SEZNAM METOD
Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

Verze:1
Platnost od:1.6.2020

Glukóza
Glu
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 48 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C; moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 2 hodiny při
2-8 °C, 2 dny při -20 °C

Jednotky: mmol/l
Indikace: postprandiální glykémie, denní glykemický profil, screeningový test pro diabetes mellitus (DM), kontrola terapie
DM, suspekce na hypoglykemii, sledování parenterální výživy, součást screeningových vyšetření

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Glukóza je hlavním uhlovodíkem, přítomným v periferní krvi. Oxidace glukózy je hlavním zdrojem energie pro
buňky v těle. Glukóza, pocházející z potravy, je v játrech před uložením přeměněna na glykogen nebo na mastné
kyseliny pro skladování v tukové tkáni. Koncentrace glukózy v krvi je udržována v poměrně úzkých mezích mnoha
hormony, z nichž nejdůležitější jsou produkovány pankreatem. Nejčastější příčinou hyperglykemie je diabetes
mellitus, vznikající z nedostatečnosti sekrece nebo účinků insulinu. Ke zvýšené hladině glukózy v krvi přispívá i
řada dalších faktorů. Ty zahrnují pankreatitidu, dysfunkci štítné žlázy, selhání ledvin a jaterní choroby. Méně často
je pozorována hypoglykemie. Nízké hladiny glukózy mají různé příčiny, např. insulinom, hypopituitarismus či
nedostatečnost nadledvin atd.

Interpretace: ↓ hyperinzulinismus, hepatopatie, glykogenózy, intolerance fruktózy, hladová hypoglykémie, hypothyreóza,
malaabsorpce u celiakie, McQurrieho syndrom
↑ DM, nádory dřeně nadledvin, Cushingův syndrom, akromegálie, hyperthyreóza, onemocnění pankreatu,
galaktosemie, popáleniny, peritoneální dialýza, hemodialýza, šokové stavy

Poznámka: Glukóza nalačno
2,8 - 4,4 mmol/l
Referenční 2D - 6T
6T
15R
3,3
- 5,6 mmol/l
rozmezí:
15R - 150R

3,9 - 5,6 mmol/l

Zdroj ref. m.: dle doporučení ČSKB - Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, 2019, NČLP

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

Močovina (Urea)
Urea
kvantitativní
absorpční fotometrie, kinetický test s ureázou a glutamátdehydrogenázou
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C; moč: 2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3
měsíce při -20 °C
mmol/l

Jednotky:
Indikace: screening renálních onemocnění, terminální renální selhání, hodnocení katabolismu, indikátor metabolického
stavu a degradace proteinů u dialyzovaných pacientů, součást screeningových vyšetření

Provádíme: denně
TAT: 24 hodin
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Klinické Urea je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin. Je syntetizována v cyklu močoviny v játrech z
informace: amoniaku, který vzniká při deaminaci aminokyselin.Močovina je vylučována především ledvinami, nepatrné
množství je vylučováno potem, část difunduje do střev a je degradováno účinkem bakterií. Koncentrace v krvi
stoupá při zvýšení tvorby urey (vliv proteinů ve stravě, katabolismus) a poklesu GF. Vylučování závisí na příjmu
bílkovin a tělesné aktivitě.

Interpretace: ↓ snížený příjem bílkovin, terminální stadia jaterních chorob, anabolické stavy, po zvýšené tělesné námaze
↑ renální selhání, zvracení, průjmy, omezený příjem tekutin, obstrukce vývodných cest močových, zvýšený příjem
bílkovin v potravě

Poznámka:
Referenční
rozmezí:

0R - 6T
6t - 1R
1R - 15R
Muži: 15R - 150R
Ženy: 15R - 150R

1,8 -6 mmol/l
2,5 - 6 mmol/l
3 - 7,5 mmol/l
3,2 - 7,4 mmol/l
2,5 - 6,7 mmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

Kreatinin
Krea
kvantitativní
absorpční fotometrie, kinetické Jaffého stanovení
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C; moč: 2 dny při 15-25 °C, 6 dní při 2-8 °C, 3
měsíce při -20 °C

Jednotky: umol/l
Indikace: základní screeningové vyšetření, dif. dg. akutních a chronických renálních poruch a monitorování jejich léčby,
hypertenze, akutní chorobné stavy, gravidita, metabolické onemocnění (DM, hyperurikemie), sepse, trauma, šok

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Stanovení kreatininu v séru nebo plazmě je nejběžněji používaným testem pro monitorování renální funkce.
Kreatinin je produktem rozpadu kreatinfosfátu ve svalu a v těle je obvykle vytvářen v poměrně stabilní míře (v
závislosti na svalové hmotě). Je volně filtrován glomerulem a za normálních okolností není zpětně resorbován
tubuly. Vzhledem k tomu, že nárůst koncentrace kreatininu v krvi je pozorován pouze se značným poškozením
nefronů, není vhodný k detekování raného stádia renálního selhání.

Interpretace: ↓ myopatie, svalová dystrofie, léčba glukokortikoidy, jaterní onemocnění, pokles svalové hmoty, fyziologicky v
dětském věku
↑ akutní a chronické renální selhání, DM, dehydratace, srdeční selhání, šokové stavy, zvýšení produkce kreatininu
(gigantismus, akromegálie)

Poznámka:
Referenční
rozmezí:

0 - 6T
6T - 1R
1R - 15R
Muži: 15R - 150R
Ženy: 15R - 150R

12 - 48 µmol/l
21 - 55 µmol/l
27 - 88 µmol/l
64 - 104 µmol/l
49 - 90 µmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998, příbalový leták

Název: Kyselina močová
Zkratka: Kmoč
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Materiál:
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kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická metoda s urikázou a peroxidázou
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 3 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C; moč: 4 dny (při pH>8) při 15-25 °C, bez
doporučení při 2-8 °C, 7 dní při -20 °C

Jednotky: µmol/l
Indikace: suspekce na dnu, event. pozitivní revmatioidní artritida, posouzení metabolického rizika koronární choroby
srdeční, monitorování léčby dny, monitorování sekundární hyperurikemie, nefrolithiáza, přítomnost stavů
spojených se zvýšenými hladinami kyseliny močové

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:

Poznámka:
Referenční
rozmezí:

denně
24 hodin
Kyselina močová je konečným metabolitem přeměny purinů, vzniká v játrech a intestinálním traktu. Při
fyziologickém pH je přítomna v ionizované formě, část je vázaná na proteiny, zbytek je kyselina volná. Vylučována
je především renální tubulární exkrecí, menší množství střevním systémem. Zvýšení koncentrací v séru je u
primární hyperurikémie důsledkem snížené renální exkrece, vzácně v důsledku zvýšené tvorby (defekt v
metabolismu purinů). Sekundární hyperurikemie jako důsledek zvýšeného příjmu purinů potravou, snížené
močové exkrece a při kombinaci těchto stavů.
↓ pokročilé jaterní selhání, snížení zpětné renální resorpce v tubulech, nízkokalorická dieta, gravidita
↑ zvýšený příjem purinů, zvýšená tvorba purinů (myeloproliferativní a lymfoproliferativní choroby, PV, psoriáza),
při snížené renální eliminaci, sarkaidóza

0 - 6T
6T - 1R
1R - 15R
Muži: 15R - 120R
Ženy: 15R - 120R

143 - 340 µmol/l
120 - 340 µmol/l
140 - 340 µmol/l
220 - 420 µmol/l
140 - 340 µmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Bilirubin
Bil
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení se stabilizovanými diazoniovými solemi
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
µmol/l
diferenciální diagnostika a léčba virových hepatitid, jaterní postižení, hyperbilirubinemie novorozenců, Gilbertův
syndrom, součást screeningových vyšetření
denně

Provádíme:
TAT: 24 hodin
Klinické Bilirubin vzniká v retikuloendotelárním systému v důsledku degradace starých erytrocytů. Hem, uvolněný z
informace: hemoglobinu a jiných proteinů je metabolizován na bilirubin, který je v komplexu s albuminem transportován do

jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován
žlučovodem a posléze vyloučen trávicím traktem. Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických
procesů zvýšená produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin
nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace
bilirubinu se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučovodu nebo
poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného
(přímého) bilirubinu v oběhu.
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Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ hemolytické anémie, neefektivní erytropoéza, virové hepatitidy, autoimunitní hepatitis, ethylické postižení jater,
jaterní cirhóza, postižení jater medikamenty, hepatocelulární karcinom, patologická gravidita (HELLP sy.),
porucha vylučování primárními žlučovody, obstrukční ikterus

Poznámka:
Referenční 0 - 1D
rozmezí: 1D - 2D

2D - 20D
20D - 1R
1R - 150R

0 - 38 µmol/l
0 - 85 µmol/l
0 - 171 µmol/l
0 - 29 µmol/l
2 - 17 µmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Bilirubin konjugovaný
BilK
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení s diazotovanou kyselinou sulfanilovou
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -25 °C
µmol/l
izolované zvýšení celkového bilirubinu, dif. dg. virových hepatitid, sledování průběhu konjugované
hyperbilirubinemie
denně
24 hodin
Bilirubin vzniká v retikuloendotelárním systému v důsledku degradace starých erytrocytů. Hem, uvolněný z
hemoglobinu a jiných proteinů je metabolizován na bilirubin, který je v komplexu s albuminem transportován do
jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován
žlučovodem a posléze vyloučen trávicím traktem. Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických
procesů zvýšená produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin
nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace
bilirubinu se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučovodu nebo
poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného
(přímého) bilirubinu v oběhu. V séru je konjugovaný bilirubin fyziologicky pouze v nepatrném množství, je
filtrován ledvinami do moče. Průkaz bilirubinu v moči pouze pokud je zvýšen v krvi.

Interpretace: ↓ bez klinického významu, pozdní zpracování vzorků, expozice světla
↑ viz. bilirubin celkový, konjugovaná hyperbilirubinemie

Poznámka:
Referenční 0R - 150R 0 – 8,6 µmol/l
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
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Aspartátaminotransferáza
AST
kvantitativní
absorpční fotometrie, IFCC metoda s aktivací pyridoxalfosfátem
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 4 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
µkat/l
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Indikace: hepatopatie a monitorování jejich průběhu, myopatie, AIM, intrahepatální cholestáza u těhotných, preeklampsie,
infekce CMV, EBV, HELLP syndrom, lékové postižení jater, jaterní cirhóza, status epilepticus, myokarditis,
perikarditis, jaterní nádory a metastázy do jater, hypoxické poškození jater
denně

Provádíme:
TAT: 24 hodin
Klinické Enzym aspartátaminotransferáza je široce rozšířený v mnoha tkáních, především však jater, srdce, svalů a ledvin.
informace: Zvýšené hladiny v séru jsou důsledkem postižení těchto tkání při onemocnění. Hepatobiliární choroby, jako jsou

cirhóza, metastázující karcinom a virové hepatitidy rovněž zvyšují hladiny AST v séru. Následkem infarktu
myokardu dochází k elevaci AST v séru a vrcholu dosahuje druhý den po nástupu. Jsou známy dva izoenzymy AST,
cytoplazmatický a mitochondriální. V séru je za běžných podmínek jen cytoplazmatický izoenzym, zatímco
mitochondriální spolu s cytoplazmatickým izoenzymem jsou detekovatelné v séru pacientů s koronárním nebo
hepatobiliálním onemocněním.

Interpretace: ↓ terminální fáze jaterního selhání, dlouhodobý dialyzační program, deficit pyridoxalfosfátu (vit B6)
↑ hepatopatie a monitorování jejich průběhu, myopatie, AIM, intrahepatální cholestáza u těhotných,
preeklampsie, infekce CMV, EBV, HELLP syndrom, lékové postižení jater, jaterní cirhóza, status epilepticus,
myokarditis, perikarditis, jaterní nádory a metastázy do jater, hypoxické poškození jater, onemocnění kosterního
svalstva, hemoblastózy, embolie, trombózy

Poznámka:
Referenční 0 - 6T
rozmezí: 6T -1R

1R - 15R
15R - 150R

0,38 - 1,21 µkat/l
0,27 - 0,97 µkat/l
0,2-0,63 µkat/l
0,16-0,72 µkat/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Alaninaminotransferáza
ALT
kvantitativní
absorpční fotometrie, IFCC metoda s aktivací pyridoxalfosfátem
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 3 dny při 15-30 °C, 7 dní při 2-8 °C, 60 dní při -40 °C
µkat/l
hepatobiliární onemocnění (akutní, chronická hepatitida), onemocnění kosterního svalstva, srdeční selhání,
součást screeningových vyšetření
denně
24 hodin
ALT je převážně cytoplazmatický enzym, ve velmi malém množství se vyskytuje i v mitochondriích. Katalyzuje
reverzibilní přenos aminoskupiny mezi L alaninem a 2 oxoglutarátem. Vyskytuje se v játrech, ledvinách, srdci,
kosterním svalu a erytrocytech. Největší aktivitu mají hepatocyty. Stanovení ALT v séru je spolu s AST
nejčasnějším a nejcitlivějším indikátorem porušení celistvosti membrány hepatocytu. Je specifické pro posouzení
jaterního poškození. Diagnostická senzitivita pro hepatobiliární onemocnění je 83 %, diagnostická specifita 98 %
(vzhledem ke zdravým jedincům) a 84 % (vzhledem k nemocným s nejaterními chorobami). Stanovení je více
citlivé k detekci poškození hepatocytů než k detekci biliární obstrukce. Na poškození jater je specifičtější než
stanovení aktivity AST, avšak je méně citlivé než AST k poškození jater způsobenému alkoholem.
Vhodné jako screening na hepatitidu.

