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A. ZAMERANIE LABORATÓRIÍ ODDELENIA KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE 

 

Laboratóriá Oddelenia klinickej mikrobiológie  v Martine sú súčasťou spoločnosti 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o. so sídlom v Žiline.  

 

Oddelenie klinickej mikrobiológie poskytuje laboratórne vyšetrenia v odbore klinická 

mikrobiológia so zameraním na : 

-  bakteriológiu 

-  virológiu 

-  mykológiu 

-  parazitológiu 

Laboratóriá  Oddelenia klinickej mikrobiológie sú zapojené do systému internej a externej 

kontroly kvality. 

Cieľom práce laboratórií je poskytovať služby v čo najlepšej kvalite, v súlade 

s najnovšími vedeckými poznatkami v odbore klinická mikrobiológia. 
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B. INFORMÁCIE O PRACOVISKU 
 

Názov organizácie:   KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o. 

 

Názov laboratória:   Oddelenie klinickej mikrobiológie 

Predmet činnosti:      laboratórne vyšetrenia v klinickej mikrobiológii 

Pôsobnosť laboratória :   služby pre lôžkové a ambulantné zdravotnícke zariadenia 

Adresa pracoviska:    KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o. 

    Oddelenie klinickej mikrobiológie 

Priehradka 18/A 

 

Pracovná doba:   pondelok – piatok: 7
.00 

až 15
.30

, sobota: 7
.00

 až 13
.00  

hod. 

príjem materiálu: pondelok – piatok: 7
.00

 až 16
.00

, sobota,  

nedeľa a v sviatky: 8
.00

 až 12
.00

 hod. 

 

 

Primár oddelenia :   MUDr. Helena  Knotková, tel.: 043/3240843, 043/3240844  

e-mail: knotkova@klinickabiochemia.sk 

 

Zástupca primára : RNDr. Pavel Moravčík, tel.: 043/3240844 

tel. 043/3240843, 043/3240844 

    e-mail: moravcik@klinickabiochemia.sk 

 

Odborní pracovníci: MUDr. Ľubica Baková,  

tel. 043/3240843, 043/3240844 

e-mail : bakova@klinickabiochemia.sk  

 

    MUDr. Dana Rošková,  

tel. 043/3240843, 043/3240844 

e-mail : roskova@klinickabiochemia.sk 

 

RNDr. Marianna Palenčárová,  

tel. 043/3240843, 043/3240844 

e-mail : palencarova@klinickabiochemia.sk 

 

 Vedúca laborantka :  Ing. Andrea Novotná, PhD.,  

tel. 043/3240843, 043/3240844 

e-mail : novotna@klinickabiochemia.sk 
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B.1. Organizácia pracoviska 

 

1. Úsek klinickej bakteriológie 

 1.1. laboratórium klinickej bakteriológie 

 1.2. laboratórium pre hemokultiváciu 

 1.3. laboratórium pre bakteriologické vyšetrenie moču 

 1.4. laboratórium črevných bakteriálnych nákaz 

 1.5. laboratórium vzdušných bakteriálnych nákaz 

 1.6. laboratórium GO (vyšetrenie urogenitálneho traktu) 

 1.7. laboratórium pre anaeróbne infekcie 

 1.8. laboratórium pre prácu s antibiotikami a chemoterapeutikami 

2. Úsek klinickej mykológie 

 2.1. Laboratórium pre prácu s kvasinkovitými mikroorganizmami 

3. Úsek antiinfekčnej imunológie 

 3.1. laboratórium virologickej sérológie 

 3.2. laboratórium bakteriologickej sérológie (vrátane luetickej) 

 3.3. laboratórium parazitologickej sérológie 

 3.4. laboratórium PCR diagnostiky 

4. Úsek technických prevádzok 

 4.1. Prípravňa kultivačných pôd a roztokov 

4.2. Deštrukcia infekčného biologického materiálu, kontaminovaných 

diagnostických súprav a kultivačných pôd  

 4.3. Prípravňa sterilného skla, odberových súprav a špeciálneho sterilného 

materiálu 

     5. Parazitologická laboratórium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odber vzoriek pre laboratórne vyšetrenia vykonávajú pracovníci zdravotníckeho 

zariadenia (zákazníci), ktorí vyšetrenia požadujú.  

Pri odbere sa riadia návodmi pre špecifické vyšetrenia, ktoré pre jednotlivých pacientov 

ordinujú. Príprava pacienta pre odber vzoriek spolu so získaním jeho informovaného súhlasu 

s vyšetrením je taktiež povinnosťou klinického pracovníka (zákazníka), ktorý v tejto oblasti 

robí konzultácie s príslušnými laboratórnymi pracovníkmi. Tento proces zaisťuje optimálne 

podmienky pre vyšetrenia v prospech pacienta. Pre klinických pracovníkov sú tiež záväzné 

návody pre transport vzoriek do laboratória. Tieto návody sú detailne uvedené podľa 

materiálov, infekčných agens, alebo podľa protilátok proti týmto infekčným agens, ktorých 

dôkaz je v primárnej vzorke požadovaný. Klinickí pracovníci sú zodpovední za správne 

vyplnenie žiadanky a označenie vzoriek štítkami pre jednoznačnú identifikáciu pacienta. 

Laboratórium sleduje transport vzoriek do laboratória tak, aby bola zaručená ich doprava 

v rozmedzí teplôt, ktoré zodpovedajú povahe požadovaných vyšetrení. Ak transport 

neprebehne za odoporučených podmienok, môže dôjsť ovplyvneniu vyšetrenia. Laboratórium 

má v takýchto prípadoch právo vyšetrenie vzorky odmietnuť, alebo upozorniť zákazníka na 

obmedzenú validitu výsledku. 

 

Zoznam vyšetrení, ktoré vykonávajú laboratória OKM je uvedený ďalej v texte.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ODBER, SKLADOVANIE A TRANSPORT 
VZORIEK 

 

C.1. Označenie materiálu (biologickej vzorky) 
 

Materiál musí mať na svojom obale, resp. kontajneri uvedené tieto informácie: 

- meno a priezvisko pacienta 

- rodné číslo pacienta 

- dátum a hodina odberu, 

- druh materiálu 

 

C.2. Vyplnenie žiadanky 
- názov a adresa odosielajúceho pracoviska (príp. telefón) 

- meno a priezvisko pacienta 

- úplné rodné číslo pacienta 

- číslo poisťovne pacienta 

- správne a kompletné číslo diagnózy, ktorá vyšetrenie indikuje 

- číslo základnej diagnózy 

- typ materiálu (aj v uznanej skratke) 

- žiadané vyšetrenie (anaeróbne, aeróbne, kultivácia, citlivosť, mikroskopia a pod.) 

- antibiotická terapia (aktuálna, resp. predchádzajúca odberu) – generické, nie obchodné 

názvy! 

- pobyt v cudzine v inkubačnej dobe ochorenia 

- dátum a hodina odberu 

- pečiatka a identifikačné číslo oddelenia a lekára 

- podpis ordinujúceho lekára 

 

Za správne údaje na vzorke a žiadanke zodpovedá  lekár, ktorý vyšetrenie požaduje! 

 

Údaje na žiadanke sú rozhodujúce pre voľbu postupu vyšetrenia a zamerania sa na 

patogéna resp. potenciálneho patogéna! 

 

 

C.3. Všeobecné informácie a pokyny k odberu a transportu materiálu 
 

Odberové súpravy: 

- sterilné sklenené skúmavky (typ Wasserman) – likvor, sérum, hnis, exsudát, transudát, 

punktát, kanyla, katéter, moč, ejakulát 

- sterilné jednorazové plastové skúmavky (červený alebo modrý vrchnák) – použitie ako 

pri sklenených skúmavkách 

- sterilné plastové nádobky na spútum 

- injekčné striekačky s tekutým biologickým materiálom, zabezpečeným pred vyliatím a  

kontamináciou 

- komerčné odberové súpravy na tekutý materiál 

- sterilné plastové nádobky na pevné biologické vzorky (tkanivo, stolica a pod.) 



 

- hemokultivačné nádobky na aeróbnu, anaeróbnu a mykologickú kultiváciu 

- vatové tampóny 

- dakronové tampóny 

- detoxikované vatové tampóny 

- tampóny v transportných médiách (Stuartovo, Amiesovo médium, Trichomonas 

médium, a iné.) 

- drôtené laryngeálne tampóny pre kultiváciu pertussis a parapertussis 

- Vl bujón na transport anaeróbnych vzoriek (pripravený v laboratóriu) 

 

 

Skladovanie materiálu, ak nie je možný okamžitý transport do laboratória: 

 - pozri komentáre pri jednotlivých odberových postupoch  

 

Zber a doprava materiálu: 

- vzorky sa sústreďujú na ÚKB UNM a štyrikrát za deň sa odvážajú do 

laboratórií OKM 

  Časy transportu: 9
.00

, 11
.00

, 13
.00

 a 14
.30

 

 

Distribúcia výsledkov: 

- elektronicky len pre pracoviská UNM – od 10
.00

 – do 15
.30

 (len uzatvorené 

a skompletizované výsledky)  

- tlačené výsledky sa distribuujú a centralizujú od 11
.00

 do 13
.00

 na ÚKB 

- predbežné (bakteriologické) výsledky KAIM, všetky JIS pracoviská na 

jednotlivých klinikách, prípadne podľa požiadaviek primárov alebo prednostov kliník) 

sa odosielajú elektronicky, príp. aj v tlačenej forme, výsledky infekčnej sérológie sa 

posielajú priebežne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETRENIA 

 
V jednotlivých laboratóriách pre bakteriologické vyšetrenie biologických vzoriek sa 

vykonáva kultivačný a  mikroskopický dôkaz etiologického agens. Mikroskopické vyšetrenie 

vzorky sa robí zo všetkých tekutých materiálov (napr. likvor, pozitívne hemokultivácie, hnis, 

punktát, exsudát, spútum) a vzoriek na parazitologické vyšetrenie. Bioptické vzorky (napr. 

na H. pylori) a ostatné vzorky sa mikroskopicky vyšetrujú na požiadanie lekára. 

 

D.1.  Biologické vzorky na vyšetrenie na úseku klinickej bakteriológie 
 

- krv   - likvor   - bronchoalveolárna laváž 

- hnis   - punktát   - transtracheálny aspirát 

- exsudát  - ster z kože   - výter zo spojovkového vaku 

- tkanivo   - nekrotické tkanivo  - výter z vonk. zvukovod 

- ejakulát  - prostatický sekrét  - výplašok z dutín 

- kanyla  - katéter   - dialyzát 

- plodová voda - výter z rany   - pitevný materiál 

- moč   - výter z rekta   - stolica na klostrídie 

- výter z nosa  - výter z tonzíl   - výter z nazofaryngu 

- výter z laryngu - výter z pošvy  - výter z cervixu 

- výter z uretry - stolica   

 

 

Ostatné materiály len po konzultácii a dohode s laboratóriom! 

 

Odberové súpravy dodáva laboratórium na požiadanie! 

 

Skrátené schémy všetkých odberov sú v samostatnej tabuľke (Príloha 1) 

 

 

D.2. Odber, skladovanie a transport podľa jednotlivých druhov 
materiálu 

 

D.2.1. Krv na vyšetrenie pri bakteriémii 

 

Časové termíny odberu hemokultúr: 

Pri septických stavoch s intermitentným vyplavovaním baktérií do krvi (väčšina seps) sa 

predpokladá, že baktérie sa vyplavujú asi 1 hod. pred začiatkom vzniku triašky a teploty. 

Odporúča sa odobrať 3 hemokultúry pred začiatkom antibiotickej liečby: 

 

1. odber – na začiatku vzostupu teploty, 

2. odber – 1 hod. po 1. odbere, 

3. odber – 1 hod. pred očakávaným vrcholom teplotnej krivky. 

 



 

Pri ťažkej a nezvládnuteľnej infekcii nie je zásadné, v akej dobe sa vzorky odoberajú, 

či behom kratšieho, alebo dlhšieho časového intervalu, je však dôležité, aby sa odobrali pred 

začatím antibiotickej liečby. V tomto prípade sa odporúča odobrať aspoň dve vzorky z dvoch 

rôznych miest.  

Pri odberoch sa odporúča striedať aeróbne a anaeróbne fľaštičky (nemusí sa pri jednom 

odbere odobrať 10 ml krvi súčasne do aeróbnej fľaštičky a 10 ml do anaeróbnej fľaštičky). 

Napríklad : 

1. odber do aeróbnej fľaštičky, 

2. odber do anaeróbnej fľaštičky, 

3. odber do aeróbnej fľaštičky. 

Odporúča sa striedať odberové miesta, čo je potrebné označiť na odberovej fľaštičke a na 

žiadanke. 

Pri kontinuálnej bakteriémií (bakteriálna endokarditída, brušný týfus, brucelóza, a iné), je 

potrebné odobrať minimálne 2 hemokultúry s odstupom 1 hodiny. Pre stanovenie termínu 

odberu je rozhodujúca klinická naliehavosť a je nutné odbery urobiť pred zahájením 

antibiotickej liečby. 

Odbery pri antibiotickej liečbe, je potrebné urobiť viac ako 2 a robiť ich pred podaním 

ďalšej dávky antibiotika (predpokladaná najnižšia koncentrácia antibiotika).  

 

Hemokultivačné nádobky je možné použiť aj na odobratie biologického materiálu z inak 

sterilných miest (napr. mozgomiešny mok, hrudný punktát, a pod.), maximálne množstvo 

takto odobratého materiálu je 10 ml ( fľaštičky pre dospelých) a 5 ml (fľaštičky pre deti). 

 

 

Odberové súpravy na hemokultiváciu (súčasne používané pre hemokultivačný automat 

BacT/Alert) : 

Tab.č.1 
Typ fľaštičky Doporučený odber krvi v 

ml 

Doba doručenia do 

laboratória 

Poznámka 

BacT/Alert  SA 
(modrý vrchnák)  
dospelí 

10 ml 
min. 5 ml 

2 hod. pre aeróbne baktérie 

BacT/Alert SN 
(červený vrchnák) 
dospelí 

10 ml 
min. 5 ml 

2 hod. pre anaeróbne a 
fakultatívne anaeróbne 
baktérie 

BacT/Alert  PF 
( žltý vrchnák), 
Deti 

4 ml a menej podľa veku 
dieťaťa * 

2 hod. pre náročné aeróbne a 
fakultatívne anaeróbne 
baktérie 

BacT/Alert  FA 
FAN aerobic 
(svetlozelený vrchnák) 

10 ml 2 hod. 
 

pre náročné  fakultatívne 
anaeróbne a 
aeróbne baktérie 

BacT/Alert  FN 
FAN anaerobic 
( oranžový vrchnák) 
dospelí 

10 ml 2 hod. pre náročné anaeróbne a 
fakultatívne anaeróbne 
baktérie 

* 0,14 – 0,2 ml novorodenec (váha 3,5 kg je proporcionálna 4 ml odberu u väčšieho 

dieťaťa) 

 

 

Postup odberu: 

Kožu pred odberom je potrebné dezinfikovať dezinfekčným prostriedkom schváleným 

MZ SR pre tento účel. Rovnakým dezinfekčným prostriedkom sa dezinfikuje gumený uzáver 

odberovej nádobky po odtrhnutí  kovového krytu. Detoxikovaným tampónom sa urobí ster 

z kože pred odberom hemokultúry, ktorý sa pošle spolu s hemokultivačnou fľaštičkou po 



 

odbere krvi do laboratória. Odoberieme vzorku krvi (tab.č.1.), vymeníme ihlu na striekačke 

a jej obsah vypustíme do hemokultivačnej fľaštičky. Chvíľu (asi 1 min.) obsah fľaštičky 

premiešavame, aby sa krv nezrazila. Odberové nádobky z odobratými vzorkami do doby 

odoslania do laboratória necháme pri izbovej teplote.  Vzorky sa v laboratóriu kultivujú 7 dní. 

Pozitívne vzorky sa hlásia telefonicky alebo sa posielajú elektronicky, predbežné výsledky sa 

posielajú písomnou formou. Okamžite po presnej identifikácii pôvodcu a kvantitatívnom 

testovaní citlivosti na antibiotiká sa konečný výsledok posiela elektronickou, aj písomnou 

formou.    

 

 

D.2.2. Likvor na kultivačné vyšetrenie a dôkaz voľných antigénov 

 
Odber likvoru sa vykonáva prísne asepticky do sterilnej skúmavky, v minimálnom 

množstve 1 ml. Po odbere je potrebné likvor  do 2 hodín doručiť do mikrobiologického 

laboratória. Do doby doručenia  likvor uskladňujeme pri izbovej teplote, nie v chladničke, 

ani v mrazničke. V prípade, že likvor nemožno doručiť v požadovanom čase do laboratória, 

je potrebné ho uložiť do termostatu (36˚C ± 1˚C). Likvor sa môže odobrať aj do 

hemokultivačnej nádobky (BacT/Alert SN, BacT/Alert  PF ), ale v tomto prípade nie je možné 

mikroskopické vyšetrenie ani dôkaz voľných antigénov. Pri podozrení na bakteriálnu 

meningitídu je vhodné odobrať aj krv na hemokultiváciu, podľa možnosti pred podaním 

antibiotík a spolu s likvorom doručiť do laboratória. 

V likvore môžeme dokázať prítomnosť voľných antigénov - Neisseria meningitidis typ A, 

B, C, W135 a Y,  E.coli, Str. pneumoniae, Str. agalactiae, Haemophilus influenzae typ b. 

 

 

D.2.3. Bronchoalveolárna laváž 

 

Odber podľa metodického pokynu pre odbor TaRCH (bronchy sa vypláchnu 20 ml 

fyziologického roztoku, ktorý sa odsaje a postup sa opakuje 5 - 6–krát). Zo získaného 

výplachu sa časť, odobratá do sterilnej transportnej nádobky alebo skúmavky, odošle na 

vyšetrenie do laboratória.  

Vzorka, označená zreteľne skratkou BAL alebo celým názvom, sa musí dopraviť do 

laboratória do 3 hodín. K dispozícii je mikroskopické vyšetrenie na prítomnosť baktérií, 

mikromycét a pod. Vzorka sa kultivuje aj kvantitatívne na prítomnosť baktérií a mikromycét. 

Skladovanie (pri izbovej teplote) viac ako 5 hodín sa neodporúča, v takom prípade 

laboratórium nezaručuje validný výsledok. 

Kultivácia trvá minimálne 48 hodín, predbežné výsledky sú k dispozícii po 24 hodinách.  

 

 

D.2.4. Materiál na anaeróbnu kultiváciu 

 

a/ Tekutý alebo nie príliš viskózny materiál odoberieme do striekačky (najvhodnejšia je 

s obsahom 2 ml) po predchádzajúcej starostlivej dezinfekcii pungovaného miesta. Ak sa 

s materiálom natiahne aj vzduch, priložíme na koniec savý tampón, navlhčený jódovou 

tinktúrou, a vzduch vytlačíme. Ihlu potom buď ohneme alebo zapichneme do sterilnej 

gumovej zátky (v oboch prípadoch fixujeme ihlu náplasťou, aby sa počas transportu 

neuvoľnila, taktiež fixujeme piest injekčnej striekačky). 



 

Tekutý materiál môžeme odobrať do injekčnej striekačky a obsah vypustiť do sterilnej 

sklenenej, alebo sterilnej plastovej skúmavky bez prídavných substancií. 

Vzorky je nutné doručiť do laboratória do 2 hodín. 

 Ak je tekutého materiálu príliš málo, odoberieme ho na sterilný vatový tampón, vložíme do 

transportného média (Amiesovho média, alebo iného vhodného pre anaeróbne baktérie)  

a hneď odošleme do laboratória.  

Skladovanie vzoriek je pri izbovej teplote do odoslania. Odoslať vzorku teba hneď po odbere, 

ak je v transportnom VL bujóne (dodáva OKM na požiadanie) doručiť do 12 hodín. 

Tekutý materiál je možné odobrať aj do hemokultivačných nádobiek ( BacT/Alert SN, FN 

maximálne 10 ml vzorky, alebo BacT/Alert PF- detské maximálne 5 ml vzorky ), v tom 

prípade musí byť materiál doručený do 2 hodín, v krajnom prípade do 8 hod. 

b/ Pevný materiál (excidované tkanivo a pod.) vkladáme hneď po sterilnom odbere do 

regenerovaného VL bujónu prevrstveného tekutým parafínovým olejom. Regenerovaný VL 

bujón s parafínom dodá na požiadanie OKM. Pred použitím ho uchovávajte v chladničke 

najviac 14 dní! 

c/ Výplach z bronchoalveolárnej laváže sa hneď posiela v sterilnej skúmavke do 

laboratória. 

Kultivácia trvá v závislosti od etiologického agens minimálne 4 – 10 dní.  

 

 

D.2.5. Materiál na kultiváciu Clostridium tetani 

 

Sterilne sa odoberá excidované nekrotické tkanivo z miesta vstupu infekcie a vkladá sa 

hneď po odbere do regenerovaného VL bujónu prevrstveného tekutým parafínom (striktný, 

náročný anaerób! – transport len v odobratom tkanive nemusí prežiť). Regenerovaný VL 

bujón s parafínom dodá na požiadanie OKM. Pred použitím ho uchovávajte v chladničke 

najviac 14 dní! 

Vzorku je najlepšie doručiť hneď po odbere, skladovanie max. 24 hodín pri izbovej 

teplote. 

Kultivácia trvá minimálne 4 – 10 dní, predbežný výsledok po 3 dňoch.  

 

 

D.2.6. Materiál na kultiváciu Clostridium botulinum 

 

Odoberá sa výter z konečníka alebo 1 g stolice (veľkosť hrášku), výter sa vkladá hneď po 

odbere do regenerovaného VL bujónu prevrstveného tekutým parafínovým olejom . 

Najvhodnejší materiál sú zvratky alebo žalúdočný obsah pacienta, ktorý sa odoberie do 

širokohrdlej transportnej nádobky alebo skúmavky tak, aby v transportnej nádobke ostalo čo 

najmenej vzduchu a okamžite sa transportuje do laboratória. 

Pri požiadavke na dôkaz botulotoxínov je treba získať aj podozrivú potravinu. 

Botulotoxín sa vyšetruje v špecializovanom laboratóriu ŠZÚ Košice. 

Tento materiál je možné skladovať 24 hodín pri izbovej teplote.  

Regenerovaný VL bujón s parafínom dodá na požiadanie OKM. Pred použitím ho 

uchovávajte v chladničke najviac 14 dní! 

Kultivácia trvá minimálne 4 – 10 dní, predbežný výsledok po 3 dňoch.  

 



 

D.2.7. Hnis, punktát, exsudát, transudát 

 
Miesto punkcie alebo incízie treba pred odberom dezinfikovať a materiál sa odoberá 

punkčnou ihlou do sterilnej sklenenej, alebo sterilnej plastovej skúmavky bez prídavných 

substancií. Ak je materiálu príliš málo,  purulentný materiál sa naberie sterilným 

detoxikovaným vatovým tampónom a vloží sa do transportného Amiesovho média. 

Pri odbere z drénu dezinfikujeme koniec drénu 70% alkoholom. Prvú porciu hnisu necháme 

odtiecť alebo odsajeme injekčnou striekačkou. Na vyšetrenie sa zasiela druhá časť hnisu na 

tampóne v transportnom médiu alebo v sterilnej skúmavke. 

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote max. 24 hodín.  

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.8. Výter z rany  a povrchového defektu kože 

 

Povrchový ranový sekrét sa sterilne odstráni a materiál na vyšetrenie sa odoberie zo 

spodiny rany sterilným vatovým tampónom, ktorý sa potom vkladá do transportného 

Amiesovho média. Z mokvavých plôch stačí odber suchým tampónom, zo suchej spodiny 

tampónom zvlhčeným sterilným fyziologickým  roztokom. 

