbumin, transglutamináza, endomysium, sója) 
Súbor vyšetrení na odhalenie intolerancie (nie alergie) niektorých potravinových 
súčastí(gliadin, kravské mlieko, sója). 
- Anti gliadin IgM, IgA (ELISA) svedčia pre akútne ochorenie, IgG  (ELISA) svedčia pre   
akútny atak v minulosti.  
- ELISA dôkaz IgA, IgG protilátok proti transglutamináze  sa používa ako laboratórny marker 
na dôkaz celiakie.  
- Špecifické protilátky proti endomýziu (metóda nepriamej imunofluorescencie) môžu byť 

typu IgG pemfigoid a pemfigus (systémové postihnutie) alebo endomyziálny (enterálne 
postihnutie) IgA typ.  

- Protilátky proti kravskému mlieku typu IgA, IgG – svedčia pre intoleranciu kravského 
mlieka.  
- Protilátky proti súčastiam kravského mlieka (kazein, laktalbumin) môžu špecifickovať 
súčasť, ktorú pacient netoleruje. Ich pozitívny nález môže byť aj pri negatívnom náleze 
protilátok proti kravskému mlieku. 
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16.2  Transplantačná príprava HBsAg, anti HBs, anti VHC, HIV, CMV IgM, IgG, VZV IgG,   
HSV IgG) 
Súbor vyšetrení indikovaný pri príprave na transplantáciu podľa odporúčania 
transplantačného centra. 
16.2.1  Predoperačný skríning  (BWR, HBsAg, HIV) 
Súbor vyšetrení indikovaných vrámci predoperačného skríningu podľa odporúčania 
pracoviska. 
 
17  Imunosérologické a parazitologické vyšetrenia 
U-dôkaz tehotenstva – dôkaz produkcie HCG metódou ELISA z moču pacientky. 
 
17.1  Reumatologické markery – dôkaz markerov autoimunitných ochorení  
S anti DNA 
S anti c ANCA 
S anti p ANCA 
S anti RO 
S anti ANF 
S anti ENA 
 
17.2  Luetická sérológia 
S BWR - dôkaz protilátok proti Treponema pallidum pri podozrení na syfilis.Metóda BWR 
zachytáva netreponémové celkové protilátky. 
S TPHA – dôkaz protilátok proti Treponema pallidum pri podozrení na syfilis.Test zachytáva 
celkové treponémové protilátky. 
 