Interpretace: ↓ deficit vitaminu B6, fyziologicky v těhotenství

Poznámka:
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↑ akutní virová hepatitida, chronická virová hepatitida, etylická hepatopatie, toxické poškození jater, karcinom
jater, metastázy do jater, srdeční selhání, hypoxické poškození jater, HELLP syndrom, fyzická zátěž, fyziologicky u
dětí, onemocnění žlučových cest a pankreatu, dekompenzované srdeční vady, vrozené metabolické vady,
progresivní svalová dystrofie, onemocnění z ozáření
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1R - 15R
15R - 150R
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0,15 - 0,73 µkat/l
0,15 - 0,85 µkat/l
0,25 - 0,6 µkat/l
0,17 - 0,78 µkat/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Poměr AST/ALT
AST/ALT
výpočet
výpočtová metoda
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)

diferenciální diagnostika hepatobiliárních chorob
denně
24 hodin
Poměr aktivit AST/ALT (de Ritisův kvocient) v séru pacientů slouží jako prognostický ukazatel. Hodnoty nad 0,7
(případně nad 1) jsou prognosticky závažnější. U akutní a chronické virové hepatitidy bývá poměr v rozmezí 0,5 ‑
0,8; u cirhózy nealkoholického původu nad 1; nejvyšší hodnoty nacházíme u alkoholického poškození jater.

Interpretace: kvocient < 0,7: nekomplikovaný průběh akutní virové hepatitidy, chronická hepatitida perzistující, obstrukční
ikterus
kvocient > 1,0: nekrotizující typ akutní virové hepatitidy, aktivní chronická hepatitida, posthepatitická cirhóza,
primární biliární cirhóza, alkohol-toxická cirhóza, coma hepaticum, jaterní tumory a metastázy do jater

Poznámka:
Referenční 1R - 99R
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

0-1

Alkalická fosfatáza
ALP
kvantitativní
absorpční fotometrie, metoda standardizována dle IFCC
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 2 měsíce při -25 °C
µkat/l
diagnostika hepatobiliárních chorob, diagnostika chorob skeletu, maligní nádory, dg.hypofosfatasemie

Provádíme: denně
TAT: 24 hodin
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Klinické Alkalická fosfatáza v séru pochází ze tří strukturálních genotypů: typ vyskytující se v játrech, kostech a ledvinách,
informace: dále izoenzymy: střevní a placentární. Vyskytují se v osteoblastech, hepatocytech, ledvinách, slezině, placentě,

prostatě, leukocytech a v tenkém střevě. Fyziologicky ALP katalyzuje hydrolýzu esterů kyseliny fosforečné v
zásaditém prostředí. Se vzestupem aktivity alkalické fosfatázy se setkáváme u všech forem cholestázy a zejména
je-li spojena s obstrukcí. Zvýšena je rovněž při onemocněních skeletu, jako je Pagetova choroba,
hyperparathyroidismus, křivice a osteomalacie, a pochopitelně i u zlomenin a maligních tumorů. Značně zvýšené
hodnoty aktivity alkalické fosfatázy jsou někdy zaznamenány v dětství a dospívání. Příčinou je zvýšená aktivita
osteoblastů v souvislosti s růstem kostí.

Interpretace: ↓ anémie, Cushingova choroba, deficit Mg, hypofosfatasemie, hypothyreóza, malabsorpční sy., malnutrice,
maligní lymfom, v dětském věku při deficitu STH
↑ hepatobiliární onemocnění a akutní pankreatitida, nádorová produkce ALP, choroby kostí, biliární cirhóza,
Crohnova choroba, deficit vitaminu D, etylická hepatitis, fraktury kostí, ischémie střevní a ulcerace střev,
karcinom jater, nekróza skeletu, sarkoidóza, akromegalie

Poznámka:
Referenční 0 - 6T
rozmezí: 6T - 1R

1R - 11R
11R - 15R
15R - 150R

1,2 - 6,3 µkat/l
1,44 - 8 µkat/l
1,12 - 6,2 µkat/l
1,35 - 7,5 µkat/l
0,66 - 2,2 µkat/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

y-glutamyltransferáza
GGT
kvantitativní
absorpční fotometrie, metoda standardizována dle IFCC
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
µkat/l
základní screeningové vyšetření, suspekce na hepatobiliární postižení, dif.dg. hepatobiliárních poruch,
monitorování léčby jaterních onemocnění, nespecifické monitorování chronických etyliků
denně
24 hodin
y-glutamyltransferáza je používána v diagnostice a monitorování hepatobiliárních onemocnění. Enzymatická
aktivita GGT je často jediným parametrem se zvýšenou hodnotou v testech při těchto chorobách. Enzym je
lokalizován v játrech, buňkách žlučovodů a tubulárních buněk ledvin. V krvi je prokazatelný pouze enzym jaterního
původu. Y-glutamyltransferáza je také citlivým screeningovým testem abuzu alkoholu. Zvýšenou aktivitu GGT v
séru lze nalézt u pacientů podstupujících dlouhodobou medikaci fenobarbitalu a fenytoinu. Zvýšení v séru je
výsledkem zvýšené syntézy enzymu (indukce léky, etylismus), poruchy buněčné membrány nebo uvolnění enzymu
z povrchu buněk. GGT je považováno za citlivý, ne však specifický marker jaterního postižení s poruchou exkrece
žluče.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ hepatitis, cirhóza jater, SLE, subklinická i klinická obstrukce žlučovodů, etylismus, akutní pankreatitida, karcinom
hlavy pankreatu, karcinom jater

Poznámka:
Referenční
rozmezí:

0 - 6T
6T - 1R
1R - 15R
Muži: 15R - 150R
Ženy: 15R - 150R

0,37 - 3 µkat/l
0,1 - 1,04 µkat/l
0,1 - 0,39 µkat/l
0,14 - 0,84 µkat/l
0,14 - 0,68 µkat/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998
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Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
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Amyláza
AMS
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická IFCC metoda
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C; moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C, 3
týdny při -20 °C
µkat/l

Jednotky:
Indikace: diagnostika chorob pankreatu, dg. relapsu chronické pankreatitidy a obstrukce panreatických cest, onemocnění
příušní žlázy, makroamylasemie se snížením indexu clearance

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
α-amyláza je sekreční enzym tvořený epiteliálními buňkami pankreatu a slinných žláz, z části i v játrech. Katalyzuje
hydrolytický rozklad polysacharidů jako je amylóza, amylopektin a glykogen štěpením 1,4-α-glykosidických vazeb.
Glykosidické vazby polysacharidů a oligosacharidů jsou většinou hydrolyzovány souběžně. Jsou známy dva typy αamylázy, pankreatická (P-typ) a slinná (S-typ). Zatímco
P-typ můžeme přiřadit jednoznačně ke slinivce a je orgánově specifický, S-typ pochází z různých míst. Vedle
slinných žláz je možné se s ním setkat ve slzách, potu, mateřském mléce, plodové vodě, plicích, varlatech a epitelu
vejcovodů.
Jelikož specifické klinické symptomy pankreatických onemocnění jsou omezené, má stanovení α-amylázy
důležitou úlohu při jejich diagnostice. Zvýšené hodnoty α-amylázy se nevztahují jen na akutní pankreatitidu
nebo zánětlivou fázi chronické pankreatitidy, ale vyskytí se rovněž ve spojitosti s renálním selháním (omezená
glomerulární filtrace), nádory na plicích, vaječnících, při plicních chorobách, onemocnění slinných
žláz, diabetické ketoacidóze, cerebrálním traumatu, při chirurgických zásazích nebo v případech
makroamylasémie. Specifičnost pro pankreas
je doporučeno potvrdit doplňujícím vyšetřením specifického enzymu - lipázy nebo pankreatické α-amylázy.

Interpretace: ↓ nekrotizující pankreatitis, thyreotoxikóza, familiární hypoamylasemie, těžké popáleniny, malnutrice
↑ nádorová onemocnění (paraneoplastická, pankreatu, prostaty, ovaria), ischémie pankreatu, trauma horní části
břišní, penetrace duodenálního vředu, cholecystitis, ileus, onemocnění příušní žlázy, makroamylasemie

Poznámka:
Referenční 0 - 1M
rozmezí: 1M - 70R

70R - 150R

0,08 - 1,08 µkat/l
0,42 - 2,08 µkat/l
0,33 - 2,67 µkat/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Amyláza pankreatická
AMSP
kvantitativní
absorpční fotometrie, kinetická IFCC metoda při 37 °C
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
µkat/l
choroby pankreatu, posouzení pokročilosti chronické pankreatitidy, diferenciace etiologie pankreatitidy

Provádíme: denně
F_167
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TAT: 24 hodin
Klinické Stanovení pankreatické α-amylázy je přínosem pro diagnostiku a sledování akutní pankreatitidy a exacerbací
informace: chronické pankreatitidy. Posuzováno měřítkem klinické senzitivity a specifičnosti, je diagnostická hodnota

pankreatické α-amylázy srovnatelná s hodnotou lipázy, obecně uznávaným enzymem specifickým pro pankreas.
Senzitivita pankreatického izoenzymu α-amylázy je o 38 % vyšší než celková α-amyláza v diagnostice akutní
pankreatitidy, pokud je, jako obvykle, kritériem trojnásobné překročení horní hranice referenčního rozmezí.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ viz Amyláza

Poznámka:
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:

0,13 - 0,85 µkat/l

Lipáza
LP
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická metoda
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 1 týden při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
µkat/l
diagnostika akutní pankreatitidy, diferenciace etiologie pankreatitidy, diagnostika relapsu chronické pankreatitidy,
makroamylasemie
denně
24 hodin
Lipázy jsou glykoproteiny s molekulovou hmotností 47 000 daltonů. Jsou definovány jako hydrolázy, které
katalyzují štěpení triglyceridů na diglyceridy s následným vznikem monoglyceridů a mastných kyselin. Spolu s αamylázou je pankreatická lipáza již po mnoho let nejdůležitějším biochemickým parametrem v diferenciální
diagnostice onemocnění pankreatu. Stanovení aktivity lipázy budilo vždy zájem pro svou specifičnost a rychlost
odezvy. Při akutní pankreatitidě se aktivita lipázy zvyšuje do 4-8 hodin a vrcholu dosahuje po 24 hodinách, načež
klesá v průběhu 8 až 14 dnů. Není však prokázána souvislost mezi úrovní aktivity lipázy stanovené v séru a
rozsahem poškození pankreatu. Lipáza je exkretována glomerulární filtrací, kompletně reabsorbována v tubulech
a zde degradována.
↓ bez klinického významu
↑ akutní pankreatitida (nad 3 násobek normy, vzestup po 5-6 h), chronická pankreatitida, penetrující duodenální
vřed, cholecystitis, renální insuficience, virová hepatitida, tumor slinivky, tumory extrapankreatické

Poznámka:
0,12 - 1 µkat/l
Referenční 15R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
F_167

Laktátdehydrogenáza
LDH
kvantitativní
absorpční fotometrie, optimalizovaná enzymatická metoda dle IFCC
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 4 dny při 2-8 °C, 6 týdnů při -20 °C
µkat/l
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Indikace: diferenciace hepatitid, susp.hemolytická anémie, diagnostika orgánových postižení, non-hodgkinský lymfom,
suspektní plicní embolie