Pri odbere z pľuzgiera, pustuly, furunkulu, sa povrch musí dôkladne vydezinfikovať a očistiť 

sterilným fyziologickým roztokom, potom sa povrch naruší sterilným nástrojom a pokračuje 

sa v odbere sterilným vatovým tampónom.  

Na sprievodnom lístky je nutné vyznačiť druh rany a miesto odberu! 

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote max. 24 hodín.  

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.9. Tkanivo a nekrotické tkanivo 

 

Tkanivo na dôkaz Helicobacter pylori reprezentuje endoskopicky získaná bioptická 

vzorka sliznice antra z typického miesta, okamžite vložená do sterilnej Eppendorfovej 

plastikovej skúmavky s uzáverom (objem 1,5 ml) naplnenej aspoň 1 ml fyziologického 

roztoku s  5% glukózou a doručená do 4 hodín do laboratória. Ako ďalšie transportné médiá 

je možné použiť komerčné kontajnery (napr. Portagerm Pylori, firmy Bio Mérieux). 

Výsledok mikroskopického vyšetrenia je k dispozícii v deň doručenia do laboratória, 

výsledok kultivácie, prípadne stanovenia citlivosti je cca do 5-7 dní od doručenia vzorky. 

Nekrotické tkanivo sa sterilne odoberie a zasiela v tekutom VL bujóne (dodáva 

laboratórium)  alebo v sterilnej nádobke (v tomto prípade doručiť do laboratória najneskôr do 

2 hodín).  

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.10. Pitevný materiál 

 

Odoberajú sa kúsky tkaniva, odobraté sterilnými nástrojmi (najlepšie v transportnom VL 

bujóne so zátkou z tekutého parafínu, aby sa umožnilo aeróbne aj anaeróbne kultivačné 



 

vyšetrenie) a aspiráty telových tekutín v odberových injekčných striekačkách alebo sterilných 

skúmavkách (postup ako pri odbere na anaeróbnu kultiváciu). Nikdy neposielať materiál v 

roztoku obsahujúcom formalín alebo iné fixačné tekutiny – taký materiál je pre kultivačné 

vyšetrenie bezcenný! 

Ster a výter sterilným vatovým tampónom sa odosiela v Amiesovom médiu. 

Vzorku je nutné odoslať okamžite, do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote.  

Na vyšetrenie je možné odoslať aj náter na sklíčku na mikroskopické vyšetrenie (postup 

str.27). 

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín (okrem anaeróbov).  

 

 

D.2.11. Ejakulát 

 

Tekutý ejakulát sa odosiela na vyšetrenie v sterilnej sklenenej, alebo v sterilnej plastovej 

skúmavke bez prídavných substancií. Ejakulát je možné odobrať aj na sterilný vatový tampón 

a transportovať v Amiesovom médiu, pri podozrení na kvapavku v Stuartovom transportnom 

médiu.  

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote.  

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín.  

 

 

D.2.12. Exprimát 

  

Odoberá sa buď do sterilnej sklenenej, alebo sterilnej plastovej skúmavky bez prídavných 

substancií, alebo sterilným vatovým tampónom v Amiesovom médiu (pri podozrení na 

kvapavku v Stuartovom transportnom médiu). 

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote.  

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín.  

 

 

D.2.13. Výter z ucha 

 

Vykonáva sa skrutkovitým zavedením sterilného vatového tampónu do vonkajšieho 

zvukovodu. Ak je zvukovod suchý, bez sekrétu, treba tampón zvlhčiť v sterilnom 

fyziologickom roztoku. Tampón sa vloží do transportného Amiesovho média. 

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote.  

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.14. Výter z oka (spojivkový vak, rohovka, mihalnice) 

 

Vykonáva sa sterilným vatovým tampónom z oftalmologickej vaty. Spojivkový vak sa 

vytiera po odtiahnutí viečka od očnej gule skrutkovitým pohybom tampónu z dolného ohybu 

viečka. Tampón sa vkladá do  transportnej pôdy (Amies, Stuartova). 



 

Na mikroskopické vyšetrenie sa z dolnej spojivky šetrne zoškrabe materiál umelohmotnou 

jednorazovou kľučkou a hneď natrie na podložné sklíčko (podrobnejšie v odseku o odbere 

mikroskopického materiálu - str. 27). 

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote.  

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.15. Infekcie novorodencov 

 

Všetky potrebné odbery sa robia tak, ako sú uvedené v časti o odberoch (likvor, výtery 

a stery a pod.). Navyše je možné odobrať a bakteriologicky vyšetriť smolku, excízie placenty, 

a pod.  

Skladovanie do odoslania je uvedené pri jednotlivých materiáloch. 

Minimálny čas kultivácie vzoriek je 48 hodín. 

 

 

D.2.16. Moč 

 

Kvantitatívne alebo semikvantitatívne kultivačné vyšetrenie moču dáva prehľad 

o približnom množstve baktérií v l ml neriedeného moču. 

Necievkovaný moč – po dôkladnom omytí glansu u mužov a vonkajšieho genitálu u žien 

(okolia ústia močovej trubice mydlom, s následným opláchnutím vodou) sa odoberá stredný 

prúd prvého ranného moču do sterilného kontajnera so širokým hrdlom (10-15 ml moču), 

príp. sterilnej skúmavky. U malých detí je po predchádzajúcom omytí možné použiť 

plastikové sterilné vrecúško, ktoré však nesmie byť pripevnené dlhšie ako pol hodiny, a hneď 

po získaní vzorky musí byť odobraté! 

Cievkovaný moč – pri jednorazovom cievkovaní sa odoberá vzorka po odtečení 

predpokladanej jednej tretiny obsahu mechúra, pri zavedení permanentného katétra buď hneď 

pri jeho zavedení, alebo po dôkladnej dezinfekcii alkoholom (60 – 70%) a odtečení 5-10 ml 

moču. Spôsob odberu treba zreteľne vyznačiť na sprievodke k vyšetreniu! 

Moč zo suprapubickej punkcie – odoberá sa prvý ranný moč po vyhmataní hrboľu 

v suprapubickej oblasti, ktorý spôsobil naplnený močový mechúr. Hrbolček sa napichne 

punkčnou ihlou a nasaje za asi 10 ml moču. Moč sa odosiela v sterilnej skúmavke a pôsob 

odberu treba zreteľne vyznačiť na sprievodke k vyšetreniu! 

Za významný sa považuje nález: 

- u dospelých:  10
5
 CFU (kolóniu tvoriacich jednotiek)/ml pri Gram 

negatívnych paličkách (enterobaktérie, pseudomonády 

a pod.) 

10
4
 CFU/ml pri Gram pozitívnych kokoch (enterokoky 

a pod.) 

- u detí:  10
4
 CFU (kolóniu tvoriacich jednotiek)/ml pri Gram 

negatívnych paličkách (enterobaktérie, pseudomonády 

a pod.) 

10
3
 CFU/ml pri Gram pozitívnych kokoch (enterokoky 

a pod.) 

 



 

Ak sa nepodarilo získať prvý ranný moč, resp. pri polyúrii, 

alebo ak pacient už dostal dávku antibiotík, treba zvážiť význam 

nálezu aj rádové nižšieho! 

 

Do transportu sa vzorka skladuje v chladničke pri teplote 2-8˚C.  

 

Ak je požadované mikroskopické vyšetrenie na leptospíry, odosielateľ musí upozorniť 

laboratórium dopredu, posiela sa len čerstvo odobratá moč, vzorka sa nesmie skladovať 

v chladničke! 

Minimálna doba kultivácie moču je 24 hodín.   

 

 

D.2.17. Mykoplazmy a ureaplazmy 

 

Vyšetrenie umožňuje semikvantitatívnu identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem- 

Mycoplasma hominis a Ureoplasma spp.(Ureaplasma urealyticum a Ureaplasma parvum). 

Vyšetrovaný materiál: výter z endocervixu a uretry, moč, spermie. 
Odber: Výter sa vykonáva sterilným tampónom (dakrónový, rayon, resp. cytoprush) sterom 

zo zadnej pošvovej klenby, resp. ústia cervixu. Pred odberom dôkladne očistite ústie prvým 

tampónom. U mužov sa tampón pomalým špirálovým pohybom zasúva do distálnej časti 

uretry. Tampón sa potom vytrepe do odberového média – médium sa odosiela bez tampónu!  

Odber moču:  

Odoberá sa  prvý prúd moču do sterilnej nádobky, skúmavky .Touto súpravou je 

možné vyšetrovať aj spermie.  

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Ak to nie je možné, naočkované transportné médium môže byť skladované 6 hodín pri 

izbovej teplote (18-25°C), alebo najviac 48 hod. pri teplote 2-8°C. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívna identifikácia: 

Identifikácia U.u. po 24 hod. kultivácii signifikantná koncentrácia ≥ 104 CCU/ml 

        koncentrácia < 104 CCU/ml 

Identifikácia M. h. po 24 hod. kultivácii signifikantná koncentrácia ≥ 104 CCU/ml 

        koncentrácia < 104 CCU/ml 

Koncentrácia 103-104  CCU/ml sú považované za hraničné. 

 

Limit testu: Tak ako u všetkých mikrobiologických testov, výsledky sú silne ovplyvnené 

spôsobom odberu vzorky. Pozitívny výsledok znamená, že urogenitálne mykoplazmy sú 

prítomné vo vzorke, čo však nemusí vždy znamenať, že ide o infekciu. Do úvahy treba brať aj 

všetky ostatné výsledky ako aj klinický stav pacienta. 

Vyšetrenie sa vykonáva: na požiadanie, kultivácia trvá minimálne 24 hod. 

 

 

D.2.18. Spútum 

 

Odoberá sa ráno pri prvom vykašlávaní. Pacient si pred odberom dôkladne vypláchne ústa 

vodou a vykašle spútum do sterilnej spútovky. Vzorka, získaná  transtracheálnou aspiráciou 

alebo výplachom pri bronchoskopii, musí byť zreteľne označená. Spútum, odobrané klasickou 

cestou a zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu materiálu sa ďalej dekadicky riedi, čím sa 

odlíši pravdepodobný pôvodca od orofaryngeálnej kontaminácie. Výsledok kultivácie 



 

neriedeného spúta, ktoré bolo výrazne kontaminované slinami, poskytuje len obmedzene 

použiteľný nález, preto má ordinujúci lekár povinnosť skontrolovať kvalitu odobraného spúta 

a v prípade potreby zopakovať odber. V odôvodnených prípadoch je možné robiť sériový 

trojodber počas troch dní na objektivizáciu nálezu.  

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote. Spútum musí byť spracované max. 5 

hodín po odbere! Pri dlhšom skladovaní dochádza k zníženiu vitality niektorých patogénov 

(hemofily, Neisseria meningitidis) a môže dôjsť k prerasteniu kvasinkami a G- paličkami. 

Minimálna doba kultivácie 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.19. Výter z tonzíl 

 

Vykonáva sa sterilným vatovým detoxikovaným (čierny tampón – vhodnejší pre záchyt 

citlivejších mikróbov ako sú hemofily, patogénne neisérie a pod.), resp. vatovým tampónom 

tak, že skrutkovitým pohybom tampónu dôkladne otrieme povrch obidvoch mandlí. Tampón 

s materiálom vložiť do transportného média (Amies).  

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote. Pri dlhšom skladovaní dochádza 

k zníženiu vitality niektorých patogénov (hemofily, Neisseria meningitidis). 

Minimálna doba kultivácie 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.20. Výter z nosa 

 

Vykonáva sa sterilným detoxikovaným alebo vatovým tampónom, podľa potreby 

navlhčeným. Tampón sa skrutkovito zasunie do spodnej časti nosovej dutiny, potom sa 

ešte otrie aj predná časť nosovej dutiny. Po odbere sa tampón vloží do transportného 

(Amiesovho) média. 

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote. Pri dlhšom skladovaní dochádza 

k zníženiu vitality niektorých patogénov (hemofily, Neisseria meningitidis). 

Minimálna doba kultivácie 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín.  

 

 

D.2.21. Výter z nazofaryngu 

 

Vykonáva sa sterilným detoxikovaným alebo vatovým tampónom na drôte. Drôt ohneme 

po povytiahnutí o okraj skúmavky asi vo vzdialenosti  2-3 centimetre od konca s tampónom 

v uhle asi 45°. Nadol ohnutý koniec tampónu sa pri súčasnom stlačení koreňa jazyka zavedie 

za zadný okraj mäkkého podnebia. Nesmie sa dotknúť koreňa jazyka! Potom sa tampón 

pretočí nahor a dôkladne sa otrie zadopodnebná sliznica nazofaryngu. Tampón sa vloží do 

skúmavky.  

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote. Pri dlhšom skladovaní dochádza 

k zníženiu vitality niektorých patogénov (hemofily, Neisseria meningitidis). 

Minimálna doba kultivácie 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 



 

D.2.22. Výter z laryngu 

 

Vykonáva sa sterilným detoxikovaným alebo vatovým tampónom na drôte hlavne pri 

podozrení na pertussis a parapertussis. 

Drôt sa musí po povytiahnutí ohnúť o okraj skúmavky asi vo vzdialenosti 2-3 centimetre   

 od konca s tampónom v uhle asi o 20-30°. Nadol ohnutý koniec tampónu sa pri súčasnom 

stlačení koreňa jazyka zavedie do laryngu. Nesmie sa dotknúť koreňa jazyka! Potom sa 

tampón pretočí nahor a po pacientovom úsilnom zakašlaní sa dôkladne otrie bočná 

laryngeálna sliznica. Tampón sa vloží do skúmavky.  

Neskladovať, okamžite odoslať do laboratória! 

Minimálna doba kultivácie 72 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.23. Výter z konečníka 

 

Vykonáva sa sterilným vatovým tampónom, resp. vatovým tampónom 

s dezoxycholátovou pôdou (cielený odber na salmonely a šigely – vopred vyžiadať v 

laboratóriu). Tampón sa skrutkovitým pohybom zavedie do rekta tak, aby sa  celý povrch 

tampónu ofarbil stolicou. Tým istým spôsobom sa tampón vytiahne. Tampón so vzorkou sa 

vloží do skúmavky.  

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote, ak nie je možné dopraviť vzorku do 

laboratória do 3 hodín, skladovať v chladničke pri teplote 2-8°C max. 24 hodín.  

Minimálna doba kultivácie 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.24. Výter z konečníka pri nosičstve salmonel alebo pri vyšetrení 
kontaktov 

 

Vykonáva sa rovnakým spôsobom ako pri výtere z konečníka, výter sa však opakuje 3-

krát, počas troch dní za sebou – nie všetky tri výtery v jeden deň! Minimálna doba kultivácie 

48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

 

D.2.25. Výter z konečníka pri podozrení na Salmonella typhi a paratyphi 

 

Pri tomto vyšetrení sa odoberá druhá vzorka stolice do transportnej umelohmotnej 

nádobky so širokým hrdlom po podaní roztoku síranu horečnatého pacientovi (1 lyžička 

síranu sa rozpustí v asi 2 dl vody). Ak je vyšetrenie negatívne, postup sa môže po 5 dňoch 

zopakovať.  

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote, ak nie je možné dopraviť vzorku do 

laboratória do 3 hodín, skladovať v chladničke pri teplote 2-8°C max. 24 hodín.  

Minimálna doba kultivácie 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

 

  



 

D.2.26. Odber materiálu na Vibrio cholerae 

 

Odber je treba vopred včas konzultovať s laboratóriom a objednať si transportnú pôdu – 

skúmavka s peptónovou vodou. Pri podozrení na choleru, resp. nosičstvo V. cholerae 

(klinické príznaky, návrat z endemických oblastí, občania zo štátov východnej Európy 

a endemických oblastí, dunajskej delty a pod.) sa odoberá z typickej stolice (vzhľad 

„ryžového odvaru“) belavá vločka do sterilnej skúmavky (sterilná širokohrdlá transportná 

nádobka) a urobí sa aj výter, ktorý sa vkladá do alkalickej peptónovej vody, pripravenej na 

OKM.   

 

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote, ak nie je možné dopraviť vzorku do 

laboratória do 3 hodín, skladovať v chladničke pri teplote 2-8°C max. 24 hodín.  

Minimálna doba kultivácie 48 hodín, predbežné výsledky z peptónovej vody sú dostupné 

po 4 hodinách, z kultivácie do 24 hodín. 

 

 

D.2.27. Výter z konečníka na yersínie alebo nosičstvo yersínií 

 

Pri vyšetrení na Yersinia enterocolitica sa odoberá samostatný výter na chladovú 

kultiváciu. Odber sa vykonáva pri podozrení na neskoré následky infekcie Y. enterocolitica 

(artritídy a pod.), pri rodinných epidémiách v súvislosti s domácimi zabíjačkami (najčastejšie 

v období december - február) a pri hnačkovej stolici s prímesou krvi. Sporadický výskyt 

yersiniózy je počas celého roka. 

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote, ak nie je možné dopraviť vzorku do 

laboratória do 3 hodín, skladovať v chladničke pri teplote 2-8°C max. 24 hodín.  

Minimálna doba kultivácie je 2 dni  – až 4 týždne, prvý predbežný výsledok je dostupný 

do 24 hodín. 

 

 

D.2.28. Výter z konečníka na kampylobaktery 

 

Pri vyšetrení na Campylobacter jejuni/coli sa odoberá samostatný výter na kultiváciu pri 

zvýšenej tenzii CO2. Odber sa vykonáva sterilným tampónom a musí byť transportovaný 

a uchovávaný v transportnej pôde. Na infekciu kampylobaktermi treba myslieť pri hnačkovej 

stolici s prímesou krvi, hlavne u detí do 15 rokov a u starších osôb nad 60 rokov. V strednej 

vekovej skupine je infekcia týmto rodom zriedkavá. Ďalším vodítkom pre odber je pobyt 

pacientov v prostredí s domácimi zvieratami a hydinou.  

Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote, ak nie je možné dopraviť vzorku do 

laboratória do 3 hodín, skladovať v chladničke pri teplote 2-8°C max. 24 hodín.  

Minimálna doba kultivácie je 3 dni.  Výsledok je dostupný po 72 hodinách. 

 

 

D.2.29. Výter z pošvy a cervixu 

 

Vykonáva sa sterilným vatovým tampónom zo zadnej pošvovej klenby, resp. sa odoberie 

sekrét z endocervixu. Vždy označte miesto odberu! Tampón sa vkladá do Amiesovho média.  



 

Kultivácia trvá 48 hodín, predbežný výsledok je dostupný do 24 hodín. 

Pri podozrení na N. gonorrhoeae vkladáme tampón so vzorkou do transportnej Stuartovej 

pôdy. U žien je najvhodnejší odber počas menštruácie. Materiál do transportu nikdy 

neskladujeme v chladničke! 

Na vyšetrenie prítomnosti N. gonorrhoeae je vhodné urobiť aj náter na podložné sklíčko 

(kvapka sekrétu do kvapky sterilného fyziologického roztoku) a odoslať do laboratória. 

Kultivácia na gonokoky trvá minimálne 48 hodín. 

Výter na kultiváciu Ureaplasma a Mycoplasma spp. sa odoberá súpravou dodanou 

z laboratória - tampón sa po stere vytrepe do priloženého média, ktoré sa (bez tampónu) hneď 

odošle do laboratória. Vyšetrenie trvá 24-48 hodín. 

Ster na dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis sa robí pomocou súpravy dodanej 

laboratóriom. Tampón sa na niekoľko milimetrov zanorí za vonkajšiu bránku krčka 

a energickým skrutkovitým sterom sa na tampón zachytia abradované bunky endocervixu. 

Tampón sa posiela zalomený v dodanom médiu. 

 

 

D.2.30. Výter z uretry 

 

Spravidla sa odoberá pri podozrení na pohlavnou cestou prenášané ochorenia. Ústie uretry 

sa  očistí sterilnou gázou. Tenký sterilný vatový tampón na drôte zasunieme niekoľko 

milimetrov do uretry a pootočíme ním. Tampón sa vloží do Amiesovho (vzorka na 

nešpecifickú flóru) alebo do Stuartovho média (kvapavka). 

Pri odberoch na dôkaz chlamýdií, ureaplaziem a mykoplaziem postupujeme rovnako ako 

pri odbere z pošvy a cervixu. 

 Doba vyšetrenia ako pri vyšetrení z pošvy a cervixu. 

 

 

D.2.31. Výter na dôkaz Trichomonas vaginalis 

 

Výter na Trichomonas vaginalis sa robí sterilným vatovým tampónom z pošvy, resp. uretry 

a vkladá sa do transportného média pre trichomonády, alebo do média dodaného 

laboratóriom. Materiál treba okamžite po odbere doručiť do laboratória a musí byť držaný pri 

izbovej teplote, ak ho nie je možné uložiť do termostatu pri teplote 37°C ± 1°. 
Kultivácia trvá 2-3 dni. 

 

 

D.2.32. Stolica na kultivačný kvantitatívny dôkaz klostrídií  

 

Vyšetrenie slúži k stanoveniu kvantity Clostridium perfringens pri hnačkových 

ochoreniach, kde nie je dokázaný alebo pravdepodobný iný patogén. Kvantita 10
6 

a viac 

signalizuje možnosť klostrídiovej infekcie. V stolici je možné dokázať aj toxín Cl. perfringens 

– v súčasnosti však tento test nevykonávame. Vzorka stolice vo veľkosti hrášku (cca 1 gram) 

sa odoberie sterilnou špachtľou do sterilnej plastikovej širokohrdlej nádobky a dopraví do 

laboratória, resp. pri tekutej stolici 1 cm
3 

(cca 1 ml). Do transportu sa vzorka skladuje pri 

izbovej teplote, ak nie je možné dopraviť vzorku do laboratória do 3 hodín, skladovať 

v chladničke pri teplote 2-8°C max. 24 hodín.  

Minimálna doba kultivácie je 72 hodín, predbežné výsledky sú dostupné po 96 hodinách. 



 

 

D.2.33. Stolica na dôkaz glutamátdehydrogenázy a toxínov A a B Clostridium 
difficile 

 

Clostridium difficile tvorí toxíny a patrí medzi najdôležitejších vyvolávateľov hnačkových 

ochorení a kolík, ktoré sú spojené s užívaním antibiotík. Vyvoláva takmer všetky prípady 

pseudomembranóznej kolitídy. Predpokladá sa, že väčšina antibiotík podporuje rast toxíny 

produkujúcich kmeňov C. difficile tým, že ničí prirodzenú črevnú flóru. 

S ochorením spôsobeným C.difficile je spojená produkcia dvoch toxínov: 

toxínu A a toxínu B. 

Toxín A je enterotoxín, ktorý zvyšuje permeabilitu čreva a tým spôsobuje akumuláciu črevnej 

tekutiny a hnačkové ochorenie. 

Toxín B je silný cytotoxín, jeho úloha pri črevných ochoreniach je zatiaľ nie celkom jasná, 

ale pravdepodobne oba tieto proteíny pôsobia in vivo synergicky.  