17.3  Bakteriálna sérológia 
S Infekčná mononukleóza – Vyšetrenie IM test, Ericksonov OCH test a Paul Bunellov test – 
dôkaz heterofilných IgM protilátok pri podozrení na infekčnú monoukleózu. 
S Listerióza – Dôkaz celkových aglutinačných protilátok proti Listeria monocytogenes , 
vyvolávajúce ochorenie dospelých imunosuprimovaných pacientov, nosičstvo u žien.  
S Tularémia – Dôkaz celkových protilátok proti Francisella tularensis. Vyvoláva zoonózu 
prenosnú zo zvierat na človeka.  
S Protilátky proti Salmonella sp (Vidal) – Aglutinačná reakcia dôkazujúca celkové protilátky 
proti antigénom vybraných salmonell spôsobujúcich najčastejšie infekciu.  
S Protilátky proti Salmonella typhi – Aglutinačná reakcia dokazujúca celkové protilátky proti 
antigénom vybraných salmonell spôsobujúcich najčastejšie infekciu.  
S Yersiniósa (aglutinačne, IgM, IgG, IgA) – Aglutinačná reakcia dokazuje celkové protilátky 
proti antigénom Yersinia enterocolitica.  Špecifické IgA, IgG, IgM protilátky (ELISA) sú 
určené na stanovenie štádia ochorenia. 
S Borrelia sp. IgM – Stanovuje akútne IgM protilátky proti Borrelia sp.(garini, burgdorferi, 
afzelí). Vyvoláva chronické ochorenie po kontakte s infikovaným kliešťom.  
S Borrelia sp. IgG – Stanovuje anamnestické protilátky typu IgG proti Borrelia sp. 
Nešpecifické reakcie môžu byť prítomné pri infekcii inými baktériami zo skupiny spirochét. 
S Borrelia sp. Western blot – Konfirmačný test – stanovenie protilátok typu IgG a IgM proti 
jednotlivým antigénom Borrelia sp. 
S Chlamydia trachomatis IgM – ELISA - protilátky proti antigénom baktérie Chlamydia 
trachomatis.pozostávajúcej z viacerých sérotypov. 
S Chlamydia trachomatis IgG – Protilátky anamnestické proti Chlamydia trachomatis. 
S Chlamydia pneumoniae IgM – Protilátky IgM proti baktérii Chlamydophila pneumonia – 
vyvoláva atypickú pneumóniu.  
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S Chlamydia pneumoniae IgG – Protilátky typu IgG – anamnestické proti baktérii 
Chlamydophila pneumoniae. 
S Helicobacter pylori IgA – Dokaz slizničných protilátok proti Helicobacter pylorí – 
etiologické agens gastritídy a vredu sliznice žalúdka.  
S Bordetella pertussis IgG, IgM IgA – Protilátky proti antigénom baktérie  Bordetella 
pertussis – vyvolávajúcej ťažké ochorenie dýchacích ciest – čierny kašeľ.  
S Bordetella pertussis, parapertussis (protilátky aglutinačne) – Stanovenie celkových 
protilátok proti Bordetella parapertussis – vyvolávajúca podobné ochorenie ako čierny kašeľ, 
avšak miernejšie. Na vyšetrenie je potrebné doručiť 2 vzorky odobraté v intervale 14 dní. 
S Tetanus IgG – Stanovenie antiinfekčnej postvakcinačnej  imunity proti tetanickému toxínu 
S Diftéria IgG – Stanovenie antiinfekčnej postvakcinačnej  imunity proti difterickému toxínu 
S Haemophilus influenzae b IgG – Stanovenie postvakcinačnej imunity proti Haemophilus 
influenzae typ b.  
S Streptococcus pneumoniae IgG – Stanovenie postvakcinačnej imunity proti 23 sérotypom 
Streptococcus pneumoniae. 
S Mycoplasma pneumoniae IgM – Stanovenie akútnych protilátok proti Mycoplasma 
pneumoniae, vyvolávajúcej epidémie atypických pneumónií. 
 
17.4  Dôkaz antigénu a nukleových kyselín 
V – Chlamýdia trachomatis antigén – Dôkaz antigénu z výteru z uretry (Odoberá sa do 
zvláštnej odberovej súpravy.  
E - Chlamýdia trachomatis antigén - Dôkaz antigénu v ejakuláte (Odoberá sa do zvláštnej 
odberovej súpravy ). 
Sp – Chlamýdia trachomatis antigén – Dôkaz antigénu v spúte, výtere zo oka (odber do 
zvlášnej odberovej súpravy). 
F – Rotavírus + adenovírusy – Dôkaz antigénu najčastejších vyvolávateľov vírusových 
hnačiek  zo stolice. Výsledok do 1 hodiny po doručení do laboratória.  
E – HPV – dôkaz  HPV zo steru krčku maternice. Odoberá sa do zvláštnych odberových 
súprav. Metódou genetickej sondy  (odporúčanou výhlaškou MZ SR) identifikujeme skupinu 
vysokorizikových alebo nízkorizikových antigénov.  
Csf – Bakteriálna meningitída – Dôkaz antigénu latexovou aglutináciou z CSM, prípadne krvi 
a moču na dôkaz voľných antigénov proti najčastejším vyvolávateľom bakteriálnych 
meningitíd (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae typ b, Neisseria meningitidis 
typ A, B, C, W,X,Y., E. coli, Streptococcus agalactiae). 
U – Bakteriálna meningitída- Dtto. 
 