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Laktátdehydrogenáza (LDH) je enzym široce zastoupený ve tkáních, především srdce, jater, svaloviny a ledvin.
LDH, nalézající se v séru, lze rozdělit na základě elektroforetické mobility na pět izoenzymů. Každý izoenzym je
tetramerem složeným ze dvou rozdílných podjednotek. Tyto podjednotky jsou označovány jako srdeční a svalové
na základě jejich polypeptidových řetězců. Mezi izoenzymy patří dva homotetramery, LDH-1 (srdeční) a LDH-5
(svalový), a tři hybridní izoenzymy. Zvýšené hodnoty LDH v séru lze pozorovat při různých onemocněních. Nejvyšší
hladiny jsou spojovány s megaloblastickou anémií, diseminovaným karcinomem a šokovými stavy. Středně
zvýšené jsou při svalových nemocech, nefrotickém syndromu a cirhóze. Mírné zvýšení aktivity LDH provází
případy srdečního nebo plicního infarktu, leukémie, hemolytické anémie a nevirové hepatitidy.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ hepatobiliární postižení (hepatitis, mononukleóza, hypoxické stavy, jaterní absces), dg. AIM, trombotická
trombocytopenická purpura, anémie, trombocytémie, mnohočetný myelom, šokové stavy, maligní nádory,
metastázy, postoperačně

Poznámka:
Referenční 0 - 4D
rozmezí: 4D - 10D

10D - 2R
2R - 12R
12R - 60R
60R - 999R

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

4,83 - 12,91 µkat/l
9,08 - 33,3 µkat/l
3 - 7,16 µkat/l
1,83 - 4,91 µkat/l
1,67 - 3,17 µkat/l
1,65 - 4,73 µkat/l

Kreatinkináza
CK
kvantitativní
absorpční fotometrie, optimalizovaná enzymatická metoda dle IFCC
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 4 týdny při -25 °C
µkat/l
vyloučení nebo potvrzení dg.AIM (nespecifické), dg.maligního neuroleptického syndromu, myokarditida,
endokarditida, perikarditida, choroby kosterního svalstva, suspekce na makro CK
denně

Provádíme:
TAT: 24 hodin
Klinické Enzym CK je dimer, složený z podjednotek, jejichž název je odvozen od svalu M (muscle) a mozku B (brain). Tři
informace: identifikované izoenzymy jsou označovány: MM, MB a BB. Normální CK v séru je převážně izoenzym CK-MM.

Zvýšené hladiny CK v séru provázejí onemocnění kosterního
svalstva, především svalovou dystrofii. Frakce CK-MB se nalézá především ve tkáni myokardu a její přítomnost je
obvykle zaznamenána v průběhu
48 hodin po nástupu infarktu myokardu. Použití stanovení celkové CK a izoenzymu CK-MB v diagnostice infarktu
myokardu je nejdůležitější aplikací stanovení kreatinkinázy v klinické chemii. Aktivita CK v séru také narůstá
po cerebrální ischemii, akutní mozkové příhodě a úrazu hlavy.

Interpretace: ↓ Cushingova choroba, thyreotoxikóza, po léčbě estrogeny a estrogeny obsahující kontraceptiv, těžké infekce a
septikemie
↑ katetrizace a koronární angiografie, resuscitace, defibrilace, trauma hrudníku, operace na srdečním svalu,
tachykardie, srdeční selhání, defekty chlopní, epil.záchvaty, hypothyreóza, po zhmoždění svalstva, pooperačně,
křečové svaly, neurologické choroby

Poznámka:
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rozmezí:

0 - 6T
6T - 1R
1R - 15R
Muži: 15R - 120R
Ženy: 15R - 120R
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1,26 - 6,66 µkat/l
0,17 - 2,44 µkat/l
0,20 - 2,27 µkat/l
0,41 - 3,24 µkat/l
0,41 - 2,85 µkat/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

P_Laktát na lačno
LAK0
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatické stanovení
ano
laboratoř klinické biochemie
Plazma: Na-fluoridová/K-oxalátová a Na-fluoridová/Na-heparinová plazma.
Odebraný vzorek nutno zcentrifugovat do 15 minut.
plazma: 8 hodin při 15-25°C, 14 dní při 2-8°C
mmol/l
detekce tkáňové hypoxie, dg. laktátové acidózy
denně
24 hodin
Anaerobní glykolýza výrazně zvyšuje laktát v krvi a způsobuje určité zvýšení hladiny pyruvátu, zvláště při delším
trvání. Obvyklou příčinou zvýšení laktátu a pyruvátu v krvi je anoxie, vznikající z různých důvodů, jakými jsou šok,
pneumonie a kongestivní srdeční selhání. Laktátová acidóza může provázet renální selhání a leukémii. Deficit
thiaminu a diabetická ketoacidóza jsou provázeny zvýšením hladin laktátu a pyruvátu. Hladina laktátu v plazmě je
dána poměrem mezi jeho tvorbou, především ze svalstva a krevních elementů a jeho metabolizací v játrech.
Pomocí stanovení laktátu lze tedy posuzovat acidobazický stav a diagnostikovat a léčit laktátovou acidózu, která
je poměrně častou příčinou metabolické acidózy. Vzniká buď z nadprodukce nebo z nedostatečné utilizace.
Značný vliv na výsledek stanovení má venostáza v končetině, kde je proveden odběr - i mírná komprese zvyšuje
hodnotu laktátu v plazmě.

Interpretace: ↓ po aplikaci látek upravujících ABR
↑ šokové stavy, sepse, srdeční infarkt, kardiovaskulární selhání, jaterní selhání, po mimotělním oběhu, některé
léky a toxické látky, ketoacidóza, postoperační stavy, glykogenózy, laktátová acidóza při tkáňové hypoxii
způsobená nadměrnou tělesnou zátěží

Poznámka:
Referenční 15R - 99R
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

0,5 - 2 (mmol/l)

Cystatin C
CysC
kvantitativní
imunoturbidimetrické stanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -25 °C
mg/l
stanovení glomerulární filtrace, těhotenská preeklampsie, monitorování po transplantaci ledvin, detekce
počínající nefropatie, dg. snížení GF u dětí se svalovou atrofií

Provádíme: denně
TAT: 24 hodin
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Klinické Cystatin C (cysC) je produkován všemi buňkami s jádrem konstantní rychlostí a rychlost tvorby u lidí je konstantní
informace: počas celého života. Eliminace z oběhu je téměř úplná skrze glomerulární filtraci. Z tohoto důvodu je sérová

koncentrace cystatinu C nezávislá na svalové hmotě a pohlaví ve věkovém rozmezí 1 až 50 let. Proto byl cystatin C
v plazmě a
séru navržen jako nejsenzitivnější marker prvýpočet GF. Recentní studie ukázaly, že cystatin C je pro zjištění GF
lepší než sérový kreatinin. Skupiny pacientů s největším využíváním stanovení cysC jsou ty s mírným až středním
onemocněním ledvin a rovněž ty s akutním selháním ledvin,
u kterých musí být podávány léky, které jsou vylučovány glomerulární
filtrací, obzvláště starší lidé (> 50 let), děti, těhotné ženy s podezřením na preeklampsii, diabetici, lidé s
onemocněním kosterních svalů a příjemci ledvinového transplantátu.

Interpretace:
Poznámka:
Referenční Muži: 0R - 50R
50R - 150R
rozmezí:
Ženy: 0R - 150R

0,31 - 0,79 mg/l
0,41 - 0,99 mg/l
0,4 - 0,99 mg/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Cholinesteráza
CHE
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatické stanovení s butyrylthiocholinem
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 1 rok při 15-25 °C, 1 rok při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
µkat/l
posouzení parenchymatozní jaterní léze, monitorování pracovníků s pesticidy, detekce atypických forem
cholinesterázy, susp. intoxikace pesticidy
denně
24 hodin
Cholinesterázová aktivita (CHE) se vyskytuje v řadě orgánů a je podmíněna několika izoenzymy. CHE bývá jen
mírně zvýšena u akutní virové či toxické hepatitidy. Chronická hepatitida, cirhóza, novotvary jater a infiltrativní
procesy bývají provázeny výrazným snížením hodnot CHE. Kromě jaterních onemocnění může být snížení hodnot
CHE způsobeno otravou organofosfáty a některými léky. Existuje několik genetických variant cholinesterázy,
některé z nich vykazují nižší aktivitu, což se může patologicky projevit až po podání určitých léků. Laboratorně se
stanovuje aktivita celkové CHE. Syntéza cholinesterázy a s tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození
jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů v dietě. Nevratně je enzym inhibován organofosfáty
používanými jako pesticidy v zemědělství.

Interpretace: ↓ chronická hepatitida, jaterní cirhóza, tumory jater, akutní toxické postižení jater, hereditární nedostatek
cholinesterázy, pacienti v hyperkatabolické fázi (pooperační stavy, těžké infekty, nádorové bujení), progresivní
svalová dystrofie, ulcerativní kolitida, aplikace některých léčiv, srdeční nedostatečnost,
↑ nemá výrazný klinický význam, vyskytuje se u nemocných s vystupňovanou proteosyntézou: abúzus alkoholu,
nefrotický syndrom, obezní pacienti s DM, Gilbertův-Meulengrachtův syndrom, psoriáza, hyperlipoproteinémie,
konstituční atopická neurodermatitida, hepatitida v období úzdravy, srdeční choroba, u psychiatrických pacientů

Poznámka: Při podezření na intoxikaci organofosfáty vzorek po odběru transportujte v ledové tříšti.
45 - 104 µkat/l
Referenční 0 - 6T
6T
15R
87
- 140 µkat/l
rozmezí:
Muži: 15R - 150R
Ženy: 15R - 150R

73,2 - 182,2 µkat/l
48 - 211 µkat/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998, příbalový leták
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SEZNAM METOD
Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

Verze:1
Platnost od:1.6.2020

Sodík
Na
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 2 týdny při 15-25 °C, 2 týdny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C; moč: 45 dní při 15-25 °C, 45 dní při 2-8 °C,
1 rok při -20 °C
mmol/l

Jednotky:
Indikace: poruchy vnitřní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy, edematozní stavy, příznaky dehydratace, renální
onemocnění, polyurie, hypertenze, akutní onemocnění mozku

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Sodík je hlavním extracelulárním kationtem, jehož denní příjem osciluje 100-260 mmol, z čehož se 95 % vylučuje
močí, zbytek potem a stolicí. Natremii hodnotíme vždy ve vztahu k hydrataci, chloridemii a proteinemii. Klinický
význam sodíku je při udržování osmolality krve a acidobazické rovnováhy. Hyponatremie event. hypernatremie
vzniká při snížení, resp. zvýšení množství sodíku v ECT. Příčiny výskytu snížené hladiny sodíku bývají v déletrvajícím
zvracení nebo průjmu, zmenšené reabsorpci ledvinami a nadměrném zadržování tekutin. Obvyklými příčinami
zvýšení hladiny sodíku jsou velké ztráty tekutin, nadměrný příjem solí a zvýšená reabsorpce ledvinami.

Interpretace: ↓ zvýšené ztráty Na, endokrinní příčiny (hypothyreóza), katabolické stavy, hypoalbuminemie, hypoproteinemie,
po déletrvající léčbě diuretiky, pseudohyponatremie
↑ zvýšení renálních ztrát vody u poruchy sekrece nebo uplatnění ADH, při zvýšeném příjmu solí, při snížené
exkreci Na (srdeční dekompenzace, jaterní cirhóza, nefrotický syndrom, renální insuficience,
hyperaldosteronismus, Cushingův syndrom, deficit vody, dehydratace), neonatální období, zvýšené ztráty GIT

Poznámka:
137 - 146 mmol/l
Referenční 6T - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

Draslík
K
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 1 týden při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C; moč: 45 dní při 15-25 °C, 2 měsíce při 2-8 °C,
1 rok při -20 °C

Jednotky: mmol/l
Indikace: poruchy acidobazického a minerálního metabolismu, monitorování pacientů na JIP, hypertenze, srdeční arytmie,
srdeční selhání, aplikace diuretik, poruchy renálních funkcí, zvracení, průjmové stavy, parenteralní výživa

Provádíme: denně
TAT: 24 hodin
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Verze:1
Platnost od:1.6.2020

Klinické Draslík je hlavním intracelulárním kationtem, jeho koncentrace v buňce je regulována pomocí sodíkové pumpy i
informace: aktuální hodnoty pH, extracelulárně systémem renin-angiotenzin-aldosteron, acidobazickým stavem, inzulinem a

katecholaminy. Draselné i vodíkové ionty jsou secernovány výměnou za sodné. K+ se vylučuje močí , částečně GIT.
Má význam v řadě metabolických pochodů, účastní se fosforylačních dějů, rozpadu ATP, uplatňuje se při
neuromuskulární aktivitě, dráždivosti srdečního svalu, regulaci krevního tlaku. Přetrvávají-li anabolické děje v těle,
zvyšuje se ukládání draslíku do buněk, při katabolismu, naopak buňky opouští.