Zásady pre odber a transport stolice na vyšetrenie antigénu Clostridium difficile (GDH) 

a toxínov A+B: 

- odber sa odporúča pri hnačkách, ktoré je možné spájať s dlhodobejšou liečbou 

najčastejšie klindamycínom, cefalosporínmi 3.generácie, meropenemom. Minimálne 2 

ml stolice (pozitívne sú v drvivej väčšine hnačkovité, riedke stolice, s výrazným 

zápachom, pozitívny dôkaz vo formovanej stolici je zriedkavý), menšie množstvo 

stolice nemusí stačiť na dodatočné kultivačné vyšetrenie, sa odoberie sterilnou 

špachtľou do sterilnej plastikovej širokohrdlej nádobky a dopraví do laboratória, resp. 

pri tekutej stolici 1 cm
3 

(cca 1 ml) v sterilnej sklenej, alebo sterilnej plastovej 

skúmavke 

- toxíny pri izbovej teplote podliehajú veľmi rýchlo degradácii (udávajú sa 2-4 hodiny), 

preto materiál hneď po odbere, až do transportu treba udržiavať pri 

chladničkovej teplote – toxíny takto vydržia až 48 hodín 

- ak bola vzorka pozitívna, ďalšia kontrola nie je potrebná, hodnotí sa ústup klinických 

prejavov, odbery sa nemajú opakovať do jedného mesiaca po pozitivite 

- opakovanie vyšetrenia po prvom negatívnom výsledku je odôvodnené len v prípade 

zásadného podozrenia na tento typ ochorenia 

- pozitivita bakteriologického nálezu u tohto druhu klostrídia môže pretrvávať veľmi 

dlho a nezakladá dôvod na mikrobiologické vyšetrenie ako kontrolu liečby (s 

výnimkou požiadavky na určenie citlivosti, ak predtým nebola stanovená) 

- vyšetrenie nie je indikované u detí do 1 roka života, z iných dôvodov sa vyšetrenie 

vykonáva len pre epidemiologické štúdie a len po dohode s laboratóriom 

     

      Vyšetrenie sa vykonáva: denne, ukončenie vyšetrenia do 2 hodín, v nedeľu a sviatky 

zvyčajne do 24 hodín po doručení do laboratória.          

 

 

D.2.34. Stolica na dôkaz antigénu Helicobacter pylori 

 
Tento materiál sa odoberá u pacientov, ak nie je potrebné z iných dôvodov vykonať 

endoskopické vyšetrenie, resp. u malých detí, kde je endoskopia príliš zaťažujúca.  

Dôvod na odber: gastritída, chronická gastritída, peptické vredy. 

Odber a transport ako pri kultivačnom dôkaze klostrídií, skladovanie v chladničke pri teplote 

2-8°C. Nemá sa odoberať tekutá stolica, alebo stolica pri hnačke!   



 

Ukončenie vyšetrenia do 2 hodín po doručení do laboratória, v nedeľu a sviatky zvyčajne 

do 24 hodín po doručení.          

D.2.35. Dôkazy iných vírusových a bakteriálnych antigénov (dýchacie cesty 
a črevný trakt) 

 

Ako materiál na vyšetrenie prítomnosti vírusových antigénov pôvodcov ochorení 

horných a dolných dýchacích ciest sa akceptuje výter z nosa na dakronový (biely) tampón – 

nie detoxikovaný (čierny) a  nie v transportnej pôde!  

Na vyšetrenie antigénu legionely sa odoberá MOČ.  

Na vyšetrenie prítomnosti antigénov črevných patogénov robíme výter z rekta 

dakronovým tampónom alebo odoberáme vzorku stolice. 

Doprava a skladovanie: najlepšie do hodiny po odbere, ak to nie je možné, uchovať materiál 

v chladničke (najviac do 24 hodín). 

Vyšetrenie sa vykonáva: denne, ukončenie vyšetrenia do 2 hodín, v nedeľu a sviatky 

zvyčajne do 24 hodín po doručení do laboratória.          
 

a/ Respiračno-syncytiálny vírus: bronchitídy a pneumónie u detí do 1 roku, ale aj v ostatnej 
populácii, hlavne u starších oslabených ľudí.  

Odber na vyšetrenie respiračno-syncytiálneho vírusu: 

zasunúť tampón do nosovej dierky asi 3 cm hlboko a otáčaním nechať nasiaknuť tampón 

nosovým sekrétom. Odber urobiť do 3 dní od začiatku ochorenia. Alternatívny materiál: 

výplachy, aspiráty. 
 

b/Adenovírusy (výrobca testov neudáva sérotypy): chrípkové príznaky, pneumónie, bronchitídy, 
iné respiračné ochorenia. 

Odber na vyšetrenie adenovírusov: 

zasunúť tampón do nosovej dierky asi 3 cm hlboko a otáčaním nechať nasiaknuť tampón 

nosovým sekrétom. Odber urobiť do 3 dní od začiatku ochorenia. Alternatívny materiál: 

výplachy, aspiráty. 

 

c/ Influenza A, B:  Chrípkové príznaky (horúčka, bolesti hlavy, myalgia, kašeľ, 

malátnosť, opuch hrtanu, nádcha). 

     Influenza „swine flu“: Chrípkové príznaky (horúčka, bolesti hlavy, myalgia, kašeľ, 

malátnosť, opuch hrtanu, nádcha, menej často zvracanie a hnačky). 

Odber na vyšetrenie vírusov chrípky:  

ako pre RSV a adenovírusy - do 3-5 dní od začiatku ochorenia. Výter z nosa na vatový 

tampón, výplachy, aspiráty. 

 

d/ Legionella pneumophila sérovar 1 a 6: 

Legionárska choroba, Pontiacká horúčka, pneumónie nejasnej etiológie v súvislosti 

s rizikovými faktormi prenosu (klimatizácia, cestovanie, nebulizátory a zvlhčovače ovzdušia). 

Odber na vyšetrenie: 

Odoberá sa MOČ! Odbery sa môžu robiť počas trvania ochorenia a počas rekonvalescencie do 1 

roku. Moč sa odoberá do skúmavky ako pri odbere na kultiváciu. 
 

e/ Astrovírusy 

Gastroenteritídy kojencov a malých detí, zriedkavejšie u dospelých (vodnaté hnačky, 

vomitus) 

Odber na vyšetrenie astrovírusov: 



 

Odber stolice do 3 dní od začiatku ochorenia. Alternatívne sa robí sa výter z rekta na 

dakronový tampón, treba dbať, aby bol dobre nasiaknutý materiálom! 

f/ Rota- a adenovírusy (adenovírusy sérotypov 40 a 41): 

Gastroenteritídy detí, dorastu, čiastočne dospelý (hnačky, vomitus, bolesti hlavy, žalúdka, 

teploty). 

Odber na vyšetrenie rota- a adenovírusov: 

Do 7 (10) dní od začiatku ochorenia. Alternatívne sa robí sa výter z rekta na dakronový 

tampón, treba dbať, aby bol dobre nasiaknutý materiálom! 

 

g/ Norovírusy (genotyp 1 a 2): 

Pôvodcovia akútnych gastroenteritíd, často vyvolávatelia epidémií, hlavné príznaky: nauzea, 

zvracanie (hlavne deti), hnačka, žalúdočné kŕče, krátke trvanie ochorenia. 

Odber na vyšetrenie: 

Odoberá sa kúsok stolice veľkosti hrášku (nie výter!) do plastovej odberovej 

nádobky. 

 

 

D.2.36. Vyšetrenie materiálov na prítomnosť vírusov a baktérií metódou 
PCR 

 

Odber sa musí vopred konzultovať so zodpovedným pracovníkom laboratória, ktorý 

bude informovať objednávateľa o podmienkach odberu a transportu materiálu na 

vyšetrenie. Stručný popis postupu pri odbere je uvedený aj v samostatnej prílohe Odber, 

transport, skladovanie vzoriek. 

Zatiaľ sa na našom oddelení vyšetruje komplex vírusov a baktérií, spôsobujúcich 

ochorenia dýchacích ciest (Film Array Respiratory panel). Test zahrňuje súčasné vyšetrenie 

týchto systematických skupín: 

  

 Adenovirus     Bocavirus 

Coronavirus (229E, HKU1, OC43, NL63)   Influenza A (H1, 2009 H1, H3) 

Influenza B     Human Metapneumovirus 

Parainfluenza Virus 1    Parainfluenza Virus 2 

Parainfluenza Virus 3    Parainfluenza Virus 4 

Respiratory Syncytial Virus (RSV  Enterovirus 

Human Rhinovirus) 

           

Bordetella pertussis    Chlamydia pneumophila 

Mycoplasma pneumoniae 

 

 

D.2.37. Príprava mikroskopických preparátov 

 

Mikroskopické preparáty sa vyšetrujú v laboratóriu vždy, ak je zaslaný vhodný materiál 

(tekutý hnis, punktát, likvor, pozitívne hemokultúry a pod.) Ak je záujem aj o mikroskopiu 

iných vzoriek, napr. výter na Neisseria gonorrhoeae, výter zo spojivkového vaku a pod., natrie 

sa materiál na povrch sklíčka, sterilizovaný nad plameňom (sklíčko 3 krát pretiahnuť nad 

plameňom kahana a nechať ochladiť). 



 

Je potrebné označiť na sklíčku stranu s natretým materiálom, stranu s náterom prekryť 

ďalším sklíčkom (sterilným), kraje sklíčok zlepiť páskou a odoslať do laboratória, alebo 

vložiť sklíčko do špeciálnej prepravnej nádobky na prepravu mikroskopických preparátov. 



 

E. STANOVENIE CITLIVOSTI IZOLÁTOV NA ANTIINFEKČNÉ LÁTKY 

 

 Patogény alebo potenciálne patogénne mikroorganizmy sú testované na citlivosť voči 

antibiotikám (ďalej ATB) a chemoterapeutikám (ďalej CHT). Testy sa zostavujú podľa 

testovaného bakteriálneho druhu a typu biologického materiálu, z ktorého bol izolovaný. Do 

zostavy testovaných antibakteriálnych látok sa nezaraďujú antibakteriálne látky, ktoré sú na 

danú skupinu mikroorganizmov primárne neúčinné. Po konečnej identifikácii vyvolávateľa 

infekcie sa získané výsledky citlivosti ďalej upravujú podľa druhovej „prirodzenej 

rezistencie“ (tab. č.3). 

  

 Do zostáv zaraďujeme antibakteriálne látky, pri ktorých je známe hodnotenie účinku na 

mikroorganizmy (každoročne revidovaná norma EUCAST, niektoré kmene podľa CLSI a 

BSAC) a podľa aktuálnych pokynov Národného referenčného centra pre antibiotiká. 

V testoch nie sú zaraďované všetky dostupné antibakteriálne látky pre liečbu infekcie patriace 

k jednej skupine – napr. makrolidy, spôsobenej daným mikróbom, ale jednotlivé skupiny 

ATB sú zastúpené jediným typickým antibiotikom, ktoré môžeme hodnotiť podľa platnej 

normy a tento výsledok rámcovo platí aj pre ostatných zástupcov danej skupiny (zástupcovia 

skupín, break-pointy a vzájomná zastupiteľnosť ATB je uvedená v tab. č.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E.1. Metódy stanovenia citlivosti na látky používané v liečbe infekčných 
ochorení 
 

MIC- Minimálna inhibičná koncentrácia (mg/l), je najnižšia koncentrácia antibiotika, ktorá 

inhibuje rast a rozmnožovanie testovaného mikroorganizmu za definovaných in vitro 

podmienok. Metóda sa používa pri kvantitatívnom testovaní antibiotík. 

MBC- Minimálna baktericídna koncentrácia (mg/l), je najnižšia koncentrácia antibiotika, 

ktorá usmrtí 99,9% jedincov testovaného kmeňa mikroorganizmu za definovaných in vitro 

podmienok. Metóda sa používa pri kvantitatívnom testovaní antibiotík. 

Break-Point (BP) je jednoduchšia forma kvantitatívneho testovania citlivosti (používajú sa 

najčastejšie 3 riedenia antibiotika). BP udáva hraničnú koncentráciu (mg/l), pri ktorej sa 

testuje účinnosť antibiotika za definovaných podmienok in vitro. Hodnota BP reprezentuje 

najvyššiu koncentráciu ATB (CHT) pri ktorej je testovaný kmeň citlivý na danú antibiotickú 

látku pri bežnom dávkovaní. Testovanie sa väčšinou vykonáva v tekutom médiu. 

 

Diskový difúzny test (kvalitatívny test) - obdoba break-pointu. Testovanie sa vykonáva 

na pevných agarových pôdach. 

 

Hodnotenie citlivosti mikroorganizmov na ATB (CHT): 

 

C  testovaný kmeň je citlivý – účinná hladina antibiotika sa dosiahne pri bežnom 

dávkovaní 

sC   testovaný kmeň vykazuje zníženú citlivosť – účinná hladina antibiotika sa 

dosiahne len pri zvýšenom dávkovaní 

R testovaný kmeň je rezistentný  

 

E.1.1. Najčastejšie používané skratky 

 

HLR – test stanovenia  vysokej hladiny rezistencie na gentamicín u Enterococcus spp. 

U testovaného kmeňa s MIC na GEN < 500 mg/l je synergický účinok v kombinácii 

s antibiotikami (AMP, PIP, VAN,PEN), ak je na ne testovaný kmeň citlivý. 

U testovaného kmeňa s MIC na GEN > 500 mg/l nie je synergický účinok s uvedenými 

antibiotikami. 

ESBL (Exstended spektrum beta-lactamases) – beta- laktamázy  s rozšíreným spektrom 

účinku. Tieto enzýmy inaktivujú všetky cefalosporíny I. až IV. generácie. Najčastejšie sa 

vyskytujú u kmeňov Klebsiella sp. a E.coli, menej často u ostatných kmeňov enterobaktérií. 

MRSA (Meticilin rezistentný Staphylococcus aureus) – pracovný názov pre  kmeň S. 

aureus rezistentný na meticilin, tzn., že kmeň je rezistentný aj na oxacilin a všetky beta-

laktámové antibiotiká. 

VRSA – vankomycin rezistentný Staphylococcus aureus 

VRE - vankomycin rezistentné enterokoky 

MBL - produkcia metalobetalaktamázy (rezistencia na karbapenémy – meropenem, 

imipenem, ertapenem) 

 

 



 

E.1.2. Všeobecné pravidlá pre voľbu vyšetrenia citlivosti na antibakteriálne 
látky 

 

Ambulantný pacient: 

Nekomplikovaný infekt: 

- kvalitatívny test citlivosti, základná zostava 

Pri zlyhaní predchádzajúcej liečby:  

- rozšírené spektrum antibiotík, prípadne MIC 

Chronické (opakované) ochorenie, imunodeficientné stavy:  

- rozšírené spektrum antibiotík, prípadne MIC 

Hospitalizovaní pacienti: 

Hospitalizácia v 1. týždni, nekomplikovaný pacient: 

- kvalitatívny test citlivosti, základná zostava 

- rozšírené spektrum antibiotík, prípadne MIC (rezistentný kmeň podľa vyhodnotenia 

výsledkov základnej zostavy) 

Hospitalizácia v 1. týždni, život ohrozujúci priebeh infekcie, septické stavy: 

- priame stanovenie základnej a rozšírenej zostavy antibiotík (kvalitatívny test) priamo 

z hemokultivačnej fľaštičky pri pozitívnej hemokultúre 

- MIC (kvantitatívny test), prípadne BP z čistej kultúry po 24 hodinách pri pozitívnej 

hemokultúre 

- kvantitatívny test MIC, prípadne BP pri bakteriálnej meningitíde, 

u imunodeficinientných pacientov, septických a život ohrozujúcich stavoch na 

oddeleniach JIS 

Hospitalizácia v 2.-3. týždni, infekcia počas hospitalizácie: 

- kvalitatívny test citlivosti základná zostava, rozšírené spektrum antibiotík, prípadne 

MIC 

Stanovenie citlivosti pre rovnaké bakteriálne druhy od toho istého pacienta: 

- izoláty z fyziologicky sterilných miest (krv, likvor, punktáty a pod.) – 1x za 24 hod. 

- ostatné izoláty ( možná zmena citlivosti počas liečby) – 1x za 3 - 5 dní. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

E. 2. Zostavy diskového (kvalitatívneho) stanovenia citlivosti na 
antiinfekčné látky 

  
  

E. 2. 1. Klinický materiál (hemokultúry, likvor, hnis, punktát, exudát, 
tkanivá, spútum, moč) 

  
  

E. 2. 1. 1. Anaeróbne baktérie (Gram negat. paličky) 

 

amoxicilín/klavulanát              klindamycín 

piperacilín/tazobactam  metronidazol 

meropenem 

  

  

E. 2. 1. 2. Anaeróbne baktérie (Gram pozit. a Clostridium sp.) 

 

zostava gram negatívne anaeróbne paličky  +  penicilín   

pre Cl. difficile + vankomycín 

 

 

E. 2. 1. 3. Anaeróbne baktérie BP (break point) 

 

penicilín    ticarcilín/kys.klavulanová  cefotetan 

amoxicilín/klavulanát              cefoxitín    imipenem 

piperacilín    klindamycín    metronidazol 

piperacilín/tazobactam  chloramfenikol   amoxicilín  

 

 

E. 2. 1. 4. Gram pozitívne mikroorganizmy z hemokultúr 

 

oxacilín    ciprofloxacín    vankomycín 

erytromycín    gentamicín    rifampicín 

klindamycín    amoxicilín/klavulanát   penicilín  

cefalexín    ampicilín    cefoxitin 

     

 pri izolátoch z likvoru sa pridáva: 

 

chloramfenikol      ofloxacín     cefotaxim 

ceftriaxon    cotrimoxazol    levofloxacín 

 

 



 

E. 2. 1. 5. Gram negatívne mikroorganizmy z hemokultúr 

 

ampicilín    ciprofloxacín    tobramycín    

amoxicilín/klavulanát   ceftazidim    amikacín       

cefalexín    piperacilín/tazobaktam  aztreonam    

cefoxitin    cefoperazon/sulbaktam   meropenem  

cefotaxim    imipenem       ertapenem 

gentamicín         cefepim       

 

 

E. 2. 1. 6. Gram pozitívne koky v zhlukoch (zvyčajne stafylokoky) 

 

oxacilín    klindamycín     cefalexín 

amoxicilín/klavulanát   gentamicín    cefoxitín 

erytromycín    ciprofloxacín 

 

 

E. 2. 1. 7. Gram pozitívne koky v retiazkach (zvyčajne streptokoky) 

 

penicilín    klindamycín    

ampicilín    cefalexín    

erytromycín    

 

 

E. 2. 1. 8. Enterokoky 

 

ampicilín    ciprofloxacín    

amoxicilín/klavulanát   gentamicín    

vankomycín    tetracyklín 

 

 

E. 2. 1. 9. Gram pozitívne mikroorganizmy z oka 

 

tetracyklín    gentamicín       bacitracín    

chloramfenikol   penicilín       tobramycín    

neomycín    oxacilín    

sulfonamidy     ciprofloxacín    

 

 

E. 2. 1. 10. Pneumokoky 

 

penicilín    klindamycín     cefalotín    

ampicilín    kotrimoxazol    

erytromycín    oxacilín 



 

E. 2. 1. 11. Pneumokoky so zníženou citlivosťou alebo rezistenciou na penicilín 

 

penicilín    kotrimoxazol    chloramfenikol    

amoxycilín    oxacilín    ofloxacín    

erytromycín    ceftizoxim    bacitracín    

klindamycín    ceftriaxon    levofloxacín 

 

 stav citlivosti na penicilín  potvrdzujeme kvantitatívne (E-testom) 

 

 

E. 2. 1. 12. Vysoko rezistentné Gram pozitívne mikroorganizmy (variabilné doloženie 
dodatočných testovacích diskov  v závislosti od typu prvej zostavy antiinfekčných 
látok) 

 

vankomycín    kotrimoxazol    bacitracín    

teikoplanín    linezolid     neomycín      

tetracyklín    quinupristin/dalfopristin  mupirocín 

 

 

E. 2. 1. 13. Gram negatívne paličky z ARO 

 

ampicilín    cefoxitin    ciprofloxacín    

amoxicilín/klavulanát   cefoperazon/sulbaktam   cefotaxim       

cefalexin    piperacilín/tazobaktam   gentamicín 

  

 

 

E. 2. 1. 14. Gram negatívne paličky z ostatných klinických materiálov 

 

ampicilín    cefotaxim    cefoxitin    

amoxicilín/klavulanát   gentamicín     (tetracyklín)      

cefalexin    ciprofloxacín    

 

 

E. 2. 1. 15. Doklad pre Gram negatívne paličky s polyrezistenciou 

 

ceftazidim    cefepim    ertapenem    

piperacilín/tazobaktam  cefoperazon/sulbaktam  kolistín 

meropenem    amikacín    

imipenem    aztreonam       

 

 

 

 



 

E. 2. 1. 16. Gram negatívne paličky z oka 

 

tetracyklín    gentamicín       sulfonamidy   

chloramfenikol   polymyxín B    tobramycín 

neomycín     ciprofloxacín 

 

 

E. 2. 1. 17. Oxidáza pozitívne Gram negatívne paličky (Pseudomonas spp., 
Alcaligenes spp., Flavobacterium spp., Burkholderia spp.) 