17.5  Vírusová sérológia 
S EBV VCA IgM, S EBV VCA IgG, S EBNA IgM, S EBNA IgG, S EBV EA – Dôkaz 
špecifických protilátok typu IgG a IgM metódou ELISA proti vybraným antigénom Epstein- 
Barrovej vírusu (infekčná monoukleóza, Burkittov lymfóm, nazofaryngeálny karcinóm). 
S Rubeolla vírus IgM S Rubeolla vírus IgG – Dôkaz protilátok proti vírusu rubeolly. 
Vyvolávateľ akútneho exantémového ochorenia, IgM sa syntetizujú v období  akútneho 
ochorenia ,alebo po prvej dávke očkovacej látky. IgG sú postinfekčné anamnestické 
protilátky, alebo postvakcinačné protektívne protilátky. 
S Parotitis vírus IgM S Parotitis vírus IgG – Dôkaz protilátok proti  vírusu parotitídy. 
Vyvolávateľ akútneho ochorenia mumps. IgM sa syntetizujú v období  akútneho ochorenia, 
alebo po prvej dávke očkovacej látky. IgG sú postinfekčné anamnestické protilátky, alebo 
postvakcinačné protektívne protilátky. 
S RSV IgM – Dôkaz protilátok syntetizovaných v období akútnej infekcie RSV – vyvolávateľ 
bronchitídy a bronchiolotídy.  
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S Adenovírus IgM - Dôkaz protilátok syntetizovaných v období akútnej infekcie 
adenovírusmi – vyvolávateľ ochorenia akútna faryngokonjunktiválna horúčka (APC), akútne 
respiračné infekty, folikulárna konjunktivitída, a i.  
S Morbilli vírus IgM S  Morbilli vírus IgG – Dôkaz protilátok proti vírusu morbíl. 
Vyvolávateľ akútneho exantémového ochorenia s možným ťažkým priebehom, 
komplikáciami a neskorými prejavmi. IgM sa syntetizujú v období  akútneho ochorenia ,alebo 
po prvej dávke očkovacej látky. IgG sú postinfekčné anamnestické protilátky, alebo 
postvakcinačné protektívne protilátky. 
S Vírus chrípky A IgM S Vírus chrípky A IgG S Vírus chrípky B IgM S Vírus chrípky B IgG 
– Dôkaz protilátok triedy IgM a IgG proti vírusom chrípky A, alebo B. IgM sa syntetizujú 
v období  akútneho ochorenia, alebo po prvej dávke očkovacej látky. IgG sú postinfekčné 
anamnestické protilátky ,alebo postvakcinačné protektívne protilátky. 
S VZV IgG S VZV IgM – Dôkaz protilátok proti vírusu varicella zoster. Vyvolávateľ 
exantémového ochorenia ovčie kiahne s možným neskorším prejavením sa latentnej infekcie 
ako pásový opar. IgM sa syntetizujú v období  akútneho ochorenia, alebo po prvej dávke 
očkovacej látky. IgG sú postinfekčné anamnestické protilátky ,alebo postvakcinačné 
protektívne protilátky. 
S HIV 1,0,2,+ antigén – Dôkaz protilátok proti HIV vírusu (1, 2, 0) v rámci skrínigového 
vyšetrenia spolu s dôkazom antigénu pacienta. Nález reaktívnej vzorky podlieha zvláštnemu 
režimu. 
S HSV 1,2 IgM S HSV 1,2 IgG  – Dôkaz protilátok proti HSV 1,2.Vyvolávatelia akútnych 
a latentných infekcií na koži a slizniciach s predilekčným výskytom . Primoinfekcia je 
charakterizovaná tvorbou IgM protilátok. IgG protilátky svedčia o prekonanom ochorení.  
S kliešťová encefalitída IgM S Kliešťová encefalitída IgG - IgM protilátky sa syntetizujú 
v období  akútneho ochorenia ,alebo po prvej dávke očkovacej látky. IgG sú postinfekčné 
anamnestické protilátky, alebo postvakcinačné protektívne protilátky. 
S Coxackie vírusy IgM S Coxackie vírusy IgG – Dôkaz IgM a IgG protilátok metódou 
nepriamej imunofluorescencie proti Coxackie vírusom. IgM sa syntetizujú v období  akútneho 
ochorenia. IgG sú postinfekčné anamnestické protilátky 
S Parvovírus IgM S Parvovírus IgG – IgM sa syntetizujú v období  akútneho ochorenia, IgG 
sú postinfekčné anamnestické protilátky. Vírus vyvoláva akútne exantémové ochorenie  
 