Interpretace: ↓ nedostatečný příjem K+, nadměrné ztráty draslíku (pocení, zvracení, průjmy, hypokalemická neuropatie, deficit
Mg, diuretika), stavy se zvýšením mineralokortikoidů, primární hyperaldosteronismus, nádory s produkcí ACTH
↑ zvýšený příjem K+, snížená exkrece draslíku (renální insuficience, léčba antagonisty aldosteronu, nedostatek
mineralokortikoidů), přesun K+ z buněk do ECT (šokové stavy, katabolismus, rozpad tkání), inhibitory ACE, kaliumretenční diuretika

Poznámka:
Referenční 0 - 6T
rozmezí: 6T - 1R

1R - 15R
15R - 150R

4,7 - 7,5 mmol/l
4,0 - 6,2 mmol/l
3,6 - 5,9 mmol/l
3,5 - 4,5 mmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Chloridy
Cl
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 1 týden při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C; moč: 1 týden při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C,
1 týden při -20 °C
mmol/l
poruchy ABR, vodního hospodářství, poruchy Na a K bilance, u pacientů na JIP
denně
24 hodin
Chloridy jsou nejčastějším aniontem v organismu, z větší části se vyskytuje extracelulárně. Příjem i ztráty
odpovídají fyziologicky příjmu a ztrátám sodíku v organismu. Renálně jsou bez omezení filtrovány glomeruly,
vstřebány v tubulech spolu se sodíkem pod vlivem aldosteronu. Podílí se na údržbě osmotického tlaku a ABR. Při
ztrátě chloridů jsou nahrazeny hydrogenuhličitany, při jejich retenci naopak koncentrace hydrogenuhličitanů
klesá.

Interpretace: ↓ nedostatečný příjem Cl-, při nadměrných ztrátách chloridů (průjmy, zvracení, pocení, polyurie, po diureticích,
renální insuficience, krvácení, DM, Addisonova choroba, hyperaldosteronismu, Cushingův syndrom, ACTH
produkující tumory), chronická hyperkapnie

Poznámka:
Referenční 0 - 6T
rozmezí: 6T - 1R

1R - 15R
15R - 150R

96 - 116 mmol/l
95 - 115 mmol/l
95 - 110 mmol/l
97 - 108 mmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
F_167

Vápník (Kalcium)
Ca
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení Arsenazo III.
ano
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SEZNAM METOD

Verze:1
Platnost od:1.6.2020

Laboratoř: laboratoř klinické biochemie
Materiál: sérum, plazma (heparin)
Stabilita: sérum/plazma: 1 týden při 15-25 °C, 21 dní při 2-8 °C, 8 měsíců při -20 °C; moč: 2 dny při 15-25 °C, 4 dny při 2-8 °C,
3 týdny při -20 °C

Jednotky: mmol/l
Indikace: neuromuskulární příznaky, kostní postižení, maligní neoplázie, screeningové endokrinologické a renální vyšetření,
monitorování léčby, předoperační vyšetření

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Vápník (kalcium) představuje jeden z důležitých parametrů pro hodnocení vnitřního prostředí především v
souvislosti s nervosvalovou dráždivostí a posuzováním funkčních změn metabolismu kostního systému. V
organismu se vyskytuje v anorganické formě (ionizované), vázané na plazmatické bílkoviny a v komplexech.
Resorbuje se v zažívacím traktu, méně pasivní difúzí, vylučuje se ledvinami a z částí kůží. V krevním oběhu se váže
na receptory pro kalcium, které jsou na povrchu buněk řady orgánů. Koncentrace kalcia reguluje sekreci
parathormonu, vitaminu D a kalcitoninu, přičemž dochází k udržení rovnováhy při reabsorpci v distálním tubulu a
uvolňování kalcia ze skeletu.

Interpretace: ↓ hypoparathyreóza, deficit vitaminu D, malabsorpční syndrom, stavy po resekci tenkého střeva, intestinální
lipodystrofie, exsudativní enteropatie, porucha resorpce Ca, akutní pankreatitida, nefrotický syndrom, i.v.
podávání Mg a citrátu, ztráty NaCl, gravidita, období laktace
↑ hyperparathyreóza, hypervitaminóza D, kostní neoplázie a metastázy, mnohočetný myelom, sarkoidóza,
prolongovaná respirační alkalóza, chronická idiopatická hyperkalcémie, Albrighůt syndrom, Pagetova choroba,
insuficience nadlevin, kostní atrofie, akromegalie, nervové poruchy, nefrolitiáza, gastrointestinální poruchy

Poznámka: Nutno po odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
0D - 10D
1,90 - 2,60 mmol/l
Referenční
10D
2R
2,25
- 2,75 mmol/l
rozmezí:
2R - 15R
15R - 60R
Muži: 60R - 150R

2,20 - 2,70 mmol/l
2,10 - 2,55 mmol/l
2,20 - 2,50 mmol/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
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Fosfor (Fosfáty)
P
kvantitativní
absorpční fotometrie, reakce s molybdenanem amonným
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 1 den při 15-25 °C, 4 dny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C; moč: 2 dny (při pH<5) při 15-25 °C
mmol/l
diagnostika poruch metabolismu fosfátů, diferenciální dg. urolitiázy, suspekce na postižení skeletu
denně
24 hodin

15 z 100

SEZNAM METOD

Verze:1
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Klinické Fosfor, resp. fosfáty se v organismu vyskytují ve formě aniontů jako fosforečnany, hydrogenfosforečnany a
informace: dihydrogenfosforečnany a také v organické formě. Výrazně se podílejí na udržení rovnováhy (pufrační schopnost)

a jeho koncentrace výrazně korelují s hladinou kalcia. Absorpce probíhá ve střevě převážně pasivní difúzí, pouze
malá část je aktivně absorbována. Vylučují se ledvinami s tubulární reabsorpcí, která ovlivňuje hladinu v krvi za
současné reagulace parathormonem. Fosfáty jsou důležitou složkou skeletu, kde se vyskytují ve formě
hydroxyapatitu, součást buněk (nukleové kyseliny, fosfolipidy), makroergních sloučenin (ATP) a účastní se při
regulaci enzymové aktivity (fosforylace). Koncentrace fosfátu v séru závisí zejména na funkčním stavu příštítných
tělísek a na stavu renálních funkcí. Při nedostatečné činnosti ledvin stoupá koncentrace fosfátů v krvi, která je
výrazem rovnováhy mezi příjmem fosfátu potravou a pohybem zásob v kostní tkáni. Regulace sekrece, resp.
inkorporace fosfátů do kostní tkáně je pod přímým působením parathormonu, kalcitoninu a vitaminu D, vzhledem
k aktuální koncentraci fosfátů v krvi.

Interpretace: ↓ deficit vitaminu D, malabsorpční syndrom, hyperparathyreóza, nedostatečný příjem potravou, parenterální
výživa, hypopituitarismus, Fanconiho syndrom, osteomalacie
↑ hypervitaminóza D, nadměrný příjem fosfátů, akutní a chronické renální selhání, hypoparythyreóza, m. Addison,
těžké fraktury, fyziologicky u dětí v prvním roce života a u dětí při umělé výživě, akromegálie, poruchy
metabolismu kostí, chemoterapie u akutní leukémie

Poznámka: Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno. Urychleně centrifugovat a separovat.
1,36 - 2,58 mmol/l
Referenční 0 - 6T
6T
1R
1,29
- 2,26 mmol/l
rozmezí:
1R - 15R
15R -150R

1,16 - 1,9 mmol/l
0,65 - 1,61 mmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

Hořčík (magnesium)
Mg
kvantitativní
absorpční fotometrie, reakce Arsenazo.
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C; moč: 3 dny (při pH<2) při 15-25 °C, 3 dny (při
pH<2) při 2-8 °C, 1 rok (při pH<2) při -20 °C
mmol/l

Jednotky:
Indikace: suspekce na hypomagnezémii u polymorbidních pacientů, poruchy neuromuskulární dráždivosti, dlohodobě
podávaná parenterální výživa, medikace diuretiky a nefrotoxickými léky, suspekce na preeklampsii

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Hořčík je důležitý biogenní prvek, uložen převážně intracelulárně, obsah hořčíku v buňkách se velmi liší podle
druhu buněk. Klinicky významná je jeho funkce v mnoha metabolických procesech a enzymat. reakcích, esenciální
je pro přenos neurosvalového vzruchu a svalových kontrakcí. Důležitou úlohu zastává v transportu K a Ca, rovněž
je nezbytný k sekreci parathormonu. Snížením obsahu magnezia klesá sekrece PTH a dochází k poruše transportu
K a Ca přes buněčnou membránu, depleci draslíku v buňce a vstup vápníku do buňky, klinicky se projeví
hypomagnezémie současně s hypokalémií a/nebo hypokalcémií. V krvi se může vyskytovat jako volný kation,
součást komplexů a vázané na albumin. Renální vylučování magnezia je závisí na výši glomerulární filtrace a
tělesných zásobách hořčíku. Deficit hořčíku v organismu vede ke zvýšené resorpci hořčíku v ledvinách a zvýšené
absorpci v GIT.

Interpretace: ↓ snížený příjem (hladovění, proteino-kalorická malnutrice dětí, parenterální výživa, chronický alkoholismus), GIT
ztráty (malabsorpce, průjmy, biliární píštěle, resekce tenkého střeva, nazogastrické odsávání), renální ztráty
(medikace diuretiky, hypokalémie, deplece fosfátů a kongenitální tubulární defekty reabsorpce magnezia),
endokrinologické poruchy (hyperaldosteronismus, Bartterův syndrom, hyperthyreóza, hyperparathyreóza, DM),
familiární hypomagnezémie
↑ akutní a chronické renální selhání, nedostatečnost nadledvin, medikace solemi magnezia, preeklampsie,
eklampsie, m.Addison
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Poznámka: Nelze použít oxalát, citrát a EDTA jako antikoagulační činidlo. Nutno zabránit hemolýze. Centrifugaci a separaci
provést do 30 minut od odběru.

Referenční 0 - 6T
rozmezí: 6T - 1R

1R - 15R
15R - 150R

0,75 - 1,15 mmol/l
0,66 - 0,95 mmol/l
0,78 - 0,99 mmol/l
0,66 - 0,91 mmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Glykovaný hemoglobin
GHBC
kvantitativní
HPLC
ano
laboratoř klinické biochemie
plná krev (EDTA)
2 dny při 20-25 °C, 10 dní při 2-8 °C. Krev nikdy nemrazit.
%
kontrola léčby DM
denně
24 hodin
Glykovaný hemoglobin představuje produkt glykosylace na N-terminálním konci β-řetězce hemoglobinu.
Neenzymatickou reakcí glukoso-6-fosfátu nebo glukózy s NH2-skupinou terminálního valinu β-řetězce
hemoglobinu vzniká při zvýšení glykemií nejprve Schiffova báze, která je snadno disociovatelná při poklesu
koncentrace glukózy a její hladina koreluje s aktuální glykémií. V další fázi vzniká intramolekulárním přesmykem
stabilní ketoamin. V poslední fázi se glykovaný hemoglobin eliminuje v závislosti na poločase života erytrocytů,
zčásti reaguje s aminoskupinou dalších proteinů za vzniku produktů pozdní fáze glykace. Podíl glykovaného
hemoglobinu je úměrný koncentraci volné glukózy. Pokud je hladina glykémie dlouhodobě zvýšena (min. 6 týdnů)
vytvoří se zvýšené množství glykovaného hemoglobinu. Hemoglobin A1 je tvořen A1a, A1b a A1c, přičemž rutinně
stanovovaným je A1c, který tvoří cca 80% hemoglobinu A1. Hodnoty se vyjadřují v % celkového hemoglobinu,
přičemž doporučovanou jednotkou pro standardizovanou IFCC metodu je mmol/mol.

Interpretace: ↓ bez klinického významu, u stavů spojených se snížením životnosti erytrocytů
↑ nekompenzovaný DM, v přítomnosti patologických hemoglobinů, anémie sideropenické, thalasemie

Poznámka:
20 - 42 mmol/mol
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: dle doporučení ČSKB - Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, 2019

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
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C-peptid nalačno
CPE
kvantitativní
chemiluminiscenční imunostanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, citrát)
sérum/plazma: 4 hodiny při 15-25°C, 1 den při 2-8 °C, 4 týdny při -25 °C
pmol/l
suspekce na DM I.typu, suspekce na inzulinom, diferenciální diagnostika hypoglykémií,
úterý, pátek
24 hodin
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Klinické Beta-buňky Langerhansových ostrůvků štěpí účinkem specifických enzymů proinzulin za vzniku ekvimolárního
informace: množství C-peptidu a inzulinu. Inzulin je z 50-60 % zachycen játry, C-peptid je jaterní tkání vychytáván z cca 12% -

proto C-peptid v krvi poskytuje mnohem spolehlivější informaci o sekreci beta-buněk než samotný inzulin, při
stanovení neinterferuje exogenní inzulín podávaný léčebně. Podstatná část C-peptidu se z oběhu prostřednictvím
ledvin vylučuje do moče.