 

ceftazidim    ciprofloxacín    

piperacilín/tazobaktam  kolistín    

cefoperazon    cefoperazon/sulbaktam 

gentamicín    

 

 

E. 2. 1. 18. Stenotrophomonas maltophilia 

 

timentin    kolistín       kotrimoxazol    

tetracyklín    minocyklín    levofloxacín    

chloramfenikol  

 

 

E. 2. 1. 19. Helicobacter pylori 

 

ampicilín    metronidazol      klaritromycín  

amoxicilín/klavulanát   tetracyklín       rifampicín 

ciprofloxacín    furantoin    

 

 

E. 2. 1. 20. Rozšírenie zostáv testovacích diskov 

 

E. 2. 1. 20. 1. Kožné infekcie 

mupirocín    kys. fusidová      bacitracín  

neomycín    furantoin 

 

E. 2. 1. 20. 2. Sínusitídy 

tetracyklín    kotrimoxazol    cefixim 

 

E. 2. 1. 20. 3. Izoláty z nosohltanu 

bacitracín    neomycín 



 

E. 2. 2. Moč 

 

 

E. 2. 2. 1. Gram pozitívne mikroorganizmy v zhlukoch (prevažne stafylokoky) 

 

oxacilín    cefalexin    tetracyklín    

amoxicilín/klavulanát   gentamicín    furantoin    

erytromycín    ciprofloxacín    kotrimoxazol    

klindamycín    cefoxitín 

 

 

E. 2. 2. 2. Gram pozitívne mikroorganizmy v retiazkach (streptokoky) 

 

penicilín    klindamycín    furantoin 

ampicilín    cefalexin    tetracyklín 

erytromycín    ofloxacín    kotrimoxazol 

 

 

E. 2. 2. 3. Enterokoky 

 

ampicilín    furantoin       tetracyklín 

amoxicilín/klavulanát   gentamicín       ciprofloxacín    

vankomycín     

 

 

E. 2. 2. 4. Gram negatívne paličky 

 

ampicilín    sulfonamidy    ofloxacín    

amoxicilín/klavulanát   kotrimoxazol    ciprofloxacín      

cefuroxim    amoxicilín/sulbaktam   trimetoprim    

kys. oxolínová    pefloxacín    cefixim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. 2. 3. Uretra, pošva, cervix 

 
 

E. 2. 3. 1. Anaeróbne baktérie z gynekologických materiálov 

  

penicilín    furantoin      chloramfenikol     

tetracyklín    metronidazol 

 

 

E. 2. 3. 2. Gram pozitívne koky v zhlukoch (prevažne stafylokoky) 

 

oxacilín    cefalexin       bacitracín    

amoxicilín/klavulanát   gentamicín    cefoxitín    

erytromycín    ciprofloxacin    

klindamycín       neomycín    

 

 

E. 2. 3. 3. Gram pozitívne koky v retiazkach (prevažne streptokoky) 

 

penicilín    cefalexin       klindamycín 

ampicilín    bacitracín       furantoin 

erytromycín    amoxicilín/klavulanát    

 

 

E. 2. 3. 4. Enterokoky 

 

ampicilín    ciprofloxacín    bacitracín    

amoxicilín/klavulanát   tetracyklín    gentamicín       

vankomycín    neomycín    furantoin       

 

 

E. 2. 3. 5. Gram negatívne paličky 

 

ampicilín    tetracyklín    gentamicín  

amoxicilín/klavulanát   ciprofloxacín    furantoin  

cefalotín    neomycín    (chloramfenikol) 

cefuroxim 

 

 

E. 2. 3. 6. Neisseria gonorrhoeae 

 

penicilin    cefotaxim     ciprofloxacin 

cefixim    azithromycin    tetracyklin 



 

E. 2. 4. Horné dýchacie cesty 

 

 

E. 2. 4. 1. Gram pozitívne koky (beta-hemolytické streptokoky) 

 

penicilín    erytromycín     cefalexin  

ampicilín    klindamycín       

 

 

E. 2. 4. 2. Moraxella (Branhamella) catarrhalis 

 

ampicilín       cefuroxim      neomycín    

amoxicilín/klavulanát   ofloxacín      tetracyklín        

klaritromycín    

 

 

E. 2. 4. 3. Haemophilus spp. 

 

ampicilín       azitromycín       kotrimoxazol    

amoxicilín/klavulanát     cefuroxim       neomycín 

klaritromycín      ofloxacín       cefixim 

 

 

E. 2. 4. 4. Neisseria meningitidis 

 

penicilin     meropenem      chloramphenikol    

amoxicilin      ciprofloxacin      rifampicin 

cefotaxim       tetracyklin   

 

 

E. 2. 4. 5. Gram negatívne paličky 

 

ampicilín      ofloxacín       cefixim    

amoxycilín/klavulanát     kotrimoxazol      cefuroxim 

cefalexin    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. 2. 5. Črevný trakt 

 

 

E. 2. 5. 1. Campylobacter jejuni/coli 

  

ampicilín       erytromycín       cefalexin    

tetracyklín       neomycín     sulfonamidy   

chloramfenikol    

 

 

E. 2. 5. 2. Gram negatívne paličky (salmonely, šigely, aeromonády, plesiomonády, 
vibriá) 

 
ampicilín    kolistín      kotrimoxazol    

ofloxacín      sulfonamidy       trimetoprim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. 3. Zostavy pre kvantitatívne stanovenie citlivosti na antiinfekčné látky 
stanovením minimálnej inhibičnej/ baktericídnej koncentrácie 

 
 

E. 3. 1. Zostava antibakteriálnych látok na stanovenie MIC Gram pozitívnych 
mikroorganizmov 

 

ampicilín    linezolid       tigecyklín   

ampicilín/sulbaktam   rifampicín       moxifloxacín 

oxacilín       gentamicín       ciprofloxacín 

cefoxitín     teikoplanín       tetracyklín 

piperacilín/tazobactam  vankomycín       kotrimoxazol    

erytromycín      trimetoprim      nitrofurantoín 

klindamycín         chloramfenikol   

 

 

E. 3. 2. Zostava antibakteriálnych látok na stanovenie MIC Gram 
negatívnych mikroorganizmov 

 

ampicilín    ceftazidim/klavulanát   amikacín 

ampicilín/sulbaktam    cefepim     tigecyklin 

piperacilín/tazobaktam  ertapenem    ciprofloxacín 

cefuroxim    meropenem     tetracyklín 

cefotaxim     gentamicín    kolistín 

cefotaxim/klavulanát   tobramycín    kotrimoxazol 

ceftazidim    

 

 

E. 3. 3. Zostava antibakteriálnych látok na stanovenie MIC Gram 
negatívnych nefermentujúcich mikroorganizmov 

 

ampicilín/sulbaktam   cefepim    amikacín 

piperacilín    aztreonam    chloramfenikol 

piperacilín/tazobaktam  imipenem    ciprofloxacin 

cefotaxim    meropenem    tetracyklín 

cefotaxim/klavulanát   gentamicín    kolistín 

ceftazidim    tobramycín    kotrimoxazol 

ceftazidim/klavulanát    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. 4. Break-pointy a vzájomná zastupiteľnosť antibiotík 
a chemoterapeutík (pri testoch citlivosti in-vitro) 
 

(Údaje break-pointov bez označenia baktérií platia  pre skupinu Enterobacteriacae). 
 

 

Tab. č.2. 
Označenie 

ATB alebo 

CHT 

Break-point (mg/l)  

generický názov 

 

obchodné názvy preparátov 

citlivý intermed. necitlivý lokálne 

AMP 
enterokoky 

≤ 8 
≤ 4 

- 
- 

> 8 
>  8 

- ampicilín 
amoxycilín 

Ampicilín, Amoclen, 
Amoxihexal, Ospen, Ospamox, 

Penclen, Penbritin, Penstabil 

       

AUG 

 
SAM 

≤ 8/4 

 
„ 

- 

 
„ 

> 8/4 

 
„ 

- amoxicilin 

+ klavulanát  2:1 
ampicilin 
+ sulbactam  2:1 

Augmentin, Megamox, 

Medoclav 
Amoxiclav 
Unasyn, Bitamon, Curam 

PIP ≤ 8  -  > 16 - piperacilin Pipril 

TZP ≤  8 - > 16 - piperacilín  
+ tazobactam 

Tazocin 

OXA 
St. aureus 

St.koag.neg. 

 
≤ 2 

≤ 0,25 

 
- 

 
 
>2 

> 0,25 

- oxacilin 
meticilin 

Oxacilin, Prostaphylin 

CLX 
 

≤ 16 - > 16 - cefalotin  
cefalexin 
cefadroxil 

 
cefazolin 

Cefalotin, Vulmizolin, Keflin 
Cefalexin, Cefaklen 
Cefadroxil, Cedrox, Duracef 

Biodroxil 
Cefazolin, Cefamezin, Kefzol 

CEC  
CXM  

 

 FOX 

- 
≤ 8 

 

- 

- 
- 
 

- 

- 
> 8 

    

- 
 

- cefaclor 
cefuroxim 
 

 
cefoxitin 
 

Ceclor, Alfabet, 
Zinat, Axetin, Xorim, Cefurim 
 

Mefoxin, Boncefin 
mikrob.skríning 
 

CTX 
 

 
CPD 

 

CFM ? 

≤ 1 
 

 
≤ 1 

 

≤ 1 

- 
 

 
- 
 

- 

> 2 
 

 
> 1 

 

> 4 

- 
 

 
- 
 

- 

cefotaxim 
ceftriaxon 

ceftizoxim 
cefpodoxim 
ceftibuten 

cefixim 
cefetamet pivoxyl 

Claforan, Cefotaxime 
Tirotax, Lendacin, Tercef, 

Rocefin 
Ceftizox 
Orelox 

Cedax 
Suprax 
Globocef 

SPZ ≤ 8 - > 16 - cefoperazon/sulbactam Sulperazon 
 
 

CAZ ≤ 1 - > 4 - ceftazidim Fortum 

FEP ≤ 1 - > 4 - cefepim Maxipime 

ATM ≤ 1 - > 4 - aztreonam Azactam 

MEM ≤ 2 - > 8 - meropenem Meronem 

IMI ≤ 2 - > 8 - imipenem Tienam 

ETP ≤ 0,5 - ≥ 1 - ertapenem Invanz 

GEN ≤ 2 - > 4 ≤ 64 gentamicin Gentamycin, Garamycin 

GEN-HLR 
enterokoky 

- ≤ 128 >128 - gentamicin Gentamycin s VAN, AMP, PIP 
apod. 

TOB ≤ 2 - >4 ≤ 64 tobramycin Brulamycin, Tobi (s 
rozprašovačom) 

NET ≤ 2 - > 4 - netilmicin Netromycin 

AMI ≤ 8 - > 16 - amikacin Amikin 

STM - - - ≤ 1000 streptomycín Streptomycín 

NEO + BAC - - - ≤ 64 neomycin 
+ bacitracin 1:1 

Framykoin, Pamycon 

MUP    - mupirocin Bactroban 

COL ≤ 2 - > 2 ≤ 32 kolistin Colimycine 

POL ≤ 2 - > 2 ≤ 32 polymyxin B Polymyxin B, Aerosporin, 

Neosporin 



 

ERY 
pneumokoky 

ERY 
stafyloky 

 

≤ 0,25 
 

 
≤ 1 

- 
 

 
- 

> 0,25 
 

 
> 2 

- erytromycin 
roxitromycin 

josamycin 
klaritromycin 
azitromycin 

spiramycin 

Erythromycin, 
Roxithromycin, Rulid, Weclox 

Wiprafen 
Klacid, Fromilid, Clarithromycin 
Sumamed, Azatril, Azitrox 

Rovamycin 

CLI 

pneumokoky 
CLI 

stafylokoky 

≤ 0,5 

 
≤ 0,25 

- 

 
- 

> 0,5 

 
>0,5 

 

≤ 16 klindamycin 

linkomycin 

Dalacin, Klimicin 

Lincomycin, Lincocin, Neloren 

SYN ≤ 1 -  > 2 - quinupristin/dalfopristin Synercid 

LNZ ≤ 4 - > 4 - linezolid Zyvoxid, Zyvox 

RIF 

stafylokoky 

≤ 0,06 - > 0,5 - rifampicin Rifampin, Rifamor, Rifasynt, 

Benemycin 

VAN 

St.aureus 
St.koag.neg. 
enterokoky 

 

≤ 2 
≤ 4 
≤ 2 

 

- 
- 
- 

 

> 2 
> 4 
> 2 

 

- 

vankomycin Vancomycin, Vancolet, 

Vancocin, Edicin 

TEI 
St.aureus 

St.koag.neg. 

enterokoky 

≤ 2 
 

≥ 4 

≤ 2 

- 
 
- 

- 

> 2 
 

> 4 

> 2 

- teikoplanin Targocid 

DAP 
S.aureus 

 

 
≤ 1 

 

 
- 

 

 
> 1 

 

 
- 

 

daptomycin Cubicin 

OFL 
- 

LVX 

≤ 0,5 
- 

≤ 1 
 

- 
- 

- 
 

> 1 
- 

> 2 
 

≤ 32 
- 

ofloxacin 
 

levofloxacin 

Tarivid, Taroflox, Medofloxine, 
Ofloxin, Zanocin 

 

CIP ≤ 0,5 - > 1 - ciprofloxacin 

pefloxacin 
norfloxacin 

Ciphin, Ciprobay, Ciplox, 

Ciprinol 
Abactal, Medociprin 
Nolicin, Norflox, Noroxin 

MXF ≤ 0,5 - > 1 - moxifloxacin Avelox 

CHL ≤ 8 - > 8 ≤ 32 chloramfenikol Chloramphenicol 

TET 
stafylokoky 

MIN 

 
TGC 

≤ 2 
 

≤ 0,5 

≤ 0,5 
 

- 
 
- 

- 
 

> 2 
 

> 1 

> 0,5 

≤ 32 tetracyklíny 
 
 

minocyklín 
tigecyklin 

Tetracyklín, Rolitetracyklin, 
Doxycyklin, Doxybene, 
Vibramycin, Deoxymykoin, 

Doxyhexal 

COL ≤ 2 - > 2  colistin  

COT 
 

 
TRI 

≤ 2 
 

 
≤ 2 

- 
 

 
 

> 4 
 

 
> 4 

- trimetoprim 
+ sulfonamid 1:19 

 
trimetoprim 

Cotrimoxazol, Biseptol, 
Bactrim, Bismoral, Cotrihexal, 

Primopren, Septrin, Sumetrolim 
Triprim 

NIT ≤ 64 - > 64 ≥ 128 nitrofurantoin Furantoin, Furadantim, 

Macmiror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. 5. Prirodzené rezistencie mikroorganizmov najčastejšie izolovaných 
z klinických materiálu 
 

  Skratky sú vysvetlené v tab. č.2, ďalšie na konci tejto tabuľky. 

 

Tab.č.3. 

Mikroorganizmus Antimikrobiálne liečivá 

Acinetobacter spp. AMP, AMO, CEF I., CEF II., CTX, CTR, ETP, TRI, NIT 

Burkholderia cepacia 

komplex 

AMP, AMO+CLA, TIC, TIC+CLA, CEF I., ETP, IMI, CIP, AGL, CHL, TRI, 

COL, POL, NIT 

Achromobacter 

xylosoxydans 

AMP, CEF I, CEF II., CEF III., ERT 

Chryseobacterium   
meningosepticum 

AMP, AMO, TIC, TIC+CLA, CEF I., CEF II., CEF. III., ETP,IMI,MEM, TET, 
NIT, POL, COL 

Ochrobactrum 
anthropi 

AMP, AMO,TIC,TIC+CLA,PIP,PIP+TZB, CEF I., CEF II., ERT,   

Pseudomonas 
aeruginosa 

AMP, AMO, AUG, SAM, CEF I., CEF II., CTX, CTR, ETP, CHL, TET, TGC, 
COT, NIT 

Pseudomonas putida AMP, AMO, AUG, SAM, CEF I., CEF II., ETP, CHL, NIT 

Pseudomonas stutzeri CEF I., ETP, CHL, NIT 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

všetky beta-laktámové antibiotiká (okrem TIC+CLA), AGL, TRI 

Listeria 
monocytogenes 

CEF I., CEF II., CEF III., 

Yersinia 
enterocolitica 

AMP, AMO, AUG, SAM, TIC, PIP, CEF I., FOX 

Citrobacter freundii AMP, AMO, AUG, SAM,  CEF I., FOX 

Citrobacter koseri AMP, AMO, TIC, PIP 

Citrobacter diversus AMP, AMO, TIC, PIP 

Enterobacter cloacae 
Enterobacter 
aerogenes 

AMP, AMO, AUG, SAM, CEF I., FOX 

Hafnia alvei AMP, AMO, AUG,  CEF I., 

Klebsiella spp. AMP, AMO, TIC, PIP 

Morganella morganii AMP, AMO, AUG, SAM, CEF I., CXM, COL, POL, TET, TGC, NIT 

Proteus mirabilis TET, TGC, COL, POL, NIT 

Proteus vulgaris AMP, AMO, CEF I., CEF II.,TET, TGC, COL, POL, NIT 

Providencia spp.  AMP, AMO, AUG, SAM, CEF I.,  GEN, NET, TOB, COL, POL, NIT 

Serratia spp. AMP, AMO, AUG, SAM, CEF I., CXM,TOB, NET, AMI, COL, POL 

Salmonella spp. CEF I., CEF II., AGL 

Shigella spp. CEF I., CEF II, AGL 

Enterococcus spp. PEN-G, TIC, CEF I.-IV., AGL (okrem vysokých hladín GEN a STM), MUP 

Streptococcus spp. AGL (okrem vysokých hladín GEN a STM) 

Streptococcus 
pneumoniae 

TRI, AGL 

Haemophilus  
influenzae 

PEN-G, makrolidy znížená citlivosť (AZI, CLR), CLI 

Moraxella (B.) 
catarrhalis 

TRI 

Campylobacter spp. TRI, streptogramíny (SYN) 

 (Podklady NRC pre sledovanie rezistencie na antibiotiká pri ÚVZ SR r.2009 – podľa 

EUCAST 2013 štandardov)  



 

Všetky Enterobacteriaceae sú prirodzene rezistentné na:                 

benzylpenicilín, glykopeptidy, kyselinu fusidovú, makrolidy, linkozamidy, rifampicín, 

daptomycín, linezolid a glykopeptidy. 

 

  Skratky pre skupiny antibiotík, uvádzaných v tab. č. 3:  

 AGL – aminoglykozidy (GEN, AMI a pod.) 

 CEF I. – cefalosporíny I. generácie (cefalotin, cefazolin, a pod.) 

 CEF II. – cefalosporíny II. generácie (cefuroxim, cefoxitin) 

 CEF III. – cefalosporíny III. generácie (cefamezin, cefixim, cefotaxim, 

   ceftazidim, a pod.) 

         CEF IV. - cefepim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F.  SÉROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 
(VIROLOGICKÁ, BAKTERIOLOGICKÁ, PARAZITOLOGICKÁ) 

 

F. 1. Odber vzoriek 
 

 Krv na sérologické vyšetrenie sa odoberá asepticky zo žily. Vhodný je odberový 

systém VENOSAFE. Množstvo odobratej krvi závisí od požiadavky na počet vyšetrovaných 

parametrov a typu vyšetrení (mikrometóda, makrometóda). Na sérologické vyšetrenia je 

vhodná zrazená žilová krv (krvné sérum). Nezrazená žilová krv (krvná plazma) sa môže 

použiť len na niektoré reakcie typu ELISA.   

Krv sa odoberá do sterilnej odberovej skúmavky, ktorá je určená na odber a transport krvi, 

tab.č.4. 

Tab.č.4. 

Biologický materiál Druh odberovej nádobky Použitie 

Zrazená žilová krv Sterilná skúmavka plastová,  bez prísad  
(modrý vrchnák) 

Všetky sérologické 
reakcie 

Zrazená žilová krv Sterilná sklenená skúmavka, bez prísad Všetky sérologické 
reakcie 

Zrazená žilová krv Sterilná skúmavka s aktivátorom 
hemokoagulácie ( červený vrchnák) 

Všetky sérologické 
reakcie 

Zrazená žilová krv Sterilná skúmavka s deliacim gélom     (žltý vrchnák)  Všetky sérologické 
reakcie      

Likvor na sérologické 
vyšetrenie 

Sterilná sklenená skúmavka, bez prísad, sterilná plastová 
skúmavka,  bez prísad  
(modrý vrchnák) 

Všetky sérologické 
reakcie      

 

Požiadavky na odber: 

Krv:  

musí byť odobratá zásadne asepticky, odber robiť ráno na lačno (deň pred odberom 

pacient nesmie jesť mastné jedlá), pretože kontaminované a lipemické séra dávajú 

nespoľahlivé výsledky a niektoré reakcie sa vôbec nedajú urobiť. Krv sa nesmie 

zmraziť, pretože hemolyzuje a hemolytické sérum nie je vhodné na sérologické 

vyšetrenie. Sérum je môže zmraziť pre neskoršie použitie. 

Skladovanie  vzorky: 

Do 2 hodín po odbere pri teplote 18-25°C (izbová teplota), do 24 hodín pri teplote 4-

10°C (chladničková teplota). Ak je doba transportu dlhšia ako 24 hodín, je sérum 

potrebné uschovať do doby transportu v mrazničke pri teplote -25±6°C. Na žiadanku 

sa musí napísať, že sérum bolo zmrazené. 

Likvor na sérologické vyšetrenie: 

Likvor na nepriamu diagnostiku bakteriálnych a vírusových protilátok (HSV, CMV, 

EBV, neuroborelióza, TOXO, apod.) sa odoberá prísne asepticky spolu so zrazenou 

krvou.  Množstvo potrebné na vyšetrenie závisí od množstva požadovaných 

parametrov.(pozri vyš. borélioza) 

Skladovanie vzorky: 

Do 2 hodín po odbere pri teplote 18-25°C (izbová teplota), do 24 hodín pri teplote 4-

10°C (chladničková teplota). Ak je doba transportu dlhšia ako 24 hodín, je potrebné 

likvor zmraziť a  uschovať do doby transportu v mrazničke pri teplote -25±6°C. Na 

žiadanku sa musí napísať, že likvor bol zmrazený. 



 

F. 1. 1. Materiál na dôkaz antigénov respiračných vírusov (adenovírusy, 
respiračno-syncytiálne  vírusy, vírusy chrípky) 

 

  Odoberá sa výplach alebo nazofaryngeálny sekrét, resp. aspirát (nie výter alebo 

spútum!). Materiál sa odosiela hneď po odbere, do 24 hodín je možné skladovať v chladničke 

pri teplote 2-8°C, dlhšie skladovať vzorky (napr. cez víkend) je potrebné pri teplote -20°C. 

Výsledok je dostupný do 2 hodín po doručení materiálu do laboratória. 

 

 

F. 1. 2. Materiál na dôkaz antigénov rotavírusov a adenovírusov 

 

 Vzorka stolice vo veľkosti hrášku (cca 1 gram) sa odoberie sterilnou špachtľou do 

sterilnej plastikovej širokohrdlej nádobky a dopraví do laboratória, resp. pri tekutej stolici 1 

cm
3 

(cca 1 ml). Pri nemožnosti získať vzorku do transportnej nádobky, postačuje nechať 

nasiaknuť vatový tampón (nie s aktívnym uhlím - čierny, tampón neposielať v transportnom 

médiu!). Do transportu sa vzorka skladuje pri izbovej teplote, ak nie je možné dopraviť 

vzorku do laboratória do 3 hodín je nutné skladovať v chladničke pri teplote 2-8°C max. 24 

hodín. Dlhšie skladovať vzorky (napr. cez víkend) je potrebné pri teplote -20°C. 

 Typický je výskyt v chladných mesiacoch roka, najvyšší býva v období január – marec 

u rotavírusov, adenovírusy sa vyskytujú počas celého roka. 

Optimálny odber je na 2. – 5. deň po začiatku príznakov (rotavírusy), 3. – 10. deň 

(adenovírusy).  Výsledok je dostupný do 2 hodín po doručení materiálu do laboratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. 2. Prehľad sérologických vyšetrení 

 
 

F. 2. 1. Virologická diagnostika 

 

Vírusové hepatitídy 

Tab.č.5. 

Druh vyšetrenia skratka metóda materiál Hodnotenie strana 

Vírus  hepatitídy  A IgM a-HAV IgM CMIA* S >1,20 reaktívne 50 

V. hepatitídy A-IgG  a-HAV IgG  CMIA S ≥1,0 reaktívne 50 

       

V. hepatitídy B 
povrchový antigén  s 
HBsAg 

HBsAg  CMIA S ≥1,00   reaktívne 51 

Konfirmačný test HBsAg konfirm. test 
HBsAg 

CMIA S pozit  52 

Anti   HBsAg a-HBsAg  CMIA S pozit. ≥ 10  IU/l 52 

Anti   HBc-IgM a-HBc-IgM  CMIA S ≥1,00 reaktívne 53 

Anti HBc - totálne protilátky IgM + 
IgG 

a-HBc-tot.  CMIA S ≥1,00 reaktívne 53 

HBeAg HBeAg  CMIA S ≥1,00 reaktívne 54 

Anti  HBeAg a-HBeAg  CMIA S ≥1,00 reaktívne 54 

Vírus hepatitídy  C a-HCV  CMIA S ≥1,00 reaktívne 55 

*CMIA – chemiluminiscenčná imunoanalýza na mikročasticiach ( automat Architect i1000 ) 

 

 

 

 

 

F. 2. 1. 1. Heterofilné protilátky 

 

Nešpecifický dôkaz infekčnej mononukleózy  

Tab. č.6. 

Druh vyšetrenia Skratka Metóda Materiál Normálne 

hodnoty 

Strana 

Paul-Bunnelova reakcia PB hemaglutinácia S titer< 1:64*  56 

IM – test IM hemaglutinácia S titer< 1:80* 56 

* Záver vyšetrenia  na základe porovnania dynamiky tvorby protilátok párovými sérami I. odber – akútna fáza, II. 

odber po 7-14 dňoch (4x vzostup titra protilátok) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. 2. 1. 2. Dôkaz iných vírusových ochorení 

 

Tab.č.7. 