17.6  Vírusové hepatitítdy 
S HbsAg, S anti HBs, S anti HBc IgM, S anti HBc total,S anti HBe/ HBeAg – Sérologické 
markery VHB.  
S anti VHD antigén, IgM Ig – Hepatitída D: vyšetrujeme  pri pozitivite HbsAg a HbeAg  
dôkaz superinfekcie alebo koinfekcie.  
S anti VHA IgM, S anti VHA total – Sérologické markery vírusovej hepatitídy A 
S anti VHC + VHC antigén – Dôkaz vírusovej hepatitídy C – protilátky aj antigén na 
odstránenie imunologického diagnostického okienka. 
S anti VHC konfirmačný test Western blot – Pri pozitívnom náleze anti VHC, potvrdenie 
špecificity dôkazom protilátok proti jednotlivým antigénom vírusu hepatitídy C. 
S anti VHE IgM, Ig total – Sérologické markery vírusovej hepatitídy typu E. 
 
17.7  Nešpecifická antimikrobiálna imunita 
S CH50 – Stanovenie 50% aktivity komplementu. 
B Ta B lymfocyty –Stanovenie  počtu T , T aktívnych a B lymfocytov. 
B Fagocytóza – Stanovenie počtu fagocytujúcich buniek. 
B Fagocytárny index – Stanovenie aktivity fagocytujúcich buniek. 
S Antitrypsín – Stanovenie hladiny alfa 1 antitrypsínu. 
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S Ceruloplazmín – Stanovenie hladiny ceruloplazmínu. 
S Orosomukoid – Stanovenie hladiny orosomukoidu. 
 
17.8  Protilátkový index 
S + Csf Kliešťová encefalitída 
S + CsF Neuroborelióza Borrelia burgdorferi  
S + Csf CMV infekcia 
S + Csf VZV neuroinfekcia 
S + Csf  HSV neuroinfekcia 
Vyšetrenie protilátkového indexu porovnaním špecifických a nešpecifických 
imunoglobulínov v sére a CSM na určenie intratekálnej tvorby.  
 
 
17.9  Parazitológia 
Z LEPEX (Enterobius vermicularis) – Mikroskopický dôkaz mrle ľudskej. Ochorenie časté 
po terapii ,je potrebné zopakovať kontrolný odber po 3 – 6 týždňoch z dôvodu možnej 
autoinfekcie. 
Odber na dôkaz Enterobius vermicularis – odberová súprava: podložné sklíčkou s nalepenou 
priesvitnou lepiacou páskou. Lepiacu pásku stiahneme z podložného sklíčka. Sklíčko 
položíme bokom. Lepiacu pásku chytíme do obidvoch rúk a pevne pritlačím na análny otvor a 
kožné riasy okolo jej lepiacou stranou. Pásku prilepíme naspäť na podložné sklíčko. Odber 
robíme ráno, pred tým ,ako ide pacient na stolicu a predtým ,ako si umyje konečník !!!!!!  
Sklíčko označíme a doručíme do laboratória.  
F Vajíčka a cysty črevných parazitov – Priamy mikroskopický dôkaz vajíčok a cýst parazitov. 
Odber stolice na parazitologické vyšetrenie – Odoberá sa stolica do sterilného kontajneru ( nie 
výter z rekta) v množstve asi 1- 5 cm3. Opakovane. Minimálne 3 dni za sebou, alebo podľa 
životného cyklu predpokladaného parazita (po dohovore aj odber iného materiálu). Kontrolný 
odber po terapii je vhodné načasovať podľa životného cykla parazita. 
T Trichomonas vaginalis – Priamy dôkaz prvoka Trichomonas vaginalis. Transport vzorky 
(výter z pošvy alebo výter z uretry) je v transportnej pôde (Amies). Pred doručením do 
laboratória sa vzorka  nesmie uložiť do chladničky!  
S Toxoplazmóza IgA, IgM, – Dôkaz infekcie prvokom Toxoplazma gondii.. Nález IgM 
protilátok a IgA svedčí pre akútne ochorenie. Nález IgG protilátok o prekonanej infekcii.  
S Toxocaróza IgM, IgG – Stanovenie protilátok triedy IgM a IgG proti parazitóze spôsobenej 
Toxocara canis 
S Echinococcus granulosus  S Schistosoma mansoni IgG S Entamoeba histolytica  IgG–  
Stanovenie protilátok proti typu IgG proti vymenovaných vyvolávateľom parazitóz.  
 