Interpretace: ↓ DM závislý na příjmu inzulinu
↑ renální selhání, inzulinom, obezita, metabolický syndrom

Poznámka: Na lačno
370 - 1470 pmol/l
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Inzulin
INS
kvantitativní
chemiluminiscenční imunostanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin, citrát)
sérum/plazma: 4 hodiny při 15-25 °C, 1 den při 2-8 °C, 6 měsíců při -25 °C
mU/l
diferenciální diagnostika hypoglykémií, suspekce na inzulinom, posouzení hyperinzulinémie u obézních pacientů
neléčených inzulinem, klasifikace diabetu
úterý, pátek
24 hodin
Inzulin zásadním způsobem reguluje koncentraci plazmatické glukózy prostřednictvím specifického receptoru.
Vzniká v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu ve formě preproinzulinu, z něhož se odštěpuje
proinzulin a následně vzniká ekvimolární množství C-peptidu a inzulinu - do krve se dostává C-peptid, inzulin a
proinzulin v poměru 100:100:5. Jakékoli porušení syntézy a sekrece inzulinu se projeví patologickou změnou
podmiňující vznik buď hyperglykémie (diabetes mellitus nebo jiná porucha glukózové homeostázy) nebo
hypoglykémie (endogenní hyperinzulinismus při nezidiomu nebo hyperinzulinemická hypoglykemie u dětí a pod.).
Stanovení inzulinu v krvi je vhodné provádět během provokačních testů po glukóze nebo tolbutamidu.
Jednorázové stanovení plazmatického inzulinu má jen malou diagnostickou hodnotu, vzhledem k biologickému
poločasu inzulinu (5 min). Při stanovení interferuje exogenní inzulin (podávaný léčebně) a především cirkulující
protilátky proti inzulinu. Provokační testy je možné použít k rozlišení diabetu typu 1 (inzulindependentního) od
diabetu typu 2 (non-inzulindependentního). U dětí s porušenou tolerancí glukózy lze takto předpovědět, jaký typ
se může případně vyvinout.

Interpretace: ↓ výsledek falešně snížen u pacientů s pozitivitou protilátek proti inzulinu
↑ metabolický syndrom X (obezita, porušená glukózová tolerance, hypertriacylglycerolémie, snížená koncentrace
HDL-cholesterolu, hyperurikémie, hypertenze)

Poznámka: Na lačno
Referenční 0R - 15R
rozmezí: 15R - 999R

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
F_167

3,8 - 13,6 mU/l
2,5 - 24 mU/l

Inzulin po stimulaci
INS po z.
kvantitativní
chemiluminiscenční imunostanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin, citrát)
sérum/plazma: 4 hodiny při 15-25 °C, 1 den při 2-8 °C, 24 týdnů při -25 °C
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Jednotky: mU/l
Indikace: diferenciální diagnostika hypoglykémií, suspekce na inzulinom, posouzení hyperinzulinémie u obézních pacientů
neléčených inzulinem, klasifikace diabetu

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

úterý, pátek
24 hodin
Inzulin zásadním způsobem reguluje koncentraci plazmatické glukózy prostřednictvím specifického receptoru.
Vzniká v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu ve formě preproinzulinu, z něhož se odštěpuje
proinzulin a následně vzniká ekvimolární množství C-peptidu a inzulinu - do krve se dostává C-peptid, inzulin a
proinzulin v poměru 100:100:5. Jakékoli porušení syntézy a sekrece inzulinu se projeví patologickou změnou
podmiňující vznik buď hyperglykémie (diabetes mellitus nebo jiná porucha glukózové homeostázy) nebo
hypoglykémie (endogenní hyperinzulinismus při nezidiomu nebo hyperinzulinemická hypoglykemie u dětí a pod.).
Stanovení inzulinu v krvi je vhodné provádět během provokačních testů po glukóze nebo tolbutamidu.
Jednorázové stanovení plazmatického inzulinu má jen malou diagnostickou hodnotu, vzhledem k biologickému
poločasu inzulinu (5 min). Při stanovení interferuje exogenní inzulin (podávaný léčebně) a především cirkulující
protilátky proti inzulinu. Provokační testy je možné použít k rozlišení diabetu typu 1 (inzulindependentního) od
diabetu typu 2 (non-inzulindependentního). U dětí s porušenou tolerancí glukózy lze takto předpovědět, jaký typ
se může případně vyvinout.

Interpretace: ↓ výsledek falešně snížen u pacientů s pozitivitou protilátek proti inzulinu
↑ metabolický syndrom X (obezita, porušená glukózová tolerance, hypertriacylglycerolémie, snížená koncentrace
HDL-cholesterolu, hyperurikémie, hypertenze)

Poznámka: Po stimulaci

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

C-peptid po stimulaci
CPE po z.
kvantitativní
chemiluminiscenční imunostanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, citrát)
sérum/plazma: 4 hodiny při 15-25°C, 24 hodin při 2-8 °C, 4 týdny při -25 °C
pmol/l
suspekce na DM I.typu, suspekce na inzulinom, diferenciální diagnostika hypoglykémií,
úterý, pátek
24 hodin
Beta-buňky Langerhansových ostrůvků štěpí účinkem specifických enzymů proinzulin za vzniku ekvimolárního
množství C-peptidu a inzulinu. Inzulin je z 50-60 % zachycen játry, C-peptid je jaterní tkání vychytáván z cca 12% proto C-peptid v krvi poskytuje mnohem spolehlivější informaci o sekreci beta-buněk než samotný inzulin, při
stanovení neinterferuje exogenní inzulín podávaný léčebně. Podstatná část C-peptidu se z oběhu prostřednictvím
ledvin vylučuje do moče.

Interpretace: ↓ DM závislý na příjmu inzulinu
↑ renální selhání, inzulinom, obezita, metabolický syndrom

Poznámka: Po stimulaci

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

F_167

Glukóza 1
Glu1
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 48 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C; moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 2 hodiny při
2-8 °C, 2 dny při -20 °C
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Jednotky: mmol/l
Indikace: postprandiální glykémie, denní glykemický profil, skreeningový test pro diabetes mellitus (DM), kontrola terapie
DM, suspekce na hypoglykemii, sledování parenterální výživy, součást screeningových vyšetření

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

denně
24

Glukóza po zátěži
2R - 50R
50R - 999R

7 - 11,1 mmol/l
7 - 11,1 mmol/l

Glukóza 2
Glu2
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 48 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C; moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 2 hodiny při
2-8 °C, 2 dny při -20 °C

Jednotky: mmol/l
Indikace: postprandiální glykémie, denní glykemický profil, skreeningový test pro diabetes mellitus (DM), kontrola terapie
DM, suspekce na hypoglykemii, sledování parenterální výživy, součást screeningových vyšetření

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

denně
24

Glukóza po zátěži
2R - 50R
50R - 999R

7 - 11,1 mmol/l
7 - 11,1 mmol/l

Cholesterol
Chol
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická metoda s cholesteroloxidázou a peroxidázou
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce -25 °C
mmol/l
základní parametr k posouzení rizika aterosklerózy, základní vyšetření u hypertoniků, preventivní vyšetření u dětí z
rizikových rodin, diagnostika a monitorování léčby poruch lipoproteinového metabolismu, monitorování
nutričního stavu

Provádíme: denně
TAT: 24 hodin

F_167
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Klinické Cholesterol v séru je stavební jednotkou buněčných membrán, je součástí lipoproteinů krevní plazmy,
informace: prekurzorem steroidních hormonů a žlučových kyselin. Syntéza probíhá v játrech a periferních tkáních. Z potravy

je resorbován v střevě. Transport cholesterolu z extrahepatálních zdrojů do jater spolu s triacylglyceroly a
fosfolipidy je realizován ve formě lipoproteinů. V plazmě je asi 25-40 % cholesterolu ve formě volné, a asi 60-75 %
ve formě vázané – estery cholesterolu. V běžné praxi je v séru nebo plazmě stanovován cholesterol celkový –
volná a esterifikována forma současně. Většina cholesterolu v séru (plazmě) je transportována ve formě LDL,
méně pak ve formě HDL a VLDL lipoproteinů. Velmi malá část cholesterolu je transportovaná v chylomikrech.
Hlavní indikaci k vyšetření cholesterolu v séru je stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování léčby
hypolipidemikami

Interpretace: ↓ vrozený deficit 7-dehydrocholesterol-delta7-reduktázy
↑ familiární hypercholesterolemie, familiární defekt apoB, dysbetalipoproteinemie, sekundární
hyperlipoproteinemie

Poznámka:
Referenční 0R - 6T
rozmezí: 6T - 1R

1R - 15R
15R - 150R

1,3 - 4,3 mmol/l
2,6 - 4,2 mmol/l
2,6 - 4,8 mmol/l
2,9 - 5,0 mmol/l

Zdroj ref. m.: Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich
hodnot, Klin.Biochem.Metab.,25(46),2017,No.1,p.36-42
Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998
NČLP

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Triacylglyceroly
TRIGL
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická metoda
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -25 °C
mmol/l
posouzení rizika aterosklerózy, diagnostika metabolického syndromu, klasifikace hyperlipoproteinemií,
monitorování hyperlipoproteinemií, monitoring nutričního stavu
denně
24 hodin
Triacylglyceroly (TAG) jsou glyceridy ve kterých je glycerol esterifikován volnými mastnými kyselinami.
Triacylglyceroly sehrávají důležitou roli v metabolismu jako zdroj energie. Nejsou součásti biologických membrán.
V metabolismu je z nich produkováno více energie než při metabolismu cukrů a proteinů (9 kcal/1g).
Získávají se endogenní cestou – syntetizují se převážně v játrech, tukové tkáni a v tenkém střevě a exogenní
cestou - z potravy, po resorpci v tenkém střevě se štěpí na glycerol a masné kyseliny (lipolýza). Glycerol a mastné
kyseliny se dostávají do krevní cirkulace, kde dochází k resyntéze triacylglycerolů. Triacylglyceroly (endogenní i
exogenní) jsou v krevní cirkulaci transportovány ve formě lipoproteinů.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ DM I.typu, hepatopatie, nefropatie, hypothyreóza, nadprodukce katecholaminů, familiární kombinovaná
hyperlipemie, hypertriacylglycerolemie

Poznámka:
Referenční 0R - 6T
rozmezí: 6T - 1R

1R - 15R
15R - 150R

F_167

0,78 - 1,8 mmol/l
0,88 - 2,22 mmol/l
1,18 - 1,64 mmol/l
0,45 - 1,7 mmol/l
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Zdroj ref. m.: Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich
hodnot, Klin.Biochem.Metab.,25(46),2017,No.1,p.36-42
Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998
NČLP

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

HDL-Cholesterol
HDL
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatické stanovení
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -25 °C
mmol/l
základní parametr k posouzení rizika aterosklerózy, monitorování léčby hyperlipoproteinemie, preventivní
vyšetření u osob z rizikových rodin
denně
24 hodin
Cholesterol HDL je lipoproteinová částice o vysoké denzitě, které transportují 1/4 celkového sérového
cholesterolu. HDL nejsou homogenní frakcí, obsahují estery cholesterolu, volný cholesterol, triacylglyceroly,
fosfolipidy a apolipoproteiny. HDL částice vznikají v játrech a v tenkém střevě. Postupně prochází několika stupni
vývoje. Do krve se dostává jako tzv. nascentní HDL cholesterol. Jeho funkcí je vychytávat neesterifikovaný
cholesterol, který se uvolňuje z buněčných membrán. Celý metabolismus HDL končí v játrech. Hlavním úkolem
HDL cholesterolu je odstraňování přebytečného cholesterolu z periferních tkání a z lipoproteinů jiných tříd zpět do
jater, které jako jediný orgán dokáží cholesterol odbourávat (jako žlučové kyseliny) a vylučovat z organismu. HDL
cholesterol je považován za negativní rizikový faktor rozvoje aterosklerózy - přičemž platí uvedená závislost: čím
nižší koncentrace HDL, tím větší riziko vzniku aterosklerozy, zvláště při elevaci triacylglecyrolů.

Interpretace: ↓ apolipoproteinopatie, ICHS, DM, obezita, Cushingův syndrom, chronické renální selhání, hepatopatie
↑ alkoholismus, hypothyreóza, HAK, některá léčiva

Poznámka: Odběr nalačno, doporučená doba lačnění 12 hodin. Není vhodné delší použití manžety. Maximální čas od získání
do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.