Druh vyšetrenia Skratka Metóda Materiál Hodnotenie strana 

Anti-HIV 1.2,HIVp24Ag0* a-HIV CMIA** sérum kvalitatívne
 

55 

Cytomegalovírus IgM CMV-IgM CMIA sérum 

 

≥1,00 reaktívne 

 

59 

Cytomegalovírus IgG CMV-IgG CMIA 

ELISA 

sérum 

likvor 

≥6,0  reaktívne 

protilátkový index 

59 

Cytomegalovírus – test 
avidity IgG 

CMV-IgG avidita  CMIA sérum kvantitatívne %Avi 60 

Epstein-Barrovej vírus 
IgM 
VCA (povrchový atg) 

EBV-VCA-IgM CMIA sérum 

 

≥1,00 reaktívne 

 

57 

Epstein-Barrovej vírus. 
IgG VCA 
 

EBV-VCA-IgG CMIA 

ELISA 

sérum 

likvor 

≥1,00 reaktívne 
 
protilátkový index 

58 

Epstein-Barrovej v.  
EBNA1 IgG 

EBV-EBNA1-IgG CMIA sérum  ≥1,00 reaktívne 58 

Herpes simplex vírus 1. – 
IgM 

HSV1-IgM ELISA sérum 

likvor 

kvalitatívne 61 

Herpes simplex v. 1 - IgG HSV1-IgG ELISA sérum 

 

likvor 

hraničná hodnota ≥16 do < 22  RU/ml  
pozit ≥ 22 RU/ml 

protilátkový index 

61 

Herpes simplex v. 2 -  IgM HSV2-IgM ELISA sérum 

likvor 

kvalitatívne 61 

Herpes simplex v. 2 - IgG HSV2-IgG ELISA sérum 

likvor 

hraničná hodnota ≥16 do < 22  RU/ml  

pozit ≥ 22 RU/m 

protilátkový index 

61 

Varicella zoster vírus-IgM VZV-IgM CMIA sérum 

 

≥1,00 reaktívne 62 

Varicella zoster v. - IgG VZV- IgG CMIA 

ELISA 

sérum 

likvor 

≥1,00 reaktívne 

protilátkový index 

63 

Varicella zoster - IgG 
  

test  avidity 

VZV – IgG- 
 

avidita 

CMIA sérum ≥1,00 reaktívne 

kvantitatívne%Avi 

63 

Vírus rubeoly - IgM RUB-IgM CMIA sérum ≥1,00 reaktívne 64 

Vírus rubeoly IgG RUB-IgG CMIA sérum ≥1,00 reaktívne 64 

Vírus rubeoly- IgG 
 

 test  avidity 

RUB-IgG-avidita CMIA sérum ≥1,00 reaktívne 

kvantitatívne %Avi 

65 

RSV- vírus IgM RSV-IgM ELISA   sérum kvalitatívne 68 

RSV- vírus IgG RSV-IgG ELISA sérum hraničná hodnota ≥16 do < 22  RU/ml  
pozit ≥ 22 RU/m 

68 

Adenovírus- IgM ADV-IgM ELISA sérum kvalitatívne 67 

Adenovírus -IgG ADV-IgG ELISA sérum hraničná hodnota ≥16 do < 22  RU/ml  

pozit ≥ 22 RU/m 

67 

Vírus kliešťovej 

encefalitídy IgM 

TBE-IgM ELISA sérum  65 

Vírus kliešťovej 

encefalitídy 

IgG 

TBE-IgG ELISA sérum 

 

   likvor 

hraničná hodnota ≥16 do < 22  RU/ml  

pozit ≥ 22 RU/m 

protilátkový  index 

66 

*Vzorky reaktívne na  anti-HIV sa odosielajú do NRC pre HIV/AIDS na konfirmáciu 

**CMIA – chemiluminiscenčná imunoanalýza na mikročasticiach (automat ARCHITECT i1000) 



 

F. 2. 2. Bakteriologická  sérologická  diagnostika 

Tab.č.8 

Druh vyšetrenia Skratka Metóda Materiál Hodnotenie Strana 

Yersinia 
enterocolitica IgA 

YER IgA ELISA S Kvalitatívne 77 

Yersinia 
enterocolitica IgG 

YER IgG ELISA S hraničná hodnota ≥16 do < 22  

RU/ml  

pozit ≥ 22 RU/ml 

77 

Borrelia sp.IgM  BOR IgM ELISA S ≥  20 RU/ml  pozit.  69 

Borrelia sp. IgG BOR IgG ELISA S,L ≥  22 RU/ml  pozit.  70 

Borrelia sp.IgM  WB BOR IgM westernblot S,L Kvalitatívne 69 

Borrelia sp.IgG WB BOR IgG westernblot S, L 
 
likvor 

Kvalitatívne 

protilátkový index 

70 
71 
 

Chlamydia 
pneumoniae IgA 

CHPN-IgA ELISA S kvalitatívne 72 

Chlamydia 
pneumoniae IgG 

CHPN-IgG ELISA S hraničná hodnota ≥16 do < 22  

RU/ml  

pozit ≥ 22 RU/ml  

72 

Chlamydia 
trachomatis IgA 

CHT-IgA ELISA S kvalitatívne 73 

Chlamydia 
trachomatis IgG 

CHT-IgG ELISA S hraničná hodnota ≥16 do < 22  

RU/ml, pozit ≥ 22 RU/ml 

73 

Mycoplasma 
pneumoniae IgM 

MPN-IgM ELISA S kvalitatívne 74 

Mycoplasma 
pneumoniae IgG 

MPN-IgM ELISA S hraničná hodnota ≥16 do < 22  

RU/ml, pozit ≥ 22 RU/ml 

74 

Brucella abortus BRUC aglutinačná 
reakcia 

S kvalitatívne 75 

Francisella tularensis TUL aglutinačná 
reakcia 

S Pozit  1:20** 76 

Listeria 
monocytogenes  
Atg O-I,II 

LIST aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 76 

Listeria 
monocytogenes 
Atg O-V 

LIST aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 76 

Salmonella ****
 

H antigén : b 
GWb aglutinačná 

reakcia 
S Porovnanie titrov*** 78 

Salmonella **** 
H antigén : d 

GWd aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 78 

Salmonella **** 
H antigén : i 

GWi aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 78 

Salmonella ****  
H antigén : 1,2 

GW1,2 aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 78 

Salmonella **** 
H antigén : gm 

GWgm aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 78 

Salmonella **** 
O antigén : 4,5,12 

GW4,5,12 aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 78 

Salmonella **** 
O antigén : 9,12 

GW9,12 aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 78 

Salmonella **** 
Vi antigén  

GWVi aglutinačná 
reakcia 

S Porovnanie titrov*** 78 

Dôkaz reagínov 
nešpecifická reakcia 
–Syfilis 

VDRL aglutinačná 
reakcia 

S Semikvantitatívne +,++,+++  78 

Treponema palidum 
aglutinačný test 
(špecifický)  

TPHA hemaglutinačná 
reakcia 

S,L Kvantitatívne hodnotenie titrov 79 

 



 

Syphilis TP a-Syphilis TP CMIA***** S Kvantitatívne 

≥ 1,0 reaktívne 

79 

 

*/ Pri vyšetrení protilátok v likvore (protilátkový index) treba súčasne vyšetriť 

kvantitatívne protilátky v sére a zároveň stanoviť albumín (na ÚKB) a celkové IgG (na 

ÚKB) v likvore aj sére z toho istého odberu 
**/ Aj pri nízkom titre treba ďalej sledovať dynamiku tvorby protilátok (odporučený 2. 

odber o 10-14 dní) 
***/  V prípade pozitivity je vhodné sledovať dynamiku tvorby protilátok (odber o 14-21 dní) 
****/ Antigénna skladba sérovarov druhu Salmonella enterica, dokazovaných Gruber-

Widalovým testom priamej aglutinácie (O-somatický antigén, H1-bičíkový antigén 

špecifickej rastovej fázy, H2-bičíkový antigén nešpecifickej rastovej fázy, K-kapsulárny 

antigén): 

  sérovary: O: 4,5,12;  H1: b  H2: 1,2 - Salmonella paratyphi B 

     O: 4,5,12;  H1: i;  H2: 1,2 - Salm. typhi-murium 

     O: 9,12;  H1: d; K: Vi  - Salm. typhi 

     O: 9,12;  H1: gm  - Salm. enteritidis 
 

*****CMIA – chemiluminiscenčná imunoanalýza na mikročasticiach (automat ARCHITECT 

i1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. 2. 3. Parazitologická sérologická diagnostika 

 

Tab.č.9. 

Druh vyšetrenia Skratka Metóda Materiál Hodnotenie Strana 

Toxoplazma gondii 
IgM 

TOXO-IgM ELISA S Kvalitatívne 79 

Toxoplazma gondii 
IgG 

TOXO-IgG ELISA S < 15 IU/ml 
reaktívne sérum 

80 

Toxoplazma gondii 
avidita 

TOXO-IgG 
avidita 

ELISA S Kvantitatívne 80 

Toxoplazma gondii 
western-blot  IgG 

WB-TOXO-IgG westernblott S Kvalitatívne 81 

Ascaris lumbricoides 
IgG 

 ELISA S >11 NTU pozit 81 

Echinococcus IgG  ELISA S >11 NTU pozit  82 

Entamoeba 
histolytica IgG 

 ELISA S >11 NTU pozit 83 

Leishmania infantum 
IgG 

 ELISA S >11 NTU pozit 83 

Schistosoma 
mansoni IgG 

 ELISA S >11 NTU pozit 84 

Taenia solium IgG   ELISA S >11 NTU pozit 84 

Toxocara canis IgG  ELISA S >11 NTU pozit 85 

Trichinella spiralis 
IgG 

 ELISA S >11 NTU pozit 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. 3. Komentár k jednotlivým vyšetreniam 

 

F. 3. 1. Nepriama virologická diagnostika 

 

F. 3. 1. 1. Vírus hepatitídy A    

 

(tab.č.5., tab.č.10) 

 

 Špecifické protilátky typu IgM sa začínajú objavovať 3-4 týždne po infekcii, najvyššie 

hodnoty dosahujú v 5-7 týždni. Dajú sa dokázať ešte po 3-6 mesiacoch. Špecifické protilátky 

typu IgG sa začínajú detekovať o niečo neskôr a pretrvávajú do konca života. Vyšetrovanie 

IgG protilátok  sa zvyčajne indikuje z epidemiologických dôvodov (epidémia, skríning pre 

potreby očkovania, a pod.). 

Názov vyšetrenia na žiadanke: a-HAV IgM   ( protilátky typu IgM hepat. typu A) 

                                                     a-HAV IgG    ( protilátky typu IgG hepat. typu A) 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 2 ml krvi 

Odber vzoriek: Na vyšetrenie metódou ARCHITECT možno použiť ľudské sérum (vrátane 

séra odobraného do separačných skúmaviek), alebo plazmu odobranú do draselnej soli 

kyseliny EDTA, citrátu sodného, heparínu sodného, ACD, CPDA-1, CPD. Použitie iných 

antikoagulancií nebolo pre metódu validované. 

Nemajú sa používať tepelne inaktivované vzorky, hemolytické vzorky, mikrobiálne 

kontaminované. Funkčnosť testu nebola stanovená pre kadaverózne vzorky a vzorky 

telesných tekutín iných ako ľudské sérum alebo plazma. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO: 

     - a-HAV IgM  <0,80  negat. 

        0,80 – 1,20 šedá zóna 

        > 1,20  reaktívne 

     - a-HAV IgG  <1,00  negat. 

        ≥1,00  reaktívne 

  

 Systém ARCHITECT i1000 vypočíta výsledok pre každú vzorku a kontrolu ako S/CO 

(pomer hodnoty vzorku RLU k hodnote cut off RLU). 

Interferencie: Bakteriálna kontaminácia a tepelná inaktivácia môže ovplyvniť stanovený 

výsledok. Vzorky od heparinizovaných pacientov môžu byť čiastočne koagulované a kvôli 

prítomnosti fibrínu môžu poskytovať chybné výsledky. Z tohto dôvodu treba odoberať vzorky 

pred začatím heparínovej terapie. 

Kvapalné antikoagulanciá môžu mať riediaci efekt, ktorého výsledkom môžu byť nižšie 

koncentrácie vzoriek od jednotlivých pacientov. 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu materiálu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

 

 



 

F. 3. 1. 2. Vírus hepatitídy B  

(tab.č.5., tab.č.10) 

 

 Pre diagnostiku hepatitídy B je potrebné vyšetrovať viacero diagnostických parametrov. 

HbsAg sa objavuje ako prvý, Anti HBc-IgM sa objavujú krátko po HbsAg. Oba vymiznú po 

odoznení nekomplikovanej akútnej infekcie. Anti HBc-IgG pretrvávajú roky. Anti HbsAg sa 

objavujú po vymiznutí HbsAg asi po 6 mesiacoch po infekcii a ich prítomnosť znamená 

uzdravenie, imunitu. 

 

Prítomnosť HbsAg v sére môže indikovať: 

1. akútnu infekciu HBV 

2. chronickú HBV 

3. subklinický nosičský stav 

 

Interpretácia výsledkov vyšetrenia infekcie vírusom hepatitídy B 

 

Tab.č.10. 

HBsAg   HbeAg       anti-

Hbe 

anti-HBc anti-

HBs 

HBV-

DNA
*
 

Hodnotenie 

   IgM         IgG total 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ ? 

+ 

inkubačná doba 

akútna VHB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+/- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+/- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

rekonvalescencia 

uzdravenie 

uzdravenie so stratou a-HBs 

uzdravenie so stratou a-HBc 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

+ 

-/+ 

+ 

+/- 

 

+ 

- 

+/- 

- 

-/+ 

 

- 

+ 

-/+ 

+ 

+/- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

+ 

-/+ 

+ 

+/- 

perzistentné nosičstvo 

asymptomatické HbsAg 

generalizované HbcAg 

mierna chronická hepatitída 

agresívna chronická 

hepatitída, 

chron. hepatitída s 

prestavbou 

- - - - - + - postvakcinačný nález 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: HBsAg 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 3 ml krvi. 

Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie , jednotky S/CO 

     HBsAg  < 1,00 negat. 

     HBsAg  ≥ 1,00 reaktívne   

 



 

Interferencie: Bakteriálna kontaminácia a tepelná inaktivácia môže ovplyvniť výsledok 

stanovenia. Vzorky od heparinizovaných pacientov môžu byť čiastočne koagulované  a kvôli 

prítomnosti fibrínu môžu poskytovať chybné výsledky. Z tohto dôvodu treba odoberať vzorky 

pred začatím heparínovej terapie. 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu  

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

Poznámka: prítomnosť HbsAg  (reaktívne sérum) je potrebné potvrdiť konfirmačným 

testom. 

 

 

F. 3. 1. 3. Konfirmačný test HbsAg 

(tab.č.5., tab.č.10) 

 

 Napriek dosiahnutiu vysokej špecificity testov na dôkaz HbsAg stále existuje možnosť 

výskytu falošne pozitívnych výsledkov, kvôli prítomnosti  nešpecifických interferujúcich 

substancií. 

 

Vyšetrovaný materiál : krvné sérum, odber minimálne 2 ml krvi. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne, HbsAg po konfirmácii pozit./ negat. 

Vyšetrenie sa vykonáva: laboratórium vykonáva potvrdenie reaktivity krvného séra 

(konfirmačný test) na prítomnosť HbsAg vždy pri prvom výskyte u daného pacienta 

automaticky. 

 

 

F. 3. 1. 4. Anti HbsAg- celkové protilátky proti s antigénu hepatitídy B       

(tab.č.5., tab.č.10)   

 

Názov vyšetrenia na žiadanke : anti-HBsAg 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 2 ml krvi. 

Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: < 10  mIU /ml  negat.,  ≥ 10  mIU/ml pozit. 

 

Interferencie: Bakteriálna kontaminácia a tepelná inaktivácia môže ovplyvniť výsledok 

stanovenia. Vzorky od heparinizovaných pacientov môžu byť čiastočne koagulované  a kvôli 

prítomnosti fibrínu môžu poskytovať chybné výsledky. Z tohto dôvodu treba odoberať vzorky 

pred začatím heparínovej terapie. 

Vyšetrenie sa vykonáva:  v deň odberu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

 

 



 

F. 3. 1. 5. Protilátky typu IgM proti jadrovému (core) antigénu hepatitídy B (anti 
HBcAg IgM)     

(tab.č.5., tab.č.10) 

 

 Pri akútnej hepatitíde B sú celkové protilátky (a-HBc tot.) a protilátky typu IgM 

(a-HBc IgM) detekovateľné v sére krátko pred nastúpením klinických príznakov a krátko po 

objavení HbsAg. U chronických nosičov HBV môžu byť prítomné, alebo neprítomné nízke 

titre IgM anti-HBc, preto stanovenie IgM a-HBc nie je definitívne pri stanovení štádia 

chronickej perzistujúcej hepatitídy B. 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti HbcAg typu IgM 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: pozri anti-Hepatitída A 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie, jednotky S/CO 

     Anti HBcAg  < 1,0 negat. 

     Anti HBcAg  ≥ 1,0 reaktívne 

 

Interferencie: pozri anti- Hepatitída A 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

F.3.1.6. Celkové protilátky (IgM+IgG) proti jadrovému (core) antigénu hepatitídy B 
(anti HBcAg total)       

(tab.č.5., tab.č.10) 

 

IgG anti-HBc  protilátky pretrvávajú  u všetkých , ktorí boli infikovaní hepatitídou B, 

nezávisle na prejavoch infekcie. Hoci nie je možné rozlíšiť akútnu a chronickú infekciu len na 

základe testovania celkového anti-HBc, získané výsledky v súlade s inými testami na 

hepatitídu B môžu pomôcť pri určení štádia ochorenia, alebo určení expozícií HBV 

v minulosti. 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-HBc total (celkové protilátky proti core antigénu) 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO 

     Anti HBcAg tot < 1,00 nereaktívne 

     Anti HBcAg tot ≥ 1,00 reaktívne 

 

Interferencie: testovanie nie je ovplyvnené antikoagulanciami (citrát, EDTA, heparín), 

hemolýzou (do 100mg/dl hemoglobínu), lipémiou (do 3000 mg/dl triglyceridov), 

bilirubinémiou (do 20 mg/dl bilirubínu), opakovaným zamrazovaním a rozmrazovaním 

vzoriek, alebo infekčnými podmienkami (pozri anti-Hepatitída A). 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu  

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 



 

F.3.1.7. Stanovenie e–antigénu  hepatitídy B  (HbeAg) 

(tab.č.5., tab.č.10) 

 

HbeAg sa stane detekovateľné spolu s HbsAg a HBV-DNA ešte počas inkubačnej 

doby HBV infekcie. Prítomnosť HbeAg v sére indikuje aktívnu replikáciu HBV. Osoby 

s pozitívnymi výsledkami na HbeAg sa posudzujú ako vysoko infekčné na hepatitídu B, avšak 

neprítomnosť HbeAg nedokazuje absenciu infekčnosti. 

Názov vyšetrenia na žiadanke: HBeAg 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO 

     HBeAg    <1,0  negat. 

     HBeAg    ≥1,0  reaktívne  

 

Interferencie: testovanie nie je ovplyvnené antikoagulanciami (citrát, EDTA, heparín), 

hemolýzou (do 100mg/dl hemoglobínu), lipémiou (do 3000 mg/dl triglyceridov), 

bilirubinémiou (do 20 mg/dl bilirubínu), opakovaným zamrazovaním a rozmrazovaním 

vzoriek, alebo infekčnými podmienkami. 

Bakteriálna kontaminácia, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť hodnoty 

absorbancie vzoriek (pozri anti-Hepatitída A). 

Vyšetrenie sa vykonáva:  v deň odberu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

F.3.1.8. Stanovenie protilátok proti e-antigénu hepatitídy B (anti HbeAg)  

(tab.č.5., tab.č.10) 

 

Anti HbeAg sa objavia v sére potom, ako HbeAg už nie je detekovateľný a môžu 

pretrvávať niekoľko rokov po zotavení z akútnej HBV  infekcie. 

Prítomnosť anti Hbe protilátok indikuje u pacienta s akútnou hepatitídou B zotavenie, ak 

HbsAg  a  HbeAg už nie sú prítomné v sére. 

U pacientov s chronickou HBV infekciou prechod  z  pozitívneho HbeAg testu na 

pozitívny anti-HbeAg výsledok indikuje zlepšenie aktívneho ochorenia, alebo inaktivitu 

vírusu so zlepšením alebo vymiznutím klinických príznakov. Neplatí to však pre infekciu 

zmutovaným HBV kmeňom.   

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti - HBeAg 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO 

     anti HBeAg   ≥ 1,0 negat. 

     antiHBeAg    < 1,0 reaktívne  

 



 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek môže ovplyvniť hodnoty absorbancie 

vzoriek (pozri anti-Hepatitída A). 

Vyšetrenie sa vykonáva:  v deň odberu. 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

F.3.1.9. Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV)   

(tab.č.5.) 

  

 Prítomnosť HCV protilátok netvorí diagnózu hepatitídy C, ale môže indikovať práve 

prebiehajúcu, alebo prekonanú HCV infekciu. Reaktívne vzorky je potrebné konfirmovať 

konfirmačným testom. 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – HCV 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO 

     Anti-HCV  <1,0 negat. 

     Anti-HCV  ≥ 1,0 reaktívne  

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek môže ovplyvniť hodnoty absorbancie 

vzoriek (pozri anti-Hepatitída A).  

Vyšetrenie sa vykonáva:  v deň odberu. 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

F.3.1.10. Protilátky proti   HIV 1, 2,  HIV p24 Ag  

(tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – HIV 1,2, HIV p24 Ag 

Vyšetrovaný materiál: ľudské sérum (vrátane séra odobraného do separačných skúmaviek). 

Plazma odobraná do draselnej soli kyseliny EDTA, heparínu sodného, heparínu lítneho, 

citrátu sodného, ACD, CDPA-I, CPD, šťavelanu draselného, separačných skúmaviek na 

plazmu. 
Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie 

     Anti-HIV1,2 HIV p24Ag <1,0 nereaktívne 

     Anti-HIV1,2 HIV p24Ag ≥1,0 reaktívne 

 

Všetky reaktívne vzorky posielame na potvrdenie pozitivity do NRC pre HIV/AIDS 

Bratislava. 

Obmedzenia testu: Vysoko lipemické, ikterické, alebo bakteriálne kontaminované vzorky 

môžu dávať nespoľahlivé výsledky. Je potrebné zabrániť opakovanému zmrazeniu 

a rozmrazeniu vzorky a tepelnej inaktivácii vzorky. Vzorky od heparinizovaných pacientov 

môžu byť čiastočne koagulované  a kvôli prítomnosti fibrínu môžu poskytovať chybné 

výsledky. Z tohto dôvodu treba odoberať vzorky pred začatím heparínovej terapie.    

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu. 



 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

F.3.1.11. Dôkaz  infekčnej mononukleózy  

(tab.č.6.) 

 

Dôkaz nešpecifických protilátok vírusu Eppsteina-Barrovej:   
 

F.3.1.11.1. Paul-Bunnelova reakcia 

 

Dôkaz heterofilných protilátok proti baraním erytrocytom (priama hemaglutinácia) sa 

používa ako skríningový test na dôkaz pre infekčnú mononukleózu (nešpecifická reakcia). 

 

 

F.3.1.11.2. IM test  

 

Dôkaz heterofilných protilátok proti konským erytrocytom (priama hemaglutinácia) sa 

spolu s Paul-Bunnelova reakciou používa na skríning infekčnej mononukleózy (nešpecifická 

reakcia). 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: Paul-Bunnelova reakcia 

IM test 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: Paul-Bunnelova reakcia: pozit titer > 1: 64 

     IM test:   pozit titer > 1: 80 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia, hemolýza a chylózne sérum môžu zapríčiniť 

nespoľahlivý výsledok vyšetrenia.  

 

Vyšetrenie sa vykonáva: Paul-Bunnelova reakcia denne 

IM test 1-krát týždenne 

Poznámka: Pre diagnostiku je potrebné sledovať dynamiku tvorby protilátok. 2.odber vzorky 

v intervale 7-10 dní. Za významný sa považuje najmenej 4-násobný vzostup titra. 