 
18  Sérologické reakcie 
HODNOTENIE SEROLOGICKÝCH REAKCIÍ 
Kvalitatívna reakcia: pozitívny alebo negatívny (porovnaním s hraničnou hodnotou) 
Kvantitatívna reakcia: titer protilátok alebo koncentrácia 
Určovanie protilátok celkových (KFR,aglutinácia .....)                                                                     
– Dynamika tvorby protilátok –odoberajú sa 2 vzorky v odstupe  
14 dní – výsledok sa udáva ako riedenie séra a alebo ako titer protilátok.                                                           
Určovanie jednotlivých tried imunoglobulínov                                                                                                    
-IgM, IgA včasné, akútne ochorenie.                                                                                                                    
- IgG neskoré, protektívne, dlhodobé.                                                                                                                   
výsledok sa udáva v koncentráciu – g/l 
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Dôkaz akútneho ochorenia 
-štvornásobný vzostup alebo pokles titra protilátok,                                                                                             
-konverzia z negativity na pozitivitu                                                                                                                     
-dôkaz IgM protilátok  
 
 
19 Najčastejší vírusoví vyvolávatelia ochorení 
 
Mozog 
Encefalitída – HSV 1, togavírusy, flavivírusy a bunyavírusy (arbovírusy – vírus kliešťovej  
                        encefalitídy), picornavírusy (poliovírusy), vírus besnoty, HIV 
Meningitída – HSV -2, Picornavírusy (poliovírusy, echo, coxackie), mumps, arbovírusy  -  
                        vírus kliešťovej encefalitítdy, LCM 
Paralýza  - polio, enterovírus 70,71, coxackie A7 
Ostatné – JC vírusy , morbilli (SSPE) HTLV, HIV, 
Postinfekčná encefalitída – morbilli, mumps, rubeolla, varicella, influenza vírusy  
Ústa  
Stomatitis - HSV,  
Herpangína, hand – foot – mouth – Coxackie vírus 
Koža a sliznice 
HSV, VZV, poxvírus, Coxackie a echo, morbilli, rubeolla, B19 parvovírus, papilloma vírus 
Srdce 
Myokarditída – coxackie B vírus 
Obličky - CMV 
Oko 
Konjunktivitída a keratokonjunktivitída – HSV, adenovírus, morbilli, enterovírus 70, coxackie 
A 24, rubeolla (vrodený sy.) 
HCD 
Rinitída  - rhinovírus, coronavírus, adenovírus, influenza vírus, parainfluenza vírus, RSV 
Faryngitída – adenovírus, coxackie vírus, HSV, EBV 
DCD 
Influenza vírus, parainfluenza vírus, RSV, Adenovírus 
GIT 
rotavírus, adenovírus, , calici-like (norwalk vírus), picornavírusy (coxackie vírus), astrovírus, 
reovírus  
UGT 
Lézie – HSV 2 
Bradavice- papillomavírus H 6, 11, 42,  Ca 18, 16 
Sexuálne prenosné vírusy 
HPV, HSV 2, CMV, VHB, HIV, HTLV 
Lymfoidné tkanivo  
Mononukleóza – EBV, CMV 
Pečeň 
Žltá zimnica, CMV, EBV  
Hepatitída – VHA, B, C, D, E, G 
Hepatitis novorodencov a imunokompromitovaných – CMV, HSV, Varicella, Rubeolla 
(kongenitálny sy.) 
 
Spoločnosť sprostredkuje vyšetrenie biologického materiálu pri podozrení na:  
Leptospirózu – Univerzita Komenského Bratislava 
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Priony a pomalé vírusové nákazy - ÚVZ SR Bratislava 
Vírusové infekcie (priamy dôkaz vírusov ) – ÚVZ SR, Bratislava 
- na konfirmáciu pozitívnych vyšetrení 
HIV - NRC pre diagnostiku HIV / AIDS, Bratislava 
VHB, VHC - dôkaz NK 
TPHA - NRC pre diagnostiku syfilis, ÚVZ Košice 
 