Referenční Muži: 15R - 150R
rozmezí: Ženy: 15R - 150R

> 1,0 mmol/l
> 1,2 mmol/l

Zdroj ref. m.: Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich
hodnot, Klin.Biochem.Metab.,25(46),2017,No.1,p.36-42

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

LDL-Cholesterol
LDL
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatické stanovení
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 12 hodin při 15-25 °C, 5 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -25 °C
mmol/l
posouzení rizika aterosklerózy u rizikových osob, monitorování lipidemické léčby, monitoring u pacientů s
metabolickým syndromem

Provádíme: denně
F_167
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TAT: 24 hodin
Klinické LDL cholesterol je hlavní transportní formou cholesterolu, na svém povrchu nesou LDL jediný apolipoprotein B100
informace: a jejich funkcí je dodávat cholesterol periferním tkáním. Klinické a epidemiologické studie ukazují, že LDL mají
těsný vztah k ateroskleróse. Do buněk vstupují částice LDL především cestou LDL receptorů, dále jsou
zachycovány i systémem tzv. scavengerových receptorů, které dokáží vázat modifikované LDL (převážně po
glykaci a oxidaci částic LDL). Tato cesta je vystupňována při zvýšené koncentraci LDL a vede k akceleraci
aterosklerózy. Ke zvýšení koncentrace LDL dochází při defektu LDL-receptorů, defektu apolipoproteinu B-100 a při
výrazné modifikaci struktury LDL. Existují 3 typy LDL, lišící se svojí velikostí, hustotou a složením (obsah
cholesterolu a triacylglycerolů): velké LDL1, střední LDL2 a malé LDL3. Aterogenní jsou zvl. malé denzní částice
LDL3, jejich zvýšení je převážně pozorováno u pacientů s metabolickým syndromem.

Interpretace: ↓ chronický alkoholismus, dlouhodobé hladovění, vegetariánství, AIDS, malabsorpční syndrom, thyreotoxikóza
↑ tabakismus, DM, renální selhání, ICHS, anorexie, hypothyreóza, deficit Cu, tělesná inaktivita, dědičné
metabolické poruchy, sekundární hyperlipoproteinemie, hepatopatie

Poznámka:
< 3 mmol/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich
hodnot, Klin.Biochem.Metab.,25(46),2017,No.1,p.36-42

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Apolipoprotein A1
Apo A
kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 10 dnů při 15-25 °C, 21 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
g/l
posouzení rizika vzniku a rozvoje aterosklerózy u rizikových osob, příp. u pozitivní rodinné anamnézy,
monitorování lipidemické léčby, diagnostika apolipoproteinopatií
denně

Provádíme:
TAT: 24 hodin
Klinické Apolipoprotein A-I je tvořen v játrech a ve střevě, popsáno bylo více strukturálních variant. Apo A-I je důležitým
informace: strukturálním apolipoproteinem a současně i kofaktorem některých enzymů. Jeho biologický poločas je asi 5-6
dní, katabolizován je v játrech, ale také v ledvinách. Zasahuje do metabolismu cholesterolu (stimuluje jeho
reverzní transport) a jeho esterů. Je kofaktorem LCAT a tím se podílí na reverzním transportu cholesterolu, je
strukturálním proteinem HDL (zodpovídá za vazbu HDL na HDL receptor).

Interpretace: ↓ juvenilní DM, chronické renální selhání, akutní nebo chronická hepatitida, familiární defekt apolipoproteinu A-I
↑ hypothyreóza, vliv lékové medikace, alkoholismus

Poznámka:
Referenční Muži: > 1 g/l
rozmezí: Ženy: > 1,1 g/l
Zdroj ref. m.: Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich
hodnot, Klin.Biochem.Metab.,25(46),2017,No.1,p.36-42
NČLP

Název: Apolipoprotein B
Zkratka: Apo B
F_167
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kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 21 dní při 2-8 °C, 24 týdnů při -25 °C
g/l
posouzení rizika vzniku a rozvoje aterosklerózy, monitoring lipidemické léčby, diagnostika apolipoproteinopatií

denně
24 hodin
Apolipoprotein B je proteinem heterogenní struktury, jeho syntéza probíhá na endoplazmatickém retikulu
jaterních buněk. Zodpovídá za katabolismus LDL, jehož je struktrurálním proteinem. Koncentrace apolipoproteinu
B koreluje s koncentrací LDL-cholesterolu a non-HDL cholesterolu, která odráží koncentraci všech aterogenních
částic i přítomnosti malých denzních částic LDL3.

Interpretace: ↓ hyperthyreóza, vliv lékové medikace, familiární defekt apolipoproteinu B
↑ hypothyreóza, DM, obezita, chronické renální selhání, anorexie, hepatopatie, alkoholismus

Poznámka:
Referenční < 1 g/l
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich
hodnot, Klin.Biochem.Metab.,25(46),2017,No.1,p.36-42
NČLP

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Lipoprotein (a)
Lp(a)
kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 8 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
g/l
Posouzení rizika rozvoje aterosklerózy u mladších osob, posouzení rizika u osob s pozitivní rodinnou nebo osobní
anamnézou vč. normolipidémií, diferenciální diagnostika dyslipoproteinémií,
denně

Provádíme:
TAT: 24 hodin
Klinické Lipoproteinová částice Lp(a) je strukturálně podobná LDL částici, na svém povrchu váže apolipoprotein B100 a
informace: apolipoprotein (a), který zasahuje do procesu fibrinolýzy, kterou potlačuje - apolipoprotein (a) se vyznačuje svou
strukturní podobností s plazminogenem, přičemž v procesu fibrinolýzy neaktivuje plazmin, čímž působí
proaterogenně. Jeho charakteristickou vlastností je heterogenita, daná existencí 12 izoforem a 19 genotypů
apolipoproteinu (a), které komplikují analytické stanovení. Elevace hodnot Lp(a) se označuje jako
hyperlipoproteinemie (a). Zvýšení koncentrace nad horní hranici je dáno geneticky. Hlavní klinickou indikací je
potvrzení přítomnosti Lp (a) v aterogenních plátech a hodnocení Lp (a) jako rizikového faktoru pro vznik a rozvoj
ICHS.

Interpretace: ↓ bez významného klinického významu, vliv medikace, hepatopatie
↑ u nemocných s familiární hypercholesterolémií, u nemocných s chronickým selháním ledvin a nefrotickým
syndromem, u žen po menopauze, u pacientů s CMP a onemocněním cév dolních končetin

Poznámka:
Referenční 0,05 - 0, 3 g/l
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták
F_167
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Aterogenní index
AI
výpočet
výpočtová metoda
laboratoř klinické biochemie

Aterogenní index označuje zvýšenými hodnotami osoby se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, které se nemusí
aktuálně manifestovat extrémními hodnotami sérových lipidů. Má jednoznačně vztah ke klinickým stavům, jež
jsou rizikové pro vznik kardiovaskulárních onemocnění, i k již existujícím kardiovaskulárním onemocněním.
Stanovení aterogenního indexu lze také využít pro záchyt preklinických stadií aterosklerózy. Význam aterogenního
indexu spočívá v tom, že pomocí tohoto parametru je možné monitorovat nejen kardiovaskulární riziko, ale také
účinky léčby na lipoproteinový profil. Lze shrnout, že stanovení individuálního rizika má velký význam jak pro
prognózu nemocného, tak pro prevenci a léčebnou strategii

Provádíme:
TAT:
Klinické Aterogenní index je logaritmicky transformovanýpoměr koncentrací triacylglycerolu a HDL cholesterolu a na rozdíl
informace: od jiných indexů je založen na laboratorních poznatcích o mechanismu regulace velikosti lipoproteinů. Aterogenní
index významně koreluje s velikostí částic HDL, LDL a VLDL a tak poskytuje informaci o lipoproteinovém profilu v
séru pacienta. Vysoký LDL cholesterol nebo triacylglyceroly jsou vždy ukazatelem vysokého kardiovaskulárního
rizika, ale většina pacientů má tyto hodnoty zvýšené jen mírně nebo v mezích normy. Proto je vhodné hodnotit
kardiovaskulární riziko parametrem, který charakterizuje lipoproteinový profil séra

Interpretace: Pomocí aterogenního indexu lze hodnotit kardiovaskulární riziko. Nejnižší riziko představuji hodnoty pod 0,11,
střední riziko hodnoty mezi 0,11 a 0,21 a nejvyšší riziko hodnoty nad 0,21

Poznámka:
Referenční Muži: 0 - 4,2
rozmezí: Ženy: 0 - 3

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

F_167

Poměr ApoA/ApoB
APOA/B
výpočet
výpočtová metoda
laboratoř klinické biochemie

g/l
součást vyšetření poruch metabolismu lipidů a lipoproteinů
denně
24 hodin
Index poměru ApoA/ApoB je doporučován jako nejpřesnější indikátor rizika aterosklerotického
kardiovaskulárního onemocnění u dyslipidémií. Tento poměr nejlépe odráží poměr počtu aterogenních a
antiaterogenních částic a celkovou rovnováhu cholesterolu v organismu, a to jak před zahájením hypolipidemické
léčby, tak i v jejím průběhu.
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Interpretace: Ženy: 0,5 g/l vysoké riziko KVO
0,6 g/l střední riziko KVO
0,8 g/l nízké riziko KVO
Muži: 0,6 g/l vysoké riziko KVO
0,7 g/l střední riziko KVO
0,9 g/l nízké riziko KVO

Poznámka:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:

Železo
Fe
kvantitativní
absorpční fotometrie, použití chromogenu FERENE bez deproteinace
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 21 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
µmol/l
suspekce na sideropenii, diagnostika hemochromatózy, suspekce na intoxikaci železem, základní hematologické
screeningové vyšetření
denně
24 hodin
Železo (Fe) je esenciální, biogenní prvek zajišťující transport kyslíku a účastní se na transportních systémech v
dýchacím řetězci. Železo je dále obsaženo v řadě dů ležitých sloučenin (hemoglobin, myoglobin) a v řadě enzymů
(cytochrom P450). Samotné železo je velice toxické a může poškodit
tkáně přeměnou peroxidu vodíku na volné radikály, které toxicky působí na buněčné membrány,proteiny a DNA.
Příjem potravou činí 10-20 mg/den, přičemž sledem reakcí je železo redukováno (Fe2+) v duodenu a následně
opět oxidováno v buňkách mukózy (Fe3+) a vázáno na apotransferin, komplex apotransferin-Fe se nazývá
transferin (Trf), který obstarává transport železa plazmou k cílovým orgánům prostřednictvím transferinových
receptorů (sTfR). Přebytek železa stimuluje syntézu apoferitinu v mukóze, kde se uskladní po navázání železa jako
feritin, popř. jako hemosiderin. Poruchy metabolismu železa patří mezi závažné patologické stavy v medicínské
praxi.
↓ anémie z nedostatku železa, deficit mědi, chronické ztráty krve, operační výkony, opakované transfúze, infekce,
revmatické choroby, karcinom, renální selhání, lymfogranulomatóza
↑ intoxikace železem, léčebně podávané preparáty obsahující železo, hemosideróza v důsledku transfúzí,
hemochromatóza, jaterní cirhóza, hepatitida, inefektivní erytropoéza, thalasemie, porfyrie, megaloblastická
anémie, erytroleukémie, pancytopenie, hemolytické anémie, chronický alkoholismus, insuficience pankreatu,
některé psychiatrické dg.

Poznámka: Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách. Nutno zabránit hemolýze.
0 - 2M
11 - 36 µmol/l
Referenční
2M
1R
6 - 28 µmol/l
rozmezí:
1R - 15R
Muži: 15R - 150R
Ženy: 15R - 150R

4 - 24 µmol/l
7,2 - 29 µmol/l
6,6 - 28 µmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
F_167

Volná vazebná kapacita železa
FeVK
kvantitativní
absorpční fotometrie, použití chromogenu FERENE bez deproteinace
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 7 dní při 15-25 °C, 3 týdny při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
µmol/l
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suspekce na sideropenii, k výpočtu TIBC
denně
24 hodin
Železo je transportováno jako Fe3+ ve vazbě na plazmatický protein apotransferin. Komplex apotransferin-Fe3+ se
nazývá transferin. Za normálních podmínek je využita jen jedna třetina kapacity transferinu k vazbě železa.
Zůstatek nevyužité vazebné schopnosti je nenasycenou (neboli latentní) vazebnou kapacitou (UIBC). Součet
sérového železa a UIBC představuje celkovou vazebnou kapacitu (TIBC). TIBC je stanovení maximální koncentrace
železa, jakou může vázat transferin. TIBC se mění při poruchách metabolismu železa a patří k základním
parametrům v diferenciální diagnostice sideropenie.