 

 

F.3.1.11.3. Dôkaz špecifických protilátok vírusu Eppsteina-Barrovej 
 

Stanovujú sa protilátky  typu IgM a IgG proti antigénom VCA, EBNA-1.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interpretácia výsledkov vyšetrenia infekcie Eppstein-Barrovej vírusom: 

Tab.č.11 

Anti-EBV          

VCA IgM           

Anti-EBV          

VCA  IgG               

Anti-EBNA-1                      

IgG 

Interpretácia 

 

- - - séronegatívne (bez infekcie) 

+ - - včasná fáza akútnej primárnej                                                                          

infekcie * 

+ + - akútna primárna infekcia 

+ + + prechodná fáza infekcie 

- + + prekonaná infekcia 

- + - samostatný výskyt VCA triedy IgG * 

- - + samostatný výskyt EBNA-1 triedy IgG * 

*odoberte a vyšetrite novú vzorku 1-2 týždne po 1. vzorke 

 

 

F.3.1.11.4. Dôkaz protilátok typu IgM proti kapsidu (obalu) vírusu Eppstein-Barrovej  
  

         (tab.č.11.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-VCA IgM  EBV 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi (pozri anti-

Hepatitída A). 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO 

 

     Anti-VCA IgM < 0,50 nereaktívne 

     Anti-VCA IgM    0,5-< 1,0 šedá zóna 

     Anti-VCA IgM ≥ 1,0  reaktívne  

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza a lipemické sérum dávajú 

nespoľahlivé výsledky (pozri anti-Hepatitída A).  

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

F.3.1.11.5. Dôkaz protilátok typu IgG proti kapsidu (obalu) vírusu Eppstein-Barrovej 

          (tab.č.11.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-VCA IgG  EBV 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 



 

Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO 

 

     Anti EBV-VCA IgG < 0,75   negatívne 

     Anti EBV-VCA IgG     0,75-<1,0  šedá zóna 

     Anti EBV-VCA IgG ≥ 1,00   reaktívne   

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza a lipemické sérum dávajú 

nespoľahlivé výsledky (pozri anti-Hepatitída A). 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

F.3.1.11.6. Protilátky triedy IgG proti EBV-VCA IgG v mozgovomiechovom moku 

 

Pozri“ Dôkaz protilátok  typu IgG Boréllia sp. v likvore (neuroborélióza).“ 

 

F.3.1.11.7. Dôkaz protilátok typu IgG proti  EBNA  (nukleárny)  antigénu  vírusu Eppstein-
Barrovej         

(tab.č.11.)   

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-EBNA IgG  EBV 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO 

 

     Anti-EBNA-1 IgG < 0,50  negatívne 

     Anti-EBNA-1 IgG     0,5-<1,0 šedá zóna 

     Anti-EBNA-1 IgG ≥ 1,00  reaktívne 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza a lipemické sérum dávajú 

nespoľahlivé výsledky (pozri anti-Hepatitída A). 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

F.3.1.12. Dôkaz protilátok proti cytomegalovírusu 

 

F.3.1.12.1. Dôkaz protilátok typu IgM proti cytomegalovírusu 

         (tab.č.7.) 



 

 

 Špecifické IgM protilátky sa začnú tvoriť niekoľko týždňov po infekcii. O týždeň 

neskôr sa začnú tvoriť špecifické IgG protilátky. IgM protilátky sa znižujú v priebehu 4 až 6 

mesiacoch. Výnimočne môžu IgM cirkulovať v tele roky. IgM sú dôležité v diagnostike 

akútnej CMV infekcie. Nie vždy je možné rozlíšiť primárnu a sekundárnu infekciu, pretože 

reaktivácia môže indukovať syntézu IgM u imunokompromitovaných pacientov. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: CMV-IgM 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie  

     Anti-CMV IgM < 0,85  negatívne 

     Anti-CMV IgM  0,85 – 0,99  šedá zóna 

     Anti-CMV IgM ≥ 1,00  reaktívne 

Obmedzenia testu: testovanie nie je ovplyvnené antikoagulanciami (citrát, EDTA, heparín), 

hemolýzou (do 10g/l hemoglobínu), bilirubinémiou (do 0,2g/l bilirubínu), alebo jedným 

opätovným zamrazením po rozmrazení vzoriek (pozri anti-Hepatitída A). 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu. 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

F.3.1.12.2. Dôkaz protilátok typu IgG proti cytomegalovírusu  

         (tab.č.7.) 

 

Špecifické IgG proti CMV sú negatívne v prvých dvoch až troch týždňoch po infekcii. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: CMV-IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách AU/ml: 

     Anti CMV IgG < 6,0  negatívne 

     Anti CMV IgG ≥ 6,0  reaktívna 

 

Obmedzenia testu: bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie, alebo rozmrazovanie, 

alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek (pozri anti-

Hepatitída A). 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

 F.3.1.12.3. Protilátky triedy IgG proti CMV- IgG v mozgovomiechovom moku 

 



 

Pozri“ Dôkaz protilátok  typu IgG Boréllia sp. v likvore ( neuroborélióza ).“ 

 

Teoretický základ testu avidity 

 Jednou z úloh sérológie je určiť či ide o akútnu infekciu, alebo infekciu ktorá už dlhšiu 

dobu prebieha. Kritériom na toto rozlíšenie je určenie špecifických protilátok typu IgM, ktoré 

sa vo všeobecnosti vyskytujú v počiatočných štádiách infekcie. Určenie špecifických 

protilátok typu IgM je často veľmi neisté. Interferenčnými faktormi sú :  –    pretrvávajúca 

IgM odpoveď,  

- nedetekovateľná alebo oneskorená tvorba IgM, 

- nešpecifická tvorba IgM spôsobená polyklonálnou 

stimuláciou B-buniek  

 Pre bezpečnejšie určenie akútnej infekcie, bol vypracovaný postup merania avidity IgG 

špecifických protilátok. Prvou reakciou imunitného systému na práve prebiehajúcu infekciu je 

tvorba protilátok s nízkou aviditou. V ďalšom priebehu infekcie sa tvoria špecifické IgG, 

ktorých avidita vzrastá (vyššia sila väzby antigén – protilátka).  Pokiaľ nie sú v sére 

detekovateĺné IgG s vysokou aviditou, predpokladá sa, že infekcia je v rannom štádiu. 

 

 

F.3.1.12.4. Dôkaz avidity protilátok typu  IgG  proti cytomegalovírusu  

          (tab.č.7.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke:   avidita – CMV IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty:  kvantitatívne -  relatívny index avidity (RAI) v % 

     < 50 %  Avi  nízka avidita 

     50%  až  59,9% Avi šedá zóna 

     > 60% Avi  vysoká avidita 

 

Výsledky v šedej zóne nemožno klinicky interpretovať. Odporúča sa odobrať druhú vzorku 

nie skôr než 14 dní od prvej vzorky a test opakovať.  

 

Interferencia:  Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky nemajú vplyv na výsledok 

v koncentráciách menších ako 10 mg/ml pre hemoglobín, 20 mg/ml pre triglyceridy a 0,4 

mg/ml pre bilirubín (pozri anti-Hepatitída A).  

Ak sú výsledky vyšetrenia CMV IgG Avidity v rozpore s klinickými príznakmi, odporúča sa 

výsledky potvrdiť ďalšími testami. 

Heterofilné protilátky v ľudskom sére môžu reagovať s imunoglobulínmi obsiahnutými 

v reagenciách a spôsobiť tak interferenciu v imunoanalýzach. Vzorky od pacientov, ktorí sa 

bežne dostávajú do styku so zvieratami, alebo produktmi zo zvieracieho séra, môžu byť 

náchylné na túto interferenciu a môžu byť u nich namerané anomálne hodnoty. 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu až do jedného týždňa. 

 

 



 

 

F.3.1.13.  Dôkaz protilátok proti  herpes-simplex vírusu  typ 1 a typ 2 

 

F.3.1.13.1. Dôkaz protilátok typu IgM proti  herpes-simplex vírusu  typ 1 a typ 2  

         (tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-HSV typ 1 IgM 

anti-HSV typ 2 IgM 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívne hodnotenie (extinkcia séra pacienta ku extinkcii 

kalibračného séra = pomer) 

    pomer < 0,8  negatívny 

    pomer ≥ 0,8 do 1,1 hraničný 

    pomer ≥ 1,1  pozitívny 

 

V prípade hraničných výsledkov testu, by mala byť po 7 dňoch odobraná ďalšia vzorka séra 

a otestovaná paralelne s  prvou vzorkou, na porovnanie zmeny titra. 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza a lipemické sérum dávajú 

nespoľahlivé výsledky.  

Vyšetrenie sa vykonáva: za 1-2 týždne, v naliehavých prípadoch v deň odberu 

 

 

F.3.1.13.2. Dôkaz protilátok typu IgG proti  herpes-simplex vírusu  typ 1 a typ 2   

          (tab.č.7.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-HSV typ 1 IgG 

anti-HSV typ 2 IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v RU/ml  

     Anti-HSV typ 1 (2) IgG < 16   negatívne 

     Anti-HSV typ 1 (2) IgG ≥16 až < 22  hraničné 

     Anti-HSV typ 1 (2) IgG ≥ 22   pozitívne 

 

 V prípade hraničných výsledkov testu, by mala byť po 7 dňoch odobraná ďalšia vzorka 

séra a otestovaná paralelne s  prvou vzorkou, na porovnanie zmeny titra. 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza a lipemické sérum dávajú 

nespoľahlivé výsledky.  

Vyšetrenie sa vykonáva: za 1-2 týždne, v naliehavých prípadoch v deň odberu 

 

 



 

F.3.1.13.3. Dôkaz protilátok typu IgG proti herpes – simplex vírusu typ 1 (typ 2) v likvore 

 

Pozri „Dôkaz protilátok typu IgG Borélia sp. v likvore ( neuroborélióza). 

F.3.1.14. Dôkaz protilátok proti varicela zoster vírus  

 

F.3.1.14.1. Dôkaz protilátok typu IgM proti varicela zoster vírusu 

          (tab.č.7.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-VZV  IgM 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívne hodnotenie (extinkcia séra pacienta ku extinkcii 

kalibračného séra = pomer) 

     pomer   < 0,8  negatívny 

     pomer  ≥ 0,8 do 1,1 hraničný 

     pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

 

V prípade hraničných výsledkov testu, by mala byť po 7 dňoch odobraná ďalšia vzorka séra 

a otestovaná paralelne s  prvou vzorkou, na porovnanie zmeny hladiny protilátok. 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza a lipemické sérum dávajú 

nespoľahlivé výsledky.  

Vyšetrenie sa vykonáva: za 1 až 2 týždne 

 

 

F.3.1.14.2. Dôkaz protilátok typu IgG proti varicella zoster vírusu 
(tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-VZV  IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma (EDTA, heparín, citrát ), odber minimálne 2 ml 

krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo sterilnej plastovej skúmavky bez 

úpravy, alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v IU/l 

     Anti-VZV IgG < 80   negatívne 

     Anti-VZV IgG ≥ 80 až 109,9  hraničné 

     Anti-VZV IgG ≥ 110   pozitívne  

 

V prípade hraničných výsledkov testu, by mala byť po 7 dňoch odobraná ďalšia vzorka séra 

a otestovaná paralelne s  prvou vzorkou, na porovnanie zmeny hladiny protilátok. 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza a lipemické sérum dávajú 

nespoľahlivé výsledky.  

Vyšetrenie sa vykonáva: za 1 až 2 týždne.  

 

 



 

F.3.1.14.3. Dôkaz  avidity protilátok typu IgG  vírusu varicella zoster   

          (tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: avidita IgG vírusu varicella zoster (VZV) 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne -  relatívny index avidity (RAI) v % 

    RAI < 40 %  indikácia protilátok s nízkou aviditou 

    RAI  40%  až  60% nerozhodná oblasť 

    RAI > 60%  indikácia protilátok s vysokou aviditou 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: za 1 až 2 týždne 

 

 

F.3.1.14.4. Protilátky triedy IgG proti varicella zoster vírusu v mozgovomiechovom moku 

 

Pozri“ Dôkaz protilátok  typu IgG Boréllia sp. v likvore ( neuroborélióza ).“ 

 

 

F.3.1.15. Dôkaz protilátok proti vírusu rubeoly    

 

F.3.1.15.1. Dôkaz protilátok typu IgM proti vírusu rubeoly 

          (tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-Rubeolla IgM 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v SCO 

     Anti-Rubeolla IgM  < 0,74  negatívne 

     Anti-Rubeolla IgM  ≥0,75-< 1,00 šedá zóna 

     Anti-Rubeolla IgM  ≥ 1,00  reaktívne 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek (pozri anti-Hepatitída A). 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu až do dvoch dní. 

 

 



 

F.3.1.15.2. Dôkaz protilátok typu IgG proti vírusu rubeoly 
          (tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti-Rubeolla IgG  

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v IU/ml 

     Anti-Rubeolla IgG   ≤ 4,9  negatívne 

     Anti-Rubeolla IgG   5,00-9,9  šedá zóna 

     Anti-Rubeolla IgG   ≥ 1,00  pozitívne 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek (pozri anti-Hepatitída A).  

Vyšetrenie sa vykonáva:  v deň odberu až do dvoch dní. 

 

 

F.3.1.15.3. Dôkaz  avidity protilátok typu IgG  vírusu rubeoly 

          (tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: avidita IgG vírusu rubeoly 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma) - pozri anti-

Hepatitída A. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne-  relatívny index avidity (RAI) v % 

 

   RAI < 40 %   indikácia protilátok s nízkou aviditou 

   RAI  40%  až  60%  nerozhodná oblasť 

   RAI > 60%   indikácia protilátok s vysokou aviditou 

 

Ak sú výsledky kvalifikované ako nerozhodné, odporúča sa odobrať druhú vzorku nie skôr 

než sedem dní po prvej vzorke a testovať ju spoločne s prvou vzorkou. 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek (pozri anti-Hepatitída A)..  

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu až do jedného týždňa. 

 

 

 

F.3.1.15.4. Dôkaz protilátok typu IgM proti vírusu TBE ( Tick- borne encephalitis -kliešťová 
encefalitída) 

          (tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti -TBE IgM                               

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 



 

Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívne hodnotenie (extinkcia séra pacienta ku extinkcii 

kalibračného séra = pomer) 

     pomer < 0,8  negatívny 

     pomer ≥ 0,8 do 1,1 hraničný 

     pomer ≥ 1,1  pozitívny 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za mesiac, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.1.15.5. Dôkaz protilátok typu IgG proti vírusu TBE ( kliešťovej encefalitíde) 

          (tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti -TBE IgG                               

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo sterilnej plastovej skúmavky bez 

úpravy, alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: - semikvantitatívne hodnotenie (extinkcia séra pacienta ku extinkcii 

kalibračného séra = pomer) 

     pomer < 0,8  negatívny 

     pomer ≥ 0,8 do 1,1 hraničný 

     pomer ≥ 1,1  pozitívny 

 

 

     kvantitatívne hodnotenie v RU/ml 

 

     anti – TBE IgG  < 20,0 negatívne 

     anti – TBE IgG ≥ 20,0 pozitívne 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za mesiac, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.1.15.6. Dôkaz protilátok typu IgM proti vírusu TBE ( kliešťovej encefalitíde) v likvore
  

          (tab.č.7.) 

 

 Najcitlivejším indikátorom dôkazu intratekálnej tvorby špecifických protilátok je 

výpočet protilátkového indexu (AI). 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti TBE IgM  protilátkový index (likvor, sérum)  

Vyšetrovaný materiál pre mikrobiológiu: krvné sérum, odber krvi min. 3 ml (IgG)    



 

       likvor, odber min. 5 ml (IgG)    

Vyšetrovaný materiál pre ÚKB : krvné sérum, odber min. 3 ml, 

požiadavka na vyšetrenie albumínu v sére kvantitatívne v g/l, 

celkové IgG  kvantitatívne v g/l, 

likvor, odber min. 1 ml, 

požiadavka na vyšetrenie albumínu v likvore kvantitatívne v g/l, 

celkové IgG v likvore kvantitatívne v g/l       

 
(Hodnoty vyšetrenia celkového IgG a albumínu musia byť nahlásené na mikrobiologické pracovisko). 

 

Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum) 

    likvor odobratý asepticky do sterilnej sklenenej, alebo plastovej 

skúmavky bez prídavných substancií 

 

Odber pre mikrobiologické a biochemické vyšetrenie musí byť robený súčasne. 

 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: Špecifické protilátky typu IgG - hodnotenie v jednotkách  U/ml a slúži 

len k  výpočtu protilátkového indexu. Výrobca neudáva hodnotenie v zmysle pozitívna, 

negatívna vzorka. 

Protilátkový index ( AI ):  

Hodnotenie intratekálnej tvorby špecifických IgM (relatívny kvocient CSF/sérum–CSQrel.): 

  CSQrel < 0,6 nepravdepodobný výsledok, odporúča sa analyzovať 

príčinu 

 CSQrel. 0,6 až <1,3 normálne rozmedzie 

 CSQrel. 1,3 až 1,5 nerozhodné rozmedzie 

CSQrel >  1,5 indikácia produkcie patogén-špecifických protilátok 

v CNS, pravdepodobne ide o intratekálnu tvorbu 

špecifických protilátok. 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za  mesiac, v naliehavých prípadoch v deň odberu.  

Pri požiadavke na vyšetrenie intratekálnej tvorby špecifických IgG protilátok, musia byť 

k dispozícii výsledky albumínu a celkového IgG v sére a likvore z ÚKB z odberu, 

ktorý bol robený súčasne aj pre mikrobiológiu. 

 

 

F.3.1.15.7. Dôkaz protilátok typu IgG proti vírusu TBE (kliešťovej encefalitíde) v likvore 

           (tab.č.7.) 

 

Pozri „Dôkaz protilátok typu IgM proti vírusu TBE v likvore.“ 

 

 

 

F.3.1.15.8. Dôkaz protilátok typu IgM, IgG proti adenovírusom 

          (tab.č.7.) 



 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – Adenovírus IgM, IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma (EDTA, heparín, citrát) odber minimálne 3 ml 

krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívne vyhodnotenie IgM: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8   negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1  hraničný 

    pomer  ≥ 1,1   pozitívny 

     

     semikvantitatívne vyhodnotenie  IgG protilátok: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8   negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1  hraničný 

    pomer  ≥ 1,1   pozitívny 

 

     kvantitatívne hodnotenie  IgG protilátok v RU/ml : 

    < 16 RU/ml   negatívne 

    ≥  16 do < 22 RU/ml  hranične 

    ≥  22  RU/ml   pozitívne 

 

 V prípade hraničných výsledkov testu musí byť po 7 dňoch pacientovi odobraná ďalšia 

vzorka séra  a otestovaná paralelne s jeho prvou vzorkou. Výsledky oboch vzoriek umožnia 

porovnať zmeny titrov. 

Interferencia:  Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky nemajú vplyv na výsledok 

v koncentráciách menších ako 10 mg/ml pre hemoglobín, 20 mg/ml pre triglyceridy a 0,4 

mg/ml pre bilirubín.                                   

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 7 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.1.15.9. Dôkaz protilátok typu IgM, IgG proti RS- vírusom (Respiratory  Syncytial Virus) 

          (tab.č.7.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – RSV  IgM, IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma (EDTA, heparín, citrát) odber minimálne 3 ml 

krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívne vyhodnotenie IgM protilátok  negatívny 

           hraničný 

           pozitívny 

     

    semikvantitatívne vyhodnotenie IgM, IgG protilátok: 



 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii kalibračného 

séra   

   pomer  < 0,8  negatívny 

   pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

   pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

 

    kvantitatívne hodnotenie  IgG protilátok v RU/ml : 

   < 16 RU/ml  negatívne 

   ≥  16 do < 22 RU/ml hranične 

   ≥  22  RU/ml  pozitívne 

 

 V prípade hraničných výsledkov testu musí byť po 7 dňoch pacientovi odobraná ďalšia 

vzorka séra  a otestovaná paralelne s jeho prvou vzorkou. Výsledky oboch vzoriek umožnia 

porovnať zmeny titrov. 

Interferencia:  Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky nemajú vplyv na výsledok 

v koncentráciách menších ako 10 mg/ml pre hemoglobín, 20 mg/ml pre triglyceridy a 0,4 

mg/ml pre bilirubín. 

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 7 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu 

 

 

 

F.3.2. Nepriama bakteriologická diagnostika 

 

F.3.2.1.  Diagnostika boreliózy ( Borrelia burgdorferi, afzelii, garinii)  

         (tab.č.8.) 

 

 Vyšetrenie špecifických protilátok  typu IgM a IgG sa vykonáva  testom ELISA, (test 

pre IgG protilátky obsahuje VlsE antigén). V diagnostickej súprave je ako antigén použitý 

extrakt z európskeho klinického izolátu B. afzelii kmeň Pko. 

Väčšinou všetky pozitívne séra v skríningovom vyšetrení (ELISA) sa  ďalej upresňujú 

použitím konfirmačného testu typu Western blot (obsahuje VlsE antigén). 

 

 

F.3.2.2.  Dôkaz protilátok typu IgM Borrelia sp.(B.burgdorferi, B.afzelii,B.garinii) 

         (tab.č.8.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: Borrelia sp. IgM                                

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívne vyhodnotenie  IgM protilátok: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii extinkcii 

kalibračného séra 

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 



 

 

     kvantitatívne hodnotenie  IgM protilátok v RU/ml: 

    < 16 RU/ml  negatívne 

    ≥  16 do < 22 RU/ml hranične 

    ≥  22  RU/ml  pozitívne 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 14 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.2.3. Dôkaz protilátok typu IgG Borrelia sp.(B.burgdorferi, B.afzelii,B.garinii) 

          (tab.č.8.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: Borrelia sp. IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma, odber minimálne 2 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty:  semikvantitatívne vyhodnotenie IgG protilátok: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

 

     kvantitatívne hodnotenie  IgG protilátok v RU/ml : 

    < 16 RU/ml  negatívne 

    ≥  16 do < 22 RU/ml  hranične 

    ≥  22  RU/ml  pozitívne 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 14 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.2.4. Konfirmácia protilátok typu IgM Borrelia sp.(B.burgdorferi, 
B.afzelii,B.garinii) 

         (tab.č.8.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: WB-Borrelia sp. IgM  (Western blot) 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum,  odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne vyhodnotenie výsledkov: 

     negatívny 

     nerozhodný (suspektný) 



 

     pozitívny 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 14 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

F.3.2.5. Konfirmácia protilátok typu IgG Borrelia sp. (B.burgdorferi, B.afzelii, 
B.garinii) 

           (tab.č.8.)

    

Názov vyšetrenia na žiadanke: WB-Borrelia sp. IgG  (Western blot) 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum,  odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne vyhodnotenie výsledkov: 

     negatívny 

     nerozhodný (suspektný) 

     pozitívny 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 14 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.2.6. Dôkaz protilátok typu IgG Borrelia sp. v likvore  (neuroborélióza)   

          (tab.č.8.) 

 

 Najcitlivejším indikátorom dôkazu intratekálnej tvorby špecifických protilátok je 

výpočet protilátkového indexu (AI). 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: Borrelia burgdorferi IgG  protilátkový index (likvor, sérum)  

Vyšetrovaný materiál pre mikrobiológiu: krvné sérum, odber krvi min. 3 ml (IgG) 

likvor, odber min. 5 ml, (IgG) 

Vyšetrovaný materiál pre ÚKB : krvné sérum, odber min. 3 ml, 

požiadavka na vyšetrenie albumínu v sére kvantitatívne v g/l, 

celkové IgG  kvantitatívne v g/l, 

likvor, odber min. 1 ml, 

požiadavka na vyšetrenie albumínu v likvore kvantitatívne v g/l, 

celkové IgG v likvore kvantitatívne v g/l       

 
(Hodnoty vyšetrenia celkového IgG a albumínu musia byť nahlásené na mikrobiologické pracovisko). 