20  Kontrola kvality laboratórnej diagnostiky a získané certifikáty v oblasti. 
Kultivácia baktérii 
Kultivácia mykobaktérií 
Kultivácia Trichomonas vaginalis 
Diagnostika helmintov 
Diagnostika parazitóz 
Vírusové hepatitítdy HAV, HBV, HCV 
Diagnostika EBV, CMV,  
Diagnostika preventabilných ochorení morbilli, rubeolla, parotitída,  
Diagnostika HIV 
Diagnostika Toxoplazmózy 
Diagnostika Treponema pallidum, Borrelia sp 
Diagnostika vysokorizikových a nízkorizikových sérotypov HPV 
Stanovenie citlivosti na antibiotiká 
Identifikácia rezistentných kmeňov 
 
21  Imunosérologické a parazitologické vyšetrenia 
 
 

VYŠETRENIE METÓDA HODNOTENIE HRANICA
U-dôkaz tehotenstva ELISA kvalitatívne 

Reumatologické 
markery

 

S anti DNA      ELISA semikvantitatívne 1,1
S. anti c ANCA ELISA semikvantitatívne 1,1
S anti p ANCA ELISA semikvantitatívne 1,1

S anti RO ELISA semikvantitatívne 1,1
S anti ANF IFA individuálne 

S anti ENA screen ELISA semikvantitatívne 1,1
Luetická sérológia  

S BWR aglutinácia kvalitatívne 
S TPHA hemaglutinácia  kvalitatívne 

Bakteriálna 
sérológia

 

S Infekčná 
mononukleóza

IMO  1:8

S Infekčná 
mononukleóza

OCH Erickson   1:32

S Infekčná 
mononukleóza

Paul Bunell  1:160

S Listerióza antigén 
O - I,II a O – V

aglutinácia  1:160

S Tularémia aglutinácia  1:80
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S protlátky proti 
Salmonella sp Vidal
 O: 9,12 a O: 4,5,12

 H: d,b, 1,2, i, gm

aglutinácia
aglutinácia

 

 
1:80

1:100

S Protilátky proti 
Salmonella typhi (Vi 

antigén)
aglutinácia

 
 1:10

S Yersiniósa 
(aglutinačne, IgM, 

IgG, IgA)
ELISA

 
semikvantitatívne 1,1

S Borrelia sp. IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S Borrelia sp. IgG ELISA semikvantitatívne 1,1

S Borrelia sp. – 
konfirmačný test

western blot individuálne 

S Chlamydia 
trachomatis IgM

druhovo špecifické 
protilátky

ELISA  
 

kvantitatívne 1,1

S Chlamydia 
trachomatis IgG

dtto
ELISA

 
semikvantitatívne 1,1

S Chlamydia 
pneumoniae IgM

dtto
ELISA

 
semikvantitatívne 1,1

S Chlamydia 
pneumoniae IgG

dtto

ELISA
 

semikvantitatívne 1,1

S Helicobacter pylori 
IgA

ELISA semikvantitatívne 1,1

S Bordetella pertussis 
IgG, IgM IgA

ELISA kvantitatívne 1,1

S Bordetella 
pertussis, 

parapertussis 
(protilátky)

aglutinačne
 

signifikantný 
vzostup 

S Tetanus IgG ELISA individuálne 
S Diftéria IgG ELISA semikvantitatívne 1,1

S Haemophilus 
influenzae b IgG

ELISA individuálne 

S Streptococcus 
pneumoniae IgG

ELISA individuálne 

S Mycoplasma 
pneumoniae IgM

ELISA semikvantitatívne 1,1

Dôkaz antigénu 
a nukleových 

kyselín

 

V – Chlamýdia 
trachomatis antigén

ELISA semikvantitatívne 1,1
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E - Chlamýdia 
trachomatis antigén

ELISA semikvantitatívne 1,1

Sp – Chlamýdia 
trachomatis antigén

ELISA semikvantitatívne 1,1

F – Rotavírus + 
adenovírusy

latex aglutinácia individuálne 

E – HPV genetická sonda     individuálne HR, LR 
 

Csf – Bakteriálna 
meningitída

latex aglutinácia individuálne 

U – Bakteriálna 
meningitída

latex aglutinácia individuálne 

Vírusová sérológia  
S EBV VCA IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S EBV VCA IgG ELISA semikvantitatívne 1,1

S EBNA IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S EBNA IgG ELISA semikvantitatívne 1,1

S EBC EA ELISA semikvantitatívne 1,1
S Rubeolla vírus IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S Rubeolla vírus IgG ELISA semikvantitatívne 1,1
S Parotitis vírus IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S Parotitis vírus IgG ELISA semikvantitatívne 1,1