Interpretace: hodnotí se celková vazebná kapacita pro železo (TIBC)
Poznámka:
Referenční 45 - 71,6 µmol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Ferritin
Ferr
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum: 7 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
µg/l
Vyšetření metabolismu železa. V menší míře také monitorování terapie Hodgkinského i non-Hodgkinského
lymfomu, akutní myeloblastické anemie a mnohočetného myelomu
denně
24 hodin
Ferritin je makromolekula s molekulovou hmotností až 440 kDa a skládá se z 24 bílkovinných jednotek,
uspořádaných do tvaru duté koule, a železného jádra, které obsahuje až 2500 železitých iontů. Ferritin se
vyskytuje ve všech buňkách těla a v tělesných tekutinách, ale nejvíce je soustředěn v játrech, slezině, kostní dřeni
a v kosterním a srdečním svalstvu. V organismu slouží jako zásobárna železa

Interpretace: Koncentrace ferritinu je závislá na věku a pohlaví a dobře koreluje s celkovým množstvím zásob železa v
organismu. U žen v menopauze se koncentrace blíží hodnotám u mužů. U dětí jsou hladiny ferritinu nižší než u
dospělých. Zvýšené koncentrace se objevují u hematologických malignit nebo přetížení organismu železem

Poznámka:
Referenční
rozmezí:

0 - 2M
2M - 1R
1R - 15R
Muži: 15R - 150R
Ženy: 15R - 150R

45 - 458 µg/l
52 - 200 µg/l
7 - 140 µg/l
21,81 - 274,66 µg/l
4,63 - 204 µg/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
F_167

Transferin
Trf
kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (heparin)
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Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
Jednotky: g/l
Indikace: suspekce na deficit železa, diferenciální diagnostika anémií, diagnostika hemochromatózy, sledování nutričního
stavu

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Transferin je hlavní trasportér železa v organismu a působí jako negativní reaktant akutní fáze. Existuje několiv
genetických izoforem transferinu. Syntéza probíhá v játrech , malé množství vzniká v kostní dřeni, slezině a
lymfatických uzlinách. Je pravidelně distribuován mezi plazmu a extravaskulární prostor a po vazbě na
transferinové receptory předává železo erytroidním buňkám v kostní dřeni. Fyziologicky je saturován železem
pouze z 1/3.

Interpretace: ↓malnutriční stavy, nefrotický syndrom, akutní zánětlivé stavy, nádorové onemocnění, chronické hepatopatie,
hemolytické anémie
↑chronický alkoholismus, hypochromní anémie z nedostatku železa, akutní hepatitida,zvýšený rozpad erytrocytů,
přetížení organismu Fe, opakované transfúze, aktivní jaterní cirhóza

Poznámka:
Referenční Muži: 0R - 14R
14R - 60R
rozmezí:

60R - 150R
Ženy: 0R - 14R
14R - 60R
60R - 150R

1,86 - 3,88 g/l
1,74 - 3,64 g/l
1,63 - 3,44 g/l
1,8 - 3,91 g/l
1,8 - 3,82 g/l
1,73 - 3,6 g/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

F_167

Vitamin B12
VB12
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 8 týdnů při -25 °C
pmol/l
suspekce na deficit B12, elevace hodnot homocysteinu, diagnostika megaloblastové a perniciózní anémie,
neurologické příznaky (parestezie, poruchy vnímání polohy)
denně
24 hodin
Vitamin B12 (kobalamin) je důležitou složkou potravy pro hematopoézu. Jedná se strukturálně o složitou
sloučeninu s centrálně uloženým atomem kobaltu. Střevní flóra dokáže syntetizovat vitamin B12, ale toto
množství je nedostatečné, proto je jeho množství silně závislé na potravě. Pro resorbci vitamínu v GIT je nutná
přítomnost vnitřního faktoru, který je produkován buňkami parietálních buněk žaludeční sliznice. Vedle vnitřního
faktoru je míra resorpce dána koncentrací vápenatých iontů, pH, žlučí a je limitována specifickými receptory
vitaminu B12 v ileu. Vitamin je přenášen transkobalaminem jak do jater, kde je skladován, tak do dalších tkání,
kde je utilizován. Při vysokých dávkách je možná pasívní difúze. Vitamin B12 je obsažen v mase, hovězích a
telecích játrech, mléčných produktech a droždí. Interpretace koncentrace vitaminu B12 je silně závislá na obsahu
kyseliny listové v erytrocytech.
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Interpretace: ↓ achlorhydrie, alfa-talasémie, alkoholismus, anémie (perniciozní, magaloblastická, aplastická, celiakie), vrozený
deficit, snížený příjem Fe a kyseliny listové, demence, divertikulotitida jejuna, cystická fibróza, gastrektomie,
chronická atrofická gastritis, hemodialýza, hypermetabolické stavy, hyperthyreóza, primární hypothyreoismus,
chronická pankreatitida, insuficience pankreatu, vegetariánství, malnutrice, mnohočetný myelom, nádory střeva a
dutiny ústní, nedostatek IF, onemocnění CNS, resekce střeva, sklerodermie, snížený příjem vitamínu B12, sprue,
malabsorpční syndrom, syndrom slepé kličky, syndrom Zollinger–Ellisonův, gravidita
↑ jaterní cirhóza, DM, jaterní dystrofie, hepatitis, indukovaná cholestáza, jaterní kóma, leukemie (chronická
lymfatická, akutní, chronická myeloidní a myelomonocytární), leukocytóza, malnutrice, chronické renální selhání,
onemocnění jater, polycetemia vera, tumor s metastázami v játrech, urémie

Poznámka:
138 - 652 pmol/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Kyselina listová
FOL
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: 30 minut při 15-25 °C, 2 dny při 2-8 °C, 8 týdnů při -25 °C
nmol/l
suspekci na megaloblastovou anémii, diferenciální diagnostika leukopenie, trombocytopenie a
hyperhomocysteinémie
denně
24 hodin
Kyselina listová (folát) je ve vodě rozpustný vitamin, který nelze syntetizovat, proto příjem závisí na potravě.
Absorpce probíhá v tenkém střevě aktivně s pomocí glukózy či galaktózy. V plazmě je kyselina listová
transportována volně nebo ve vazbě na albumin. Resorpce je vázána na funkční intestinální mukózu. Cílovým
orgánem kyseliny listové je jaterní tkáň. Pro utilizaci jaterních zásob je nutná přítomnost žluči a funkční
enterohepatální oběh. Tělesné zásoby vystačí na 2 - 4 měsíce. Folát má nezastupitelnou úlohu pro syntézu
pyrimidinu a purinů, tedy klíčovou roli v růstu, dělení a diferenciaci buněk a jako součást DNA cyklu. Významně
působí preventivně u defektů neurální trubice dítěte (doporučováný příjem 1 měsíc před koncepcí 4 – 5 mg
kyseliny listové do doby konce třetího měsíce těhotenství).

Interpretace: ↓ megaloblastová anémie, chronický alkoholismus, amyloidóza, anémie (hemolytická, makrocytární, perniciózní,
sideroblastická, hereditární, sférocytární, thalasemie), anorexia nervosa, jaterní cirhóza, celiakie, Crohnova
choroba, deficit vitamínů B a C, dermatitis herpetiformis, DM, peritoneální dialýza, diabetická enteropatie,
parciální gastrektomie, hemodialýza, chronická hemolýza, hepatom, hladovění, homocystinurie, hypothyreóza,
infekční onemocnění, leukémie, lymfom, malabsorpce kyseliny listové, nádorové onemocnění, psoriása, resekce
střeva, sklerodermie, sprue, febrilní stavy, idiopatická steatorea, gravidita
↑ možný deficit vitaminu B12 překryt nadměrným příjmem potravou, syndromem krátkého střeva, krevní
transfúze, vegetariánství

Poznámka: Separaci séra provést co nejdříve.
7 - 46,4 nmol/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název: Celková vazebná kapacita železa
Zkratka: CVK Fe
Typ: výpočet
F_167
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výpočtová metoda
ano
laboratoř klinické biochemie

µmol/l
suspekce na sideropenii, screening hemochromatózy
denně
24 hodin
Celková vazebná kapacita séra pro železo (TIBC) představuje přenosovou kapacitu transferinu pro železo. Za
normálních okolností váže transferin 45-72 µmol/l železa ve 100 ml séra (1,4 µg železa /1 mg transferinu). Celková
vazebná kapacita je u zdravých osob obsazena pouze z části, zbytek je volná (UIBC=volná vazebná kapacita).
Součet volné vazebné kapacity a koncentrace železa udává TIBC. Při nedostaku Fe stoupá syntéza transferinu, tj.
celková vazebná kapacita stoupá, stejně tak volná vazebná kapacita, přičemž saturace transferinu klesá.

Interpretace: ↓ akutní a chronické infekce, maligní nádory, thalasémie, porfyrie, hemochromatóza, RA, hemolytické anémie,
nekróza jaterního parenchymu
↑ deficience Fe, sideropenické anémie, jaterní cirhóza, krevní ztráty, gravidita, hemodiluce

Poznámka:
Referenční 45 - 80 µmol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Saturace transferinu - výpočet
SATR
výpočet
výpočtová metoda
ano
laboratoř klinické biochemie

%
suspekce na sideropenii, diagnostika hemochromatózy
denně
24 hodin
Transferin je přenosovým proteinem pro trojmocné železo, jeho koncentrace v krvi odpovídá obsahu železa ve
tkáních (převážně v hepatocytech). Fyziologicky je obvykle 1/3 transferinu obsazena železem, zbývající 2/3
představují volnou, nesaturovanou část. Při snížení obsahu zásobního železa v organismu, roste syntéza
transferinu a jeho saturace klesá, klesne-li pod 16% (u dospělé populace)je nutné zahájit substituční léčbu.
Naopak při přetížení organismu železem, klesá syntéza transferinu a jeho saturace roste.

Interpretace: ↓ sideropenické anémie, deficience železa, falešně snížena při uvolnění transferinu z hepatocytů u
parenchymatozních lézí
↑ hemochromatóza, neefektivní erytropoéza, thalasémie, sideroblastické anémie, krevní transfúze, léčebně
podávané preparáty obsahující železo, hepatopatie, falešně zvýšena u snížené syntézy transferinu (negativní
reaktant akutní fáze)

Poznámka:
Referenční Muži
rozmezí: Ženy

20 – 55 %
15 – 50 %

Název: CH50
Zkratka: CH50
Typ: kvantitativní
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absorpční fotometrie, enzymatické stanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 2 hodiny při 15-25 °C, 1 den při 2-8 °C, 1 měsíc při -25 °C
U/ml
monitoring stavů spojených se snížením komplementu, diagnostika genetické nedostatečnosti komplementového
systému
1 x týdně
7 dnů
Celkový komplement (CH50) je diagnostickým indikátorem onemocnění spojených s nízkou hemolytickou
aktivitou klasické cesty komplementu. Klinicky významné jsou pouze snížené hodnoty.
↓ SLE, vaskulitidy, akutní glomerulonefritida, kryoglobulinemie, DIC, popáleniny
↑ bez významného klinického významu, akutní či chronické infekty

Poznámka:
Referenční 31,6 - 57 U/ml
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

CRP
CRP
kvantitativní
imunoturbidimetrické stanovení
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 15 dní při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 roky při -20 °C
mg/l
diagnostika neonatální sepse, dif.dg. bakteriální infekce a monitorování jejich léčby, pooperační stavy, včasný
záchyt u imunosuprimovaných pacientů, detekce tkáňového postižení, předpověď kardiovaskulárních poruch,
zánětlivé onemocnění pojiva, RA
denně
24 hodin
C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci. Je syntetizován játry a skládá se z
5-ti identických polypeptidických řetězců. CRP patří k nejcitlivějším reaktantům akutní fáze a jeho koncentrace
prudce roste při zánětlivých procesech. U normálních zdravých jedinců se CRP vyskytuje ve stopovém množství do
5 mg/l. Po začátku reakce akutní fáze však dochází k prudkému a velkému nárůstu koncentrace CRP v séru. Nárůst
začíná v rámci 6 až 12 hodin a nejvyšší hodnota je dosažena po 24 až 48 hodin. Hladiny nad 100 mg/l jsou spojeny
se závažným stimulem. Stanovení CRP je používáno pro detekci systémových zánětlivých procesů, při sledování
léčby bakteriální infekce antibiotiky, zjišťování intrauterinních infekcí, pro odlišení aktivní a neaktivní formy
onemocnění při souběžné infekci, k terapeutickému sledování průběhu revmatických onemocnění a sledování
protizánětlivé léčby, ke zjištění přítomnosti pooperačních komplikací v rané fázi a rovněž pro odlišení infekce a
rejekce transplantované kostní dřeně. Postoperační monitorování hladin CRP u pacientů může pomoci při
rozeznávání komplikací. Měření změn v koncentraci CRP slouží jako užitečná diagnostická informace o akutnosti a
závažnosti onemocnění. Přetrvávání vysokých koncentrací CRP v séru je závažným znamením, které zpravidla
charakterizuje přítomnost nekontrolované infekce.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ neonatální sepse, bakteriální infekce se vzestupem hodnot CRP až 300 mg/l, virové infekce do max. zvýšení 50
mg/l, infekční komplikace u pooperačních stavů, RA, nekrózy, AIM, nestabilní angina pectoris, uretrální obstrukce,
DM