 

Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez 

úpravy, alebo so separačným gélom (sérum) 

    likvor odobratý asepticky do sterilnej sklenenej, alebo plastovej    

skúmavky bez prídavných substancií 



 

 

Odber pre mikrobiologické a biochemické vyšetrenie musí byť robený súčasne. 

 

 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: Špecifické protilátky typu IgG - hodnotenie v jednotkách  U/ml  slúži 

len k  výpočtu protilátkového indexu. Výrobca neudáva hodnotenie v zmysle pozitívna, 

negatívna vzorka. 

Protilátkový index ( AI ):  

Hodnotenie intratekálnej tvorby špecifických IgM (relatívny kvocient CSF/sérum–CSQrel.): 

  CSQrel < 0,6 nepravdepodobný výsledok, odporúča sa analyzovať 

príčinu 

 CSQrel. 0,6 až <1,3 normálne rozmedzie 

 CSQrel. 1,3 až 1,5 nerozhodné rozmedzie 

 

CSQrel >  1,5 indikácia produkcie patogén-špecifických protilátok 

v CNS pravdepodobne ide o intratekálnu tvorbu 

špecifických protilátok. 

 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za  mesiac, v naliehavých prípadoch v deň odberu.  

Pri požiadavke na vyšetrenie intratekálnej tvorby špecifických IgG protilátok, musia byť 

k dispozícii výsledky albumínu a celkového IgG v sére a likvore z ÚKB z odberu, 

ktorý bol robený súčasne aj pre mikrobiológiu. 

 

 

F.3.2.7. Dôkaz  protilátok  typu  IgA, IgG Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae  

         (tab.č.8.) 

 

 Vyvoláva infekcie dýchacích ciest, predovšetkým bronchitídy, „atypické“ pneumónie, 

asi 10% všetkých pneumónii, sinusitídy. Infekcie prebehnú už v detstve, vo vyššom veku je 

už populácia  v 70% séropozitívna. Infekcia sa môže opakovať. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti - Chlamydia pneumoniae IgA, IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívne vyhodnotenie IgA: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

 

     semikvantitatívne vyhodnotenie  IgG protilátok: 



 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

 

     kvantitatívne hodnotenie  IgG protilátok v RU/ml : 

    < 16 RU/ml  negatívne 

    ≥  16 do < 22 RU/ml hranične 

    ≥  22  RU/ml  pozitívne 

 

V prípade hraničných výsledkov testu musí byť po 7 dňoch pacientovi odobraná ďalšia 

vzorka séra  a otestovaná paralelne s jeho prvou vzorkou. Výsledky oboch vzoriek umožnia 

porovnať zmeny titrov.  

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Ako antigén pri diagnostike špecifických IgG sa používa v reakcii MOMP antigén (hlavný 

proteín vonkajšej membrány), nebola pozorovaná skrížená reakcia. 

Tri druhy chlamýdií sú si veľmi podobné (Ch. trachomatis, psittaci, pneumoniae), preto 

protilátky proti Ch.trachomatis a Ch.psitaci takmer vždy ukazujú skríženú reakciu s LPS a  

MOMP antigénmi Ch.pneumoniae, pri diagnostike špecifických IgA. Skrížená reakcia 

s ďalšími protilátkami nebola pozorovaná. 

 

Interpretácia výsledkov:  

aktívna infekcia – prítomnosť IgA a/ alebo IgM 

prekonaná infekcia v minulosti – prítomnosť len IgG 

chronická infekcia – pretrvávanie IgA dlhšie ako 6 mesiacov 

Interpretácia sérologických výsledkov je v dôsledku vysokej séroprevalencii v populácii 

a možnej asymptomatickej perzistencii problematická.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 7 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.2.8. Dôkaz protilátok typu IgA, IgG Chlamydia trachomatis  

          (tab.č.8.) 

 

 Chlamydia trachomatis je pôvodcom trachómu (sérotypy A, B a C) a zápalu spojoviek, 

ako aj urogenitálnych infekcií (uretritídy, cervicitídy, adnexitídy a prostatitídy) a zápalu pľúc 

u novorodencov (sérotypy D, K). Pôvodcom Lymphogranuloma venerum sú sérotypy L1 

a L3.  

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti - Chlamydia  trachomatis  IgA, IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: semikvantitatívne vyhodnotenie IgA: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   



 

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

     semikvantitatívne vyhodnotenie  IgG protilátok: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

     kvantitatívne hodnotenie  IgG protilátok v RU/ml : 

    < 16 RU/ml  negatívne 

    ≥  16 do < 22 RU/ml hranične 

    ≥  22  RU/ml  pozitívne 

 

 V prípade hraničných výsledkov testu musí byť po 7 dňoch pacientovi odobraná ďalšia 

vzorka séra  a otestovaná paralelne s jeho prvou vzorkou. Výsledky oboch vzoriek umožnia 

porovnať zmeny titrov.                                     

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek. 

Ako antigén pri diagnostike špecifických IgG sa používa v reakcii MOMP antigén (hlavný 

proteín vonkajšej membrány), neboli pozorované skrížené reakcie.  

Tri druhy chlamýdií sú si veľmi podobné (Ch. trachomatis, psittaci, pneumoniae), preto 

protilátky proti Ch.trachomatis a Ch.psitaci takmer vždy ukazujú skríženú reakciu s LPS a  

MOMP antigénmi Ch.pneumoniae, pri diagnostike špecifických IgA. Skrížená reakcia 

s ďalšími protilátkami nebola pozorovaná.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 7 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.2.9. Dôkaz protilátok typu  IgM ,IgG  Mycoplasma  pneumoniae  

         (tab.č.8.) 

 

 M. pneumonie je pôvodca infekcií dýchacích ciest ako sú pneumónie, 

tracheobronchitídy, faryngitídy, otitídy. Častými komplikáciami sú relapsy ochorenia, pľúcny 

absces, makulopapulózny exantém, postihnutie CNS, myokarditída, artritída. 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – Mycoplasma pneumoniae IgM 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty:  semikvantitatívne vyhodnotenie IgA: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

      

     semikvantitatívne vyhodnotenie  IgG protilátok: 



 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

      

     kvantitatívne hodnotenie  IgG protilátok v RU/ml : 

    < 16 RU/ml  negatívne 

    ≥  16 do < 22 RU/ml hranične 

    ≥  22  RU/ml  pozitívne 

 

 V prípade hraničných výsledkov testu musí byť po 7 dňoch pacientovi odobraná ďalšia 

vzorka séra  a otestovaná paralelne s jeho prvou vzorkou. Výsledky oboch vzoriek umožnia 

porovnať zmeny titrov. 

Interferencia:  Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky nemajú vplyv na výsledok 

v koncentráciách menších ako 10 mg/ml pre hemoglobín, 20 mg/ml pre triglyceridy a 0,4 

mg/ml pre bilirubín.                                   

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 7 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.2.10. Dôkaz protilátok proti brucele (Brucella abortus)   

         (tab.č.8.) 

Aglutinačná reakcia s antigénom Brucella abortus. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: dôkaz brucelózy aglutinačnou reakciou 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie pozitívne/negatívne 

Interferencia:  Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky môžu dávať nespoľahlivé 

výsledky. 

Existuje skrížená reakcia s F.tularensis, Y.enterocolitica. Test môže byť pozitívny pri titry 

1:20 u osôb bez príznakov žijúcich vo vysoko endemických oblastiach. 

Test je negatívny  prvých 10 až 15 dní od nástupu brucelózy, dlhšia negatívna fáza sa môže 

vyskytnúť u  detských pacientov. U niektorých pacientov sa nikdy netvoria aglutinačné 

protilátky v priebehu ochorenia. 

Vyšetrenie sa vykonáva: vyšetrenie sa vykonáva v deň odberu, prípadne o 24 hodín po 

odbere. 

 

 

 

 

 

F.3.2.11. Dôkaz protilátok proti Francisella tularensis 

         (tab.č.8.) 

 



 

Maximálne titre sú 2-3 mesiace po infekcii, protilátky v nízkom titry môžu pretrvávať celý 

život. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: dôkaz  tularémie  aglutinačnou  reakciou 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie: 

titer 1: 20 je suspektný (opakovať odber o 10-14 dní 

sledovať dynamiku tvorby protilátok) 

 

      titer 1: 80 až 1: 160 akútne ochorenie 

Interferencia:  Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky môžu dávať nespoľahlivé 

výsledky.  

Existuje skrížená reaktivita s brucelami. 

Vyšetrenie sa vykonáva: vyšetrenie sa vykonáva v deň odberu, prípadne o 24 hodín po 

odbere. 

V prípade rozhodnutia sledovať dynamiku tvorby protilátok, je potrebné označiť odbery ako 

„prvý odber“, aby sa počkalo s vykonaním vyšetrenia spolu s druhým odberom.   

 

 

F.3.2.12. Dôkaz protilátok proti Listeria monocytogenes 
          (tab.č.8.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: dôkaz  listeriózy  aglutinačnou  reakciou 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie: 

titer 1: 20 je suspektný (opakovať odber o 10-14 dní 

sledovať dynamiku tvorby protilátok) 

      titer 1: 80 až 1: 160 akútne ochorenie 

 

V aglutinačnej reakcii sa používajú antigény Listeria monocytogenes O-I.II.,  

        Listeria monocytogenes O-V. 

Interferencia:  Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky môžu dávať nespoľahlivé 

výsledky.  

Vzhľadom k príbuznosti listérií s enterokokmi, stafylokokmi sú nízke titry v populácii bežné, 

preto je potrebné v indikovaných prípadoch sledovať dynamiku protilátok. 

Vyšetrenie sa vykonáva: vyšetrenie sa vykonáva v deň odberu, prípadne o 24 hodín po 

odbere.  

V prípade rozhodnutia sledovania dynamiky tvorby protilátok, je potrebné označiť odbery ako 

„prvý odber“, aby sa počkalo s vykonaním vyšetrenia spolu s druhým odberom.   

 



 

F.3.2.13. Dôkaz protilátok typu IgA, IgG  proti  Yersinia enterocolitica  

          (tab.č.8.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – Yersinia enterocolitica IgA,IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty:  semikvantitatívne vyhodnotenie IgA: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

      

     semikvantitatívne vyhodnotenie  IgG protilátok: 

pomer medzi extinkciou pacientovho séra ku extinkcii 

kalibračného séra   

    pomer  < 0,8  negatívny 

    pomer  ≥ 0,8 do <1,1 hraničný 

    pomer  ≥ 1,1  pozitívny 

      

     kvantitatívne hodnotenie  IgG protilátok v RU/ml : 

    < 16 RU/ml  negatívne 

    ≥  16 do < 22 RU/ml hranične 

    ≥  22  RU/ml  pozitívne 

 

V prípade hraničných výsledkov testu musí byť po 7 dňoch pacientovi odobraná ďalšia 

vzorka séra  a otestovaná paralelne s jeho prvou vzorkou. Výsledky oboch vzoriek umožnia 

porovnať zmeny titrov. 

Interferencia:  Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky nemajú vplyv na výsledok 

v koncentráciách menších ako 10 mg/ml pre hemoglobín, 20 mg/ml pre triglyceridy a 0,4 

mg/ml pre bilirubín. 

Vyšetrenie sa vykonáva: 1 krát za 7 dní, v naliehavých prípadoch v deň odberu. 

 

 

F.3.2.14.  Dôkaz protilátok proti  salmonelám (Widalova reakcia)  

          (tab.č.8.) 

 

Indikáciou vyšetrenia je podozrenie na týfus, paratýfus, alebo salmonelózu (S.enteritidis, 

S.typhymurium), antigénna štruktúra  pozri tab.č.8. a komentár k tab.str.47-48. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: Widalova  aglutinačná  reakcia 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 5 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

 



 

 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie: 

titer 1: 20 je suspektný (opakovať odber o 7- 10 dní 

sledovať dynamiku tvorby protilátok) 

Diagnostický význam má štvornásobný vzostup titra protilátok. 

Interferencia: Hemolytické, lipemické a ikterické vzorky môžu dávať nespoľahlivé 

výsledky. 

Vyšetrenie sa vykonáva: vyšetrenie sa vykonáva v deň odberu, prípadne o 24 hodín po 

odbere.  

V prípade rozhodnutia sledovania dynamiky tvorby protilátok, je potrebné označiť odbery ako 

„prvý odber“, aby sa počkalo s vykonaním vyšetrenia spolu s druhým odberom.   

Obidve reakcie z prvého aj druhého odberu by mali byť robené súčasne za rovnakých 

podmienok.   

 

 

F.3.2.15.  Sérológia syfilisu (Treponema pallidum)      
         (tab.č.8.) 

 

WHO odporúča na  skríningovú diagnostiku syfilisu  jednu nešpecifickú a jednu špecifickú 

reakciu. 

 

F.3.2.15.1. Reakcia VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) , alebo RRR (rýchla 
reaginínová reakcia) 

 

(vykonáva sa ako skríningová nešpecifická reakcia  pre diagnostiku syfilisu).  

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: VDRL, alebo RRR                               

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum,  odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo sterilnej plastovej skúmavky bez 

úpravy, alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: výsledok negatívny/ pozitívny  +  až  +++ 

                                          

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie môže ovplyvniť výsledok reakcie. 

V reakcii sa dokazujú reagíny, ktoré sa môžu vyskytnúť aj pri vírusovej hepatitíde, 

tuberkulóze, infekčnej mononukleóze, pri autoimúnnych ochoreniach, pri infarkte myokardu, 

pri nádorových chorobách, v gravidite. Výskyt reagínov pri týchto ochoreniach môže 

spôsobiť falošnú pozitivitu.   

Vyšetrenie sa vykonáva: vyšetrenie sa  vykonáva denne.  

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

F.3.2.15.2. Reakcia TPHA         
(tab.č.8.) 

(Treponema Pallidum Haemaglutination)  sa vykonáva ako  skríningová špecifická reakcia  

pre diagnostiku syfilisu (hemaglutinačná reakcia).  



 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: TPHA 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: výsledok negatívny/ pozitívny, v prípade pozitivity sa sérum titruje 

a výsledok sa vyjadruje v titroch. 

Pozitívny výsledok v tomto teste je potrebné potvrdiť ďalším špecifickým testom FTA-Abs, 

ktorý vykonáva NRC pre diagnostiku syfilisu cez ambulanciu STD ochorení 

Dermatovenerologickej kliniky. 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie môže ovplyvniť výsledok reakcie. 

Falošnú pozitivitu môžu vykazovať séra od pacientov s infekčnou mononukleózou, leprou, 

boreliózou, autoimunitným ochorením. 

Vyšetrenie sa vykonáva: vyšetrenie sa  vykonáva denne.  

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

F.3.2.15.3. Architect Syphilis TP 

          (tab.č.8.) 

 

Metóda Architect Syphilis TP je chemiluminiscenčná imunoanalýza na mikročasticiach 

(CMIA-Chemiluminescens Microparticle Immunoassay) určená na kvalitatívnu detekciu 

protilátok (IgM a IgG) proti  Treponema palidum (TP) . 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: a-Syphilis TP 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, odber minimálne 2 ml krvi 

Odber vzoriek: Na vyšetrenie metódou ARCHITECT možno použiť ľudské sérum (vrátane 

séra odobraného do separačných skúmaviek), alebo plazmu odobranú do draselnej soli 

kyseliny EDTA, citrátu sodného, heparínu sodného, heparínu lítneho,  CPD. Použitie iných 

antikoagulancií nebolo pre metódu validované. 

Nemajú sa používať tepelne inaktivované vzorky, hemolytické vzorky (>500 mg/dl), 

mikrobiálne kontaminované. Funkčnosť testu nebola stanovená pre kadaverózne vzorky 

a vzorky telesných tekutín iných ako ľudské sérum alebo plazma. 

Preprava a manipulácia s materiálom: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch 

hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v jednotkách S/CO: 

 

     - anti-Syphilis TP <1,0 negat. 

        ≥1,00 reaktívne 

 

Systém ARCHITECT i1000 vypočíta výsledok pre každú vzorku a kontrolu ako S/CO 

(pomer hodnoty vzorky RLU k hodnote cut-off RLU). 

Interferencie: bakteriálna kontaminácia, tepelná inaktivácia môže ovplyvniť stanovený 

výsledok. Vzorky od heparinizovaných pacientov môžu byť čiastočne koagulované a kvôli 

prítomnosti fibrínu môžu poskytovať chybné výsledky. Z tohto dôvodu treba odoberať vzorky 

pred začatím heparínovej terapie. 

Kvapalné antikoagulanciá môžu mať riediaci efekt, ktorého výsledkom môžu byť nižšie 

koncentrácie vzoriek od jednotlivých pacientov. 



 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu materiálu. 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

F.3.3. Nepriama parazitologická diagnostika 

 

F.3.3.1. Dôkaz protilátok proti Toxoplazma gondii 

 

F.3.3.1.1. Dôkaz protilátok typu  IgM  proti Toxoplazma gondii  
          (tab.č.9.) 

 

Špecifické protilátky proti toxoplazmóze sa začínajú tvoriť 2 až 4 týždne po infekcii a po 

nástupe klinických príznakov,  miznú asi po 9 mesiacoch. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – TOXO IgM 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Ľudská plazma odobratá do separačných skúmaviek na plazmu s obsahom draselnej soli 

kyseliny EDTA, heparínu sodného, heparínu lítneho. 

Kvapalné antikoagulanciá môžu mať riediaci efekt, ktorého výsledkom môžu byť nižšie 

koncentrácie vzoriek  od jednotlivých pacientov. 

Pre túto metódu nie je možné použiť skúmavky s citrátom sodným. 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v S/CO   

     < 0,83  negatívne 

     0,83-< 1,00 šedá zóna 

     ≥ 1,00  reaktívne 

 

Interferencia: Bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo 

tepelná inaktivácia, lipemické, silne hemolytické sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie 

vzoriek. Nemajú sa používať kadaverózne vzorky, alebo vzorky z iných telových tekutín. 

Vzorky od pacientov, ktorí sa bežne dostávajú do kontaktu so zvieratami, alebo produktmi zo 

zvieracieho séra môžu byť náchylné na interferenciu a môžu byť u nich namerané anomálne 

hodnoty.  

Ľudskú plazmu odobratú do skúmaviek s citrátom sodným nemožno pre túto metódu použiť.     

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu  

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

 

 

F.3.3.1.2. Dôkaz protilátok typu  IgG  proti Toxoplazma gondii 

          (tab.č.9.) 

 

IgG dosahujú vrchol po 2 až 5 mesiacoch od nástupu klinických príznakov. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – TOXO IgG 

Vyšetrovaný materiál: Pozri Anti-Toxo IgM . 



 

Odber vzoriek: Pozri Anti-Toxo IgM 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne hodnotenie v IU/ml 

     Anti-Toxo IgG  < 1,6  negatívne 

     Anti-Toxo IgG  1,6 až < 3,0 šedá zóna 

     Anti-Toxo IgG  ≥ 3,0  pozitívne  

 

Poznámka: 

Diagnóza by sa nemala zakladať na jednom výsledku testu. V prípade toxoplazmózy vysoké 

percento normálnej dospelej populácie prezentuje stredne vysoké až vysoké hladiny IgG, 

takže presná diagnóza by sa mala určovať na základe klinického priebehu, symptomatológie 

ako aj sérologických výsledkov.   

Interferencia: pozri anti-Toxo IgM 

Vyšetrenie sa vykonáva: v deň odberu 

Výsledok je dostupný v deň doručenia materiálu do laboratória, najneskôr do 24 hodín. 

 

F.3.3.1.3. Dôkaz avidity protilátok typu  IgG  proti Toxoplazma gondii 

         (tab.č.9.) 

Princíp testu avidity je popísaný na str.57. 

 

 Len na základe nízkej avidity nemožno jednoznačne stanoviť diagnózu akútnej 

toxoplazmózy. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke:   avidita – TOXO IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 

Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum), plast s protizrážanlivou úpravou (plazma). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvantitatívne -  index avidity  v % 

    < 50 % Avi  indikácia protilátok s nízkou aviditou 

    50%  až  59,9% Avi nerozhodná oblasť 

    ≥ 60%  Avi  indikácia protilátok s vysokou aviditou 

 

Ak sú výsledky kvalifikované ako nerozhodné, odporúča sa odobrať druhú vzorku nie skôr 

než dva týždne  po prvej vzorke a testovať ju spoločne s prvou vzorkou. 

Interferencia:  pozri anti-Toxo IgM                                   

Vyšetrenie sa vykonáva:  v deň odberu až do jedného týždňa. 

 

 

 

F.3.3.1.4. Konfirmácia protilátok typu IgG Toxoplazma gondii  
         (tab.č.9.) 

 

Western blot je ďalšia metodika, ktorá upresňuje diagnostiku kongenitálnej toxoplazmózy. 

Vyšetrujú sa párové séra matka/plod, matka/novorodenec, plodová voda. 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: WB- TOXO  IgG   (Western blot) 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum,  odber minimálne 3 ml krvi. 



 

Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo so separačným gélom (sérum). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne vyhodnotenie: výsledok negatívny 

        nerozhodný (suspektný) 

        pozitívny 

Obmedzenia testu: Bakteriálna kontaminácia vzoriek, hemolýza, lipemické sérum, 

opakované zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo tepelná inaktivácia vzoriek môže ovplyvniť 

hodnoty absorbancie vzoriek.  

Vyšetrenie sa vykonáva: vyšetrenie sa v súčasnosti nevykonáva.  

 

 

F.3.3.1.5. Vyšetrenie protilátok typu IgG proti antigénu Ascaris lumbrikoides 

         (tab.č.9.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – Ascaris lumbricoides IgG  

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo ľudská plazma (citrát). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie v NTU  

Pomer absorbancie séra od pacienta x 10 ku absorbancii cut off = NovaTec-Units= NTU 

     10 NTU  cut-off (hraničná hodnota) 

     9 – 11 NTU  šedá zóna 

     < 9 NTU  negat. 

     > 11 NTU  pozit. 

Interferencia:  bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie,  tepelná 

inaktivácia môžu ovplyvniť kvalitu vyšetrenia, taktiež silne lipemické a silne hemolytické 

sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek.  

U tejto ELISY nebolo pozorované žiadne ovplyvnenie výsledku s hemolytickými, 

lipemickými, alebo ikterickými vzorkami pre koncentrácie  dosahujúce 10 mg/ml 

pre hemoglobín, 5 mg/ml pre triglyceridy a 0,2 mg/ml pre bilirubín. 

Vyšetrenie sa vykonáva: raz za dva týždne 

 

 

F.3.3.1.6. Vyšetrenie protilátok typu IgG proti antigénu Echinococcus 
(Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis) 

         (tab.č.9.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – Echinococcus IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo ľudská plazma (citrát). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie v NTU  

Pomer absorbancie séra od pacienta x 10 ku absorbancii cut off = NovaTec-Units= NTU 

     10 NTU  cut-off 

     9 – 11 NTU  šedá zóna 



 

     < 9 NTU  negat. 

     > 11 NTU  pozit. 

 

Interferencia: bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie,  tepelná 

inaktivácia môžu ovplyvniť kvalitu vyšetrenia, taktiež silne lipemické a silne hemolytické 

sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek.  

U tejto ELISY nebolo pozorované žiadne ovplyvnenie výsledku s hemolytickými, 

lipemickými, alebo ikterickými vzorkami pre koncentrácie  dosahujúce 10 mg/ml pre 

hemoglobín, 5 mg/ml pre triglyceridy a 0,2 mg/ml pre bilirubín. 