S RSV IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S Adenovírus IgM ELISA semikvantitatívne 1,1

S MOrbilli vírus IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S Morbilli vírus IgG ELISA semikvantitatívne 1,1

S Vírus chrípky 
A IgM

ELISA semikvantitatívne 1,1

S Vírus chrípky 
A IgG

ELISA semikvantitatívne 1,1

S Vírus chrípky B 
IgM

ELISA semikvantitatívne 1,1

S Vírus chrípky B 
IgG

ELISA semikvantitatívne 1,1

S VZV IgG  ELISA semikvantitatívne 1,1
S VZV IgM ELISA semikvantitatívne 1,1

S HIV 1,0,2,+ 
antigén

ELISA semikvantitatívne 1,1

S HSV 1,2 IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S HSV 1,2 IgG ELISA semikvantitatívne 1,1

S kliešťová 
encefalitída IgM

ELISA semikvantitatívne 1,1

S Kliešťová 
encefalitída IgG

ELISA semikvantitatívne 1,1

S Coxackie vírusy 
IgM

IFA individuálne 

S Coxackie vírusy 
IgG

IFA individuálne 

S Parvovírus IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
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S Parvovírus IgG ELISA semikvantitatívne 1,1
Vírusové hepatitítdy  

S HBsAg ELISA semikvantitatívne 1,1
S konfirmačný test hemaglutinácia individuálne 

S anti HBs ELISA semikvantitatívne 1,1
S anti HBc IgM  ELISA semikvantitatívne 1,1
S anti HBc total  ELISA semikvantitatívne 1,1

S anti HBe/ HBeAg ELISA semikvantitatívne 1,1
S anti VHA IgM ELISA semikvantitatívne 1,1
S anti VHA total  ELISA semikvantitatívne 1,1

S anti VHC + VHC 
antigén  

ELISA semikvantitatívne 1,1

S anti VHC  ELISA semikvantitatívne 1,1
S anti VHC 

konfiračný test
Western blot individuálne 

S anti VHE IgM, Ig 
total

ELISA semikvantitatívne 1,1

S anti VHD antigén,
 IgM Ig total ELISA

semikvantitatívne 1,1

Nešpecifická 
antimikrobiálna 

imunita

 

S CH50 hemolýza individuálne 
B Ta B lymfocyty mikroskopia, aktívne 

rozety  
individuálne 

B Fagocytóza mikroskopia  krvný 
náter  

individuálne 

B Fagocytárny index mikroskopia aktívne 
leukocyty  

individuálne 

S Antitrypsín RID individuálne 
S Ceruloplazmín RID individuálne 
S Orosomukoid RID individuálne 

Protilátkový index  
S+Csf Kliešťová 

encefalitída
RID+ELISA individuálne 

S +CsF 
Neuroborelióza

RID +ELISA individuálne 

S +Csf CMV infekcia RID+ELISA individuálne 
S+Csf VZV 

neuroinfekcia
RID + ELISA individuálne 

S+Csf  HSV 
neuroinfekcia

RID +ELISA individuálne 

Parazitológia  
Z LEPEX 

(Enterobius 
vermicularis)

mikroskopia
 

individuálne 

F Vajíčka a cysty 
črevných parazitov separácia 

mikroskopia

 
individuálne 

 

23

K
LI

N
IC

K
Á

 B
IO

C
H

É
M

IA
 s

.r.
o



 

T Trichomonas 
vaginalis

natívna 
mikroskopia

individuálne 

S Toxoplazmóza 
IgA,

 IgM, IgG
ELISA

 
semikvantitatívne 1,1

S Toxocaróza IgM, 
IgG

ELISA semikvantitatívne 1,1

S Echinococcus 
gtranulosus

 IgM IgG
ELISA

 
semikvantitatívne 1,1

S Schistosoma 
mansoni 
IgM IgG

ELISA
semikvantitatívne 1,1

S Entamoeba 
histolytica
 IgG, IgG

ELISA
 

semikvantitatívne 1,1

 
Hodnotenie  
– individuálne s rozmedzím na sprievodnom lístku 
– semikvantitatívne hodnotenie – index pozitivity – nad 1,1 (porovnaním s cut off)   
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