Vyšetrenie sa vykonáva: raz za dva týždne 

 

 

F.3.3.1.7. Vyšetrenie protilátok typu IgG proti antigénu Entamoeba histolytica 

         (tab.č.9.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – Entamoeba histolytica  IgG 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo ľudská plazma (citrát). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie v NTU  

Pomer absorbancie séra od pacienta x 10 ku absorbancii cut off = NovaTec-Units= NTU 

     10 NTU  cut-off 

     9 – 11 NTU  šedá zóna 

     < 9 NTU  negat. 

     > 11 NTU  pozit. 

 

Interferencia: bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie,  tepelná 

inaktivácia môžu ovplyvniť kvalitu vyšetrenia, taktiež silne lipemické a silne hemolytické 

sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek.  

U tejto ELISY nebolo pozorované žiadne ovplyvnenie výsledku s  lipemickými, alebo 

ikterickými vzorkami pre koncentrácie  dosahujúce  5 mg/ml pre triglyceridy a 0,2 mg/ml 

pre bilirubín. 

Hemoglobín môže dávať skríženú reakciu s negatívnym sérom.    

Vyšetrenie sa vykonáva: raz za dva týždne 

 

 

F.3.3.1.8. Vyšetrenie protilátok typu IgG proti antigénu Leishmania infantum 

         (tab.č.9.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti –Leishmania infantum  

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo ľudská plazma ( citrát ). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie v NTU  

Pomer absorbancie séra od pacienta x 10 ku absorbancii cut off = NovaTec-Units= NTU 

     10 NTU  cut-off 



 

     9 – 11 NTU  šedá zóna 

     < 9 NTU  negat. 

     > 11 NTU  pozit. 

Interferencia:  bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie,  tepelná 

inaktivácia môžu ovplyvniť kvalitu vyšetrenia, taktiež silne lipemické a silne hemolytické 

sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek.  

U tejto ELISY nebolo pozorované žiadne ovplyvnenie výsledku s hemolytickými, 

lipemickými, alebo ikterickými vzorkami pre koncentrácie dosahujúce 10 mg/ml 

u hemoglobínu, 5 mg/ml u triglyceridov a 0,2 mg/ml u bilirubínu.  

Vyšetrenie sa vykonáva: raz za dva týždne 

 

 

F.3.3.1.9. Vyšetrenie protilátok typu IgG proti antigénu Schistosoma mansoni   

         (tab.č.9.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti –Schistosoma mansoni  

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo ľudská plazma ( citrát ). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie v NTU  

Pomer absorbancie séra od pacienta x 10 ku absorbancii cut off = NovaTec-Units= NTU 

     10 NTU  cut-off 

     9 – 11 NTU  šedá zóna 

     < 9 NTU  negat. 

     > 11 NTU  pozit. 

Interferencia: bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie,  tepelná 

inaktivácia môžu ovplyvniť kvalitu vyšetrenia, taktiež silne lipemické a silne hemolytické 

sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek 

U tejto ELISY nebolo pozorované žiadne ovplyvnenie výsledku s hemolytickými, 

lipemickými, alebo ikterickými vzorkami pre koncentrácie  dosahujúce 10 mg/ml 

u hemoglobínu, 5 mg/ml u triglyceridov a 0,2 mg/ml u bilirubínu. 

Poznámka:  Pre imunokompromitovaných pacientov a novorodencov má vyšetrenie 

obmedzenú výpovednú hodnotu. Pozitívne vzorky by mali byť konfirmované inou metódou. 

Vyšetrenie sa vykonáva: raz za dva týždne 

 

 

F.3.3.1.10. Vyšetrenie protilátok typu IgG proti antigénu Taenie solium 

         (tab.č.9.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti –Taenia solium  

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo ľudská plazma (citrát). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie v NTU  

Pomer absorbancie séra od pacienta x 10 ku absorbancii cut off = NovaTec-Units= NTU 

     10 NTU  cut-off 

     9 – 11 NTU  šedá zóna 



 

     < 9 NTU  negat. 

     > 11 NTU  pozit. 

 

Interferencia:  bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie,  tepelná 

inaktivácia môžu ovplyvniť kvalitu vyšetrenia, taktiež silne lipemické a silne hemolytické 

sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek 

U tejto ELISY nebolo pozorované žiadne ovplyvnenie výsledku s hemolytickými, 

lipemickými, alebo ikterickými vzorkami pre koncentrácie  dosahujúce 10 mg/ml 

u hemoglobínu, 5 mg/ml u triglyceridov a 0,2 mg/ml u bilirubínu. 

Poznámka: možná skrížená reakcia s antigénom Echinococcus a Entamoeba. Ak nemôže byť 

vylúčená infekcia echinokom, alebo entamoebou, pozitívne vzorky musia byť konfirmované 

inou metódou. 

Vyšetrenie sa vykonáva: raz za dva týždne 

 

 

F.3.3.1.11. Vyšetrenie protilátok typu IgG proti Toxocara canis 

         (tab.č.9.) 

 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – Toxocara canis 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo ľudská plazma (citrát). 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie v NTU  

Pomer absorbancie séra od pacienta x 10 ku absorbancii cut off = NovaTec-Units= NTU 

     10 NTU  cut-off 

     9 – 11 NTU  šedá zóna 

     < 9 NTU  negat. 

     > 11 NTU  pozit. 

Interferencia: Bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie,  tepelná 

inaktivácia môžu ovplyvniť kvalitu vyšetrenia, taktiež silne lipemické a silne hemolytické 

sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek 

U tejto ELISY nebolo pozorované žiadne ovplyvnenie výsledku s hemolytickými, 

lipemickými, alebo ikterickými vzorkami pre koncentrácie  dosahujúce 10 mg/ml 

u hemoglobínu, 5 mg/ml u triglyceridov a 0,2 mg/ml u bilirubínu. 

Poznámka: Pre imunokompromitovaných pacientov a novorodencov má vyšetrenie 

obmedzenú výpovednú hodnotu. Pozitívne vzorky by mali byť konfirmované inou metódou. 

Nemôže byť vylúčená skrížená reakcia s antigénom Ascaris lumbrikoides a antigénom 

Schistosoma. 

Vyšetrenie sa vykonáva: raz za dva týždne 

 

 

F.3.3.1.12. Vyšetrenie protilátok typu IgG proti antigénu Trichinella spiralis 

         (tab.č.9.) 

Názov vyšetrenia na žiadanke: anti – Trichinella spiralis 

Vyšetrovaný materiál: krvné sérum, plazma odber minimálne 3 ml krvi. 
Odber vzoriek: krv odobratá do sterilnej sklenenej, alebo plastovej skúmavky bez úpravy, 

alebo ľudská plazma ( citrát ). 



 

Preprava materiálu: Do laboratória musí byť vzorka doručená do dvoch hodín po odbere. 

Referenčné hodnoty: kvalitatívne hodnotenie v NTU  

Pomer absorbancie séra od pacienta x 10 ku absorbancii cut off = NovaTec-Units= NTU 

     10 NTU  cut-off 

     9 – 11 NTU  šedá zóna 

     < 9 NTU  negat. 

     > 11 NTU  pozit. 

 

Interferencia:  bakteriálna kontaminácia, opakované zmrazovanie a rozmrazovanie,  tepelná 

inaktivácia môžu ovplyvniť kvalitu vyšetrenia, taktiež silne lipemické a silne hemolytické 

sérum môže ovplyvniť hodnoty absorbancie vzoriek 

U tejto ELISY nebolo pozorované žiadne ovplyvnenie výsledku s hemolytickými, 

lipemickými, alebo ikterickými vzorkami pre koncentrácie  dosahujúce 10 mg/ml 

u hemoglobínu, 5 mg/ml u triglyceridov a 0,2 mg/ml u bilirubínu. 

Poznámka: Pre imunokompromitovaných pacientov a novorodencov má vyšetrenie 

obmedzenú výpovednú hodnotu. Pozitívne vzorky by mali byť konfirmované inou metódou. 

Nemôže byť vylúčená skrížená reakcia s antigénom Toxocara canis. 

Vyšetrenie sa vykonáva: raz za dva týždne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. MYKOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 
 

G.1. Vyšetrenie na mikromycéty 
 

V mykologickom laboratóriu sa vykonávajú cielené vyšetrenia na prítomnosť 

mikromycét, presná identifikácia izolovaných kvasiniek a vláknitých húb. Základné 

mykologické kultivačné vyšetrenia sa súčasne vykonávajú aj v ostatných bakteriologických 

laboratóriách v rámci základného vyšetrenia vzoriek.  

Kultivácia na mikromycéty sa zaraďuje aj bez požiadavky odosielajúceho lekára do 

základného vyšetrenia pre materiály z ARO, JIS, onkologických pracovísk 

a od transplantovaných pacientov. Na mikromycéty sa vždy vyšetrujú aj vzorky pacientov  

liečených antimykotickými preparátmi. 

Ďalšie špecializované úkony (identifikácia, spracovanie homológnych antigénov) sa 

vykonávajú v mykologickom laboratóriu. 

  

Biologické vzorky na mykologické vyšetrenie: 

 

 Vzorky na mykologické vyšetrenie sú v podstate totožné so vzorkami na bakteriologické 

vyšetrenie.  

Vzorky, určené len na mykologické vyšetrenie, musia byť zreteľne označené. Kultivácia 

trvá podľa predpokladaných pôvodcov mykotického ochorenia: 

 -  2 dni (bežné kvasinky) 

 -  3 dni (kryptokoky)  

 -  5 dní (vláknité huby) 

V  prípadoch kultivácie pomaly rastúcich vláknitých mikromycét sa kultivácia môže 

predĺžiť na 10-14 dní.  

OKM nekultivuje vzorky na dermatofyty! 

 

 

 

G.1.1. Odber, skladovanie a transport podľa jednotlivých druhov materiálu 

 

Pravidlá pre odber sú totožné s postupmi pri bakteriologickom vyšetrení. Materiál na 

mykologické vyšetrenie sa skladuje pri teplote 2-8°C, okrem hemokultúr a likvoru, ktoré 

musia byť skladované pri izbovej teplote (cca 22°C)! 

 

 

G.1.2. Stanovenie citlivosti kvasinkovitých mikroorganizmov a vláknitých 
húb na antimykotiká 

 

Citlivosť mykotických organizmov (okrem dermatofytov) stanovujeme kvalitatívne 

(diskovou metódou) a kvantitatívne (metóda break-point, E-test). V závislosti na izolovanom 

agens trvá stanovenie citlivosti od 1 dňa (väčšina rýchlorastúcich kvasinkovitých 

mikroorganizmov) do 2 dní (kryptokoky, pomaly rastúce kvasinkovité mikroorganizmy 



 

a vláknité huby). V prípade potreby je možné stanoviť aj približnú hodnotu fungicídnej 

koncentrácie amtimykotík na základe stanovenia break-pointu. 

 

G.1.2.1. Diskové (kvalitatívne) stanovenie účinnosti antifungálnych látok 

G.1.2.1.1. Základná zostava antifungálnych látok pre klinické izoláty 

 

amfotericin B  ketokonazol  itrakonazol        

flukonazol  pimaricín  vorikonazol    

nystatín    

G.1.2.1.2. Kvasinky z urogenitálneho traktu 

 

základná zostava + klotrimazol 

G.1.2.1.3. Stanovenie break-pointu izolátu 

Tab.č.12 

Antimykotikum: citlivý rezistentný 

5-fluorocytozín(CLSI) ≤ 4 ≥ 32 

flukonazol(C.albicans,parapsilosis, 

                   tropicalis) 

                   C.glabrata                                   

≤ 2 

     

 ≤0,002                         

> 4 

 

>32 

iItrakonazol(CLSI) ≤ 0,125 ≥ 1 

vorikonazol 

(C.albicans,parapsilosis,tropicalis) 

≤ 0,12 > 0,12 

amfotericin B        ≤ 1                                                                      >1           

posaconazol(C.albicans,parapsilosis, 

tropicalis)                                        

≤ 0,06                                                                > 0,06 

micafungin (C.albicans)   

                    (C.glabrata)                        

                    (C.parapsilosis)                                 

≤ 0,016 

≤ 0,03 

≤ 0,002                                                                

>0,016 

>0,03 

> 2 

anidulafungin (C.albicans)          

                (C.glabrata,krusei,tropicalis)                  

                (C.parapsilosis)                                       

≤ 0,03 

≤0,06 

≤0,002 

>0,03 

>0,06 

>4 

Caspofungin                     - - 

 

G.1.2.1.4. Stanovenie kvantitatívnej citlivosti antifungálnych látok (MIC) na antimykotiká E 
– testom 

 

E-testom sa testujú izoláty mikromycét z hemokultivácií a z iných závažných klinických 

stavov na požiadanie ošetrujúceho lekára. 

 

 



 

K dispozícii sú E-testy na: 

 

Voriconazol  micafungin  caspofungin    

Posaconazol  anidulafungin    

 

(EUCAST zatiaľ neudáva hodnotenie na caspofungin )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H. PARAZITOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 
 

H.1.Vyšetrenie  biologického materiálu na črevné parazity 

H.1.1. Odber a transport materiálu 

 

Vzorky stolice na parazitologické vyšetrenie musia byť odobraté pred aplikáciou bária, 

bizmutu, laxatív, antacíd, antibiotík a antiparazitík. Pokiaľ  tieto preparáty už boli podané, 

stolicu na parazitologické vyšetrenie môžeme odoberať najskôr 2 týždne po ich  aplikácii. Je 

nevyhnutné trvať na dodaní 3 vzoriek stolice a nie 1 vzorky, pretože je to potrebné pre 

stanovenie optimálneho výsledku. 

Pred odberom stolice je potrebné dodržiavať 3 dňovú diétu zloženú z bieleho pečiva, 

ryže, vajec, mlieka, mliečnych výrobkov, rýb, pečienky. Je potrebné vylúčiť iné druhy mäsa, 

úplne vylúčiť zeleninu, ovocie , strukoviny a mak. 

Pri suspektných závažných diagnózach, by sa pracovník laboratória mal kontaktovať 

s klinikom / ošetrujúcim  lekárom /  s cieľom zabezpečiť informácie o závažných 

skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť ďalší priebeh vyšetrenia  - miesto pobytu, liečba, 

profylaxia, laboratórne výsledky, výskyt krvi a hlienu v stolici, výskyt článkov alebo červov, 

podrobná anamnéza . 

Čerstvú stolicu o objeme 2 – 3 ml / cca veľkosť vlašského orecha/  odoberať 3 krát po 

sebe /optimálne každý druhý deň/  pre vylúčenie mylnej diagnózy vplyvom tzv. negatívnej 

fázy pri cyklickom výskyte parazitov. Vzorky stolice  nesmú byť kontaminované vodou, 

močom, alebo inými nečistotami, rovnako nie je akceptované malé množstvo stolice. (treba 

dodať novú vzorku stolice).  

Pri negatívnom náleze, ale pretrvávajúcich klinických príznakoch, svedčiacich pre 

parazitózu, je nutné opakovať odber a vyšetrenie ešte 2 krát, vždy po 4 – 7 dňoch, pri 

suspektnej giardióze a amebióze až 10 krát v dvojdňových intervaloch. 

Vzorky materiálu na vyšetrenie je potrebné dodávať s riadne vyplneným sprievodným lístkom 

v polyetylénových nádobkách . Kontrolné  vzorky stolíc na  vyšetrenie po terapii je potrebné 

dodať 3 týždne od ukončenia liečby u protozoárnej nákazy, 2 mesiace u nematodóz a 3, 6 a 12 

mesiacov po liečbe u trematód  / minimálne 2 vzorky stolice/.    

Skladovanie  pri izbovej teplote podporuje kvasenie, prerastanie baktériami 

a plesňami, dochádza k deštrukcii trofozoitov a cýst protozoí a liahnutiu lariev strongyloidov. 

Vzorku treba dodať do laboratória čo najskôr po odbere. Ak to nie je možné, je nutné ju 

uchovávať v chladničke pri  + 4 ° C (nesmie sa zmraziť). 

Špeciálne požiadavky: pri suspektnej amebóze je nutné doručiť vzorky stolice priamo 

do laboratória  čo najrýchlejšie, maximálne do 1 hodiny po defekácii /toto platí aj pre 

diagnostiku iných črevných prvokov/. Keď nie je možné rýchle doručiť vzorky do laboratória, 

stolicu je potrebné konzervovať, napr. 10% formalínom, mertiolát- jód – formaldehydom, 

alebo Schaudinovým roztokom, ktoré na požiadanie dodá laboratórium.    

 

 

 

 

 

 

 



 

H.1.1.1.Perianálny odtlačok (zlep z okolia rekta) 

 

Pri podozrení na enterobiózu najlepšiu záchytnosť vykazuje metóda podľa Grahama 

a Brumpta s použitím odtlačku  perianálnej oblasti na priehľadnú lepiacu pásku. 

Odber sa vykonáva  ráno pred defekáciou a rannou toaletou, perianálna oblasť nesmie byť 

v predchádzajúci večer ani ráno pred odberom umytá. Páska sa  opakovane pritlačí lepiacou 

vrstvou na oblasť konečníka a nalepí na podložné sklíčko. Vzhľadom na vylúčenie 

negatívneho výsledku z dôvodu nepravidelného vylučovania vajíčok je potrebné odber 

opakovať minimálne 3-krát s odstupom jedného dňa.  Aby nedošlo k zámene vzoriek, je 

potrebné vzorku odtlačku konečníka  označiť menom pacienta. Kontrolne vzorky zlepov  na 

vyšetrenie po liečbe je nutné dodať  4 – 8 týždňov po terapii, kvôli vylúčeniu  reinfekcie. 

 

 

H.1.1.2. Moč 

 

Pri podozrení na infekciu Schistosoma haematobium sa  moč zbiera medzi 10 – 15 hod.  

Udržiava sa v chladničke, aby sa zabránilo liahnutiu miracídií.  Nechá sa 30 minút postáť 

/prípadne sa pri nízkych otáčkach  scentrifuguje, a v objeme minimálne 10 ml sa doručí 

v dobre uzavretej sklenej nádobe do laboratória / ihneď, ale najneskoršie do 12 hodín/. 

Pri podozrení na nákazu Trichomonas vaginalis alebo mikrosporídie, sa odoberá ranný 

moč do čistej uzatvoriteľnej nádobky. Ak nie je možné odobrať ranný moč, pred odobratím 

vzorky pacient nemá močiť aspoň 6 hodín. 

 

H.1.1.3. Spútum, bronchoalveolárna laváž  (BAL) 

 

Spútum sa odoberá do polyetylénových nádobiek (spútoviek) v množstve 2 – 4 ml 

kedykoľvek cez deň, do laboratória musí byť doručené čo najskôr. BAL sa odoberá v objeme 

20 ml. Pri podozrení na pneumocystózu sa odoberá indukované spútum po inhalácii teplého 

fyziologického roztoku, BAL, zoškrab alebo punktát. 

 

 

H.1.1.4. Duodenálna šťava (DŠ) 

 

Pred odberom sa pacientovi podáva 40 ml 20% roztoku síranu horečnatého, ktorého 

účinkom sa zo sliznice dvanástnika uvoľní viac lamblií. Vzorka sa odoberá po 15 minútach 

a jej obsah v objeme 2 – 5 ml sa odoberá do sklenenej skúmavky, (príp. plastovej nádobky). 

Vzorku je potrebné ihneď dodať do laboratória (najneskôr do 

2 hodín), optimálne v termoske s teplou vodou (37°C). Ak nie je možné dodržať tieto 

podmienky, k DŠ sa pridáva vhodný fixačný roztok (5 – 10% formalín) v pomere 

1 : 1. 

 

 

 

 

 



 

H.1.1.5. Mozgovomiechový mok na dôkaz améb 

 

Pri podozrení na suspektnú primárnu amébovú encefalitídu  (PAME), je likvor vždy 

skalený od zmesi meňaviek a leukocytov. Skutočnosti ako purulentný likvor a  kúpanie 

v termálnej vode v anamnéze pacienta je indikáciou na kultivačné vyšetrenie likvoru na 

prítomnosť améb. Likvor sa pri odbere nechá samovoľne odkvapkať do sterilnej skúmavky 

v objeme 1 ml a okamžite sa doručí do laboratória. Zásadne sa nesmie pod tlakom naťahovať 

do striekačky. V prípade, že to nie je možné, je potrebné udržiavať ho zásadne pri izbovej 

teplote na tmavom mieste. Nikdy ho nedávame do chladničky! 

 

 

H.1.1.6. Odber vzorky pre dôkaz intratekálnej produkcie protilátok pri suspektnej 
parazitárnej etiológii 

 

Mozgovomiechový mok sa odoberá paralelne s krvou v množstve minimálne 3 ml, krv 

v množstve 5 – 7 ml u dospelých. Pre stanovenie celkového IgG a albumínu je potrebné 

zasielať likvor v množstve minimálne 0,5 ml a krv/sérum v objeme 2 ml/0,5 ml do 

likvorologického laboratória  - len so súhlasom odosielajúcej organizácie! (Neurologická 

klinika FN Bratislava, prevádzka Mickiewiczova ul. č. 1, 813 69 Bratislava, telefón: 572 

90 111, kl. 787, 406). 

 

 

H.1.1.7. Odber vzorky pre dôkaz intraokulárnej produkcie protilátok 

 

Komorová tekutina  alebo sklovec sa odoberá paralelne so sérom /očná tekutina sa 

dodáva do laboratória neriedená/. Pred vyšetrením je potrebné postup konzultovať 

s odborným pracovníkom laboratória parazitológie.  

 

 

H.1.1.8. Odber vzoriek pri podozrení na akantamébovú keratitídu 

  

Zoškrab z rohovky sa nanáša priamo na platňu, označí miesto náteru na opačnej strane 

sklíčka, prípadne sa zoškrab dodáva v 1,5 ml fyziologického roztoku alebo vody 

v mikroskúmavke s uzáverom priamo do laboratória. Postup je nevyhnutné pred odberom 

konzultovať s odborným pracovníkom laboratória parazitológie. 

 

 

H.1.1.9. Odber krvi na parazitologické vyšetrenie  

 

Odber venóznej krvi je podrobne opísaný na str. 28  časť  F.1. 

 

 

 

 



 

H.1.1.10. Diagnostika svrabu 

 

Materiál, získaný zoškrabom pokožky z predilekčných miest (až do presakovania 

kapilárnej krvi) po predchádzajúcom zmäkčení kože potretím 10% NaOH sa prenesie na 

podložné sklíčko a priamo pozerá pod mikroskopom. Odber vykonáva dermatológ.  

 

H.1.1.11. Odber punktátu z orgánov, pečeňového abscesu, vyšetrenie extirpovaných 
uzlín , materiálu z abortu, z kožných ulcerácií, zo svalov 

 

Materiál, odobratý podľa príslušných metodík pre farbené preparáty rozotrieť alebo otlačiť 

na čisté podložné sklíčko, nechať zaschnúť, nezahrievať, nefixovať.  

Pre histologické vyšetrenie  materiál odoberať do nádobiek s 10% formalínom, odber a 

vyšetrenie je nevyhnutné telefonicky dohodnúť s patologicko-anatomickým oddelením. 

Pri podozrení na leišmaniózu treba odber kožných excízií dohodnúť s odborným pracovníkom 

laboratória parazitológie. 

 

 

H.1.1.12. Vyšetrenie červov alebo časti ich tiel, vyšetrenie zdravotne významných 
článkonožcov 

 

Červy, alebo časti ich tiel (články pásomníc)  prípadne hmyz, alebo jeho larvy je potrebné 

v natívnom stave s navlhčeným vatovým tampónom dodať do laboratória v skúmavkách. 

Môžu sa dodať aj v  Petriho miskách  s malým množstvom vody alebo fyziologického 

roztoku. Zásadne sa  nepridávajú fixačné roztoky.



 

 