Poznámka:
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
F_167
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Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

CRP z plné krve
B_CRP
kvantitativní
imunoturbidimetrické stanovení
ano
laboratoř klinické biochemie
plná krev (EDTA)
do 3 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C
mg/l
diagnostika neonatální sepse, dif.dg. bakteriální infekce a monitorování jejich léčby, pooperační stavy, včasný
záchyt u imunosuprimovaných pacientů, detekce tkáňového postižení, předpověď kardiovaskulárních poruch,
zánětlivé onemocnění pojiva, RA
denně
24 hodin
C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci. Je syntetizován játry a skládá se z
5-ti identických polypeptidických řetězců. CRP patří k nejcitlivějším reaktantům akutní fáze a jeho koncentrace
prudce roste při zánětlivých procesech. U normálních zdravých jedinců se CRP vyskytuje ve stopovém množství do
5 mg/l. Po začátku reakce akutní fáze však dochází k prudkému a velkému nárůstu koncentrace CRP v séru. Nárůst
začíná v rámci 6 až 12 hodin a nejvyšší hodnota je dosažena po 24 až 48 hodin. Hladiny nad 100 mg/l jsou spojeny
se závažným stimulem. Stanovení CRP je používáno pro detekci systémových zánětlivých procesů, při sledování
léčby bakteriální infekce antibiotiky, zjišťování intrauterinních infekcí, pro odlišení aktivní a neaktivní formy
onemocnění při souběžné infekci, k terapeutickému sledování průběhu revmatických onemocnění a sledování
protizánětlivé léčby, ke zjištění přítomnosti pooperačních komplikací v rané fázi a rovněž pro odlišení infekce a
rejekce transplantované kostní dřeně. Postoperační monitorování hladin CRP u pacientů může pomoci při
rozeznávání komplikací. Měření změn v koncentraci CRP slouží jako užitečná diagnostická informace o akutnosti a
závažnosti onemocnění. Přetrvávání vysokých koncentrací CRP v séru je závažným znamením, které zpravidla
charakterizuje přítomnost nekontrolované infekce.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ neonatální sepse, bakteriální infekce se vzestupem hodnot CRP až 300 mg/l, virové infekce do max. zvýšení 50
mg/l, infekční komplikace u pooperačních stavů, RA, nekrózy, AIM, nestabilní angina pectoris, uretrální obstrukce,
DM

Poznámka:
Referenční 0 - 5 mg/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

ASLO
ASLO
kvantitativní
nefelometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
IU/ml
průkaz infekce Streptococcus pyogenes A, monitoring již prokázané infekce vč. komplikací (tonsilitida, RA, akutní
glomerulonefritida, bakteriální endokarditis)

Provádíme: denně
TAT: 24 hodin
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Klinické Anti-streptolysin O představuje heterogenní skupinu protilátek vytvořených na základě kontaktu s hemolytickými
informace: streptokoky skupiny A, kteří produkují mj. i streptolysin O, proti němuž si organismus vytváří protilátky (ASLO).

Kvantitativní pozitivní stanovení ASLO je indikátorem streptokokové infekce po časové prodlevě 1-3 týdny, max.
titru je dosahováno po 3-6 týdnech infekce. Důraz je kladen na sledování dynamiky protilátek a to i v normálním
referenčním rozmezí, přičemž platí, že negativní hodnoty nevylučují infekci. Optimální interval pro sledování je 24 týdny po předpokládaném nástupu infekce.

Interpretace: ↓ bez významného klinického významu
↑ revmatická horečka, poststreptokoková glomerulonefritis

Poznámka: Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 den při doporučené teplotě 4°C.
0 - 150 IU/ml
Referenční 0R - 15R
15R
150R
0
- 200 IU/ml
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Revmatoidní faktor
RF
kvantitativní
nefelometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
IU/ml
diagnostika a léčba revmatoidní arthitis, prognostická rozvaha RA
denně
24 hodin
Revmatoidní faktor (RF) představuje protilátku pro Fc fragmentu molekuly Ig, přítomna je u většiny pacientů s RA,
ale také se vyskytuje u zdravé populace. Jedná se tedy o screeningové vyšetření, které nemusí korespondovat s
aktivitou onemocnění, nezachytí pacienty se seronegativní RA a není specifický pro všechny třídy Ig.

Interpretace: ↓ bez významného klinického významu
↑ revmatoidní artritida, Sjogrenův syndrom, kryoglobulinemie, monoklonální gamapatie, Crohnova choroba, SLE,
imunokomplexové vaskulitidy, bakteriální infekce, přechodně u virových infekcí

Poznámka:
0 - 20 kIU/l
Referenční 15R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Richard Průša et al., Průvodce laboratorními nálezy, 2012

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

Celková bílkovina
Pro
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení s biuretovým činidlem
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 7 dnů při 15-25 °C, 30 dní při 2-8 °C, 2 měsíce při -20 °C; moč: 1 den při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1
měsíc při -20 °C

Jednotky: g/l
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Indikace: abnormální FW, zvýšená náchylnost k infekcím, otoky, srdeční dekompenzace, hemoragické stavy, pooperační
stavy, intenzivní péče, postižení renální, polyurie, chronické průjmy, chronické choroby jater

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a
intersticiální tekutiny. Jde o více než 100 strukturně známých proteinů lišících se molekulovou hmotností,
vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. K významným funkcím patří udržování onkotického tlaku krve,
transport mnoha látek, obrana proti infekci, enzymová aktivita, hemokoagulace, pufrační a antioxidační působení.
Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, významně se na ní podílí také lymfocyty. Denní obrat činí
přibližně 25 g. Pro syntézu je nezbytný dostatečný přísun proteinů v potravě, syntéza je regulována hormonálně.
Produktem odbourávání jsou aminokyseliny, které se opětovně využívají pro syntetické reakce nebo jsou dále
odbourávány. Konečným produktem degradace proteinů je močovina, která se z těla vylučuje převážně močí.
Malé množství proteinových molekul je z těla vylučováno přímo močí a stolicí.

Interpretace: ↓ střevní onemocnění s chronickými průjmy (celiakie, potravinová alergie, deficit disacharidáz, mukoviscidóza,
tropická a netropická sprue, selektivní deficit IgA), hepatopatie, malnutrice, kachexie, ethylismus, analbuminémie,
deficit tvorby Ig, glomerulonefritida, nefrotický syndrom různé etiologie, exsudativní enteropatie, ulcerózní
kolitida, Crohnova choroba, popáleniny, ekzémy, hemoragická anémie, pseudohypoproteinémie (srdeční selhání,
jaterní cirhóza, peritonitida, infúze, gravidita)
↑ pseudohyperproteinémie (dehydratace, průjmové onemocnění, zvracení, nedostatečný příjem tekutin, pocení,
diabetes insipidus, polyurická fáze akutního selhání ledvin), chronická zánětlivá onemocnění, plazmocytom,
Waldenstromova makroglobulinémie

Poznámka:
Referenční 0 - 6T
rozmezí: 6T - 1R

1R - 15R
15R - 150R

40 - 68 g/l
50 - 71 g/l
58 - 77 g/l
65 - 85 g/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Albumin
ALB
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení s bromkrezolovou zelení
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 2.5 měsíce při 15-25 °C, 30 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -25 °C
g/l
monitorování pacientů s akutním jaterním onemocněním, u edematózních osob, k posouzení nutričního stavu,
monitorování chronicky nemocných
denně
24 hodin
Albumin je hlavní protein krevní plazmy, tvoří přibližně 60 % celkové hmotnostní koncentrace plazmatických
proteinů. Je syntetizován v játrech, po uvolnění do oběhu se 42 % nachází intravazálně, zbytek je v intersticiu.
Nejvíce extravazálního albuminu je přítomno v podkoží a ve svalech. Je transportním proteinem mnoha látek a
významně se podílí na udržování koloidně osmotického (onkotického) tlaku. Přispívá k pufrační a antioxidační
kapacitě krevní plazmy a je zdrojem aminokyselin pro syntézu proteinů v periferních tkáních. Albumin je v malé
míře vylučován močí, nevýrazné množství se ztrácí difuzí do GIT. Odbouráván je převážně v endotelových
buňkách krevních kapilár.

Interpretace: ↓ těžké hapatopatie, jaterní cirhóza, proteinová malnutrice, akutní a chronické zánětlivé stavy, nádorové
onemocnění, monoklonální gamapatie, nefrotický syndrom, popáleniny, exsudativní enteropatie, otok, ascites,
sepse, hyperhydratace, analbuminemie (vrozený defekt syntézy albuminu)
↑ absolutní zvýšení albuminu se v organismu nevyskytuje
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Poznámka: Plazma není vhodná pro stanovení albuminu, nutný přídavek hexadimetrin bromidu.
27 - 33 g/l
Referenční 0 - 6T
6T
150R
35
- 53 g/l
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

C3 komplement
C3
kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
g/l
choroby z imunitních komplexů, suspekce na deficit u pediatrických pacientů s opakovanými infekty, diagnostika
akutní glomerulonefritidy, suspekce na systémový lupus erythematodes,
denně
24 hodin
Glykoprotein C3 představuje součást komplementu, jehož významem je ochrana proti infektům, umožňuje
opsonizaci patogenů, uvolňuje histamin ze žírných buněk a solubilizuje imunitní komplexy. Je produkován v
hepatocytech, méně v monocytech, makrofázích, fibroblastech a endoteliálních buňkách. Fyziologicky spojuje
alternativní a klasickou cestu aktivace komplementu. Z patofyziologického hlediska jsou klinicky závažné deficity
C3 složky komplementu.

Interpretace: ↓ systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida, glomerulonefritidy, jaterní postižení, vrozený deficit C3
složky komplementu, Sjögrenův syndrom, kryoglobulinémie, AIDS
↑ akutní a chronické zánětlivé stavy různé etiologie, bez významného klinického významu

Poznámka:
Referenční Muži: 1R - 14R
14R - 150R
rozmezí:
Ženy: 1R - 14R
14R - 150R

0,8 - 1,7 g/l
0,82 - 1,85 g/l
0,82 - 1,73 g/l
0,83 - 1,93 g/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

C4 komplement
C4
kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
g/l
diagnostika systémového lupus erythematodes, indikátor deficitu C4 komplementu, diagnostika glomerulonefritid
a vaskulitid, monitorování aktivity onemocnění z imunitních komplexů
denně

Provádíme:
TAT: 24 hodin
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Klinické Glykoprotein C4 je součástí komplementu, jehož významem je ochrana proti infektům, umožňuje opsonizaci
informace: patogenů, uvolňuje histamin ze žírných buněk a solubilizuje imunitní komplexy. Je produkován v hepatocytech,
méně v makrofázích a renálních epiteliálních buňkách. Jeho aktivace probíhá klasickou cestou a je důležitým
meziproduktem v aktivaci C3 komplementu. Fyziologicky degraduje mastocyty a bazofily, které po degradaci
secernují histamin a další produkty nutné ke zvýšení permeability cévní stěny.

Interpretace: ↓ SLE, glomerulonefritidy, vaskulitida, vrozený deficit C4 komplementu, revmatoidní artritida, malnutrice,
mnohočetný myelom, kryoglobulinémie, hepatitida B, jaterní selhání
↑ akutní a chronické zánětlivé reakce různé etiologie, bakteriální infekce, malignity, pooperační stavy

Poznámka:
Referenční Muži: 1R - 14R
14R - 150R
rozmezí:

0,14 - 0,44 g/l
0,15 - 0,53 g/l
0,13 - 0,46 g/l
0,15 - 0,57 g/l

Ženy: 1R - 14R
14R - 150R

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Imunoglobulin A
IgA
kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
g/l
suspekce na imunodeficienci, IgA neuropatie, suspekce na monoklonální gamapatii
denně
72 hodin
Imunoglobulin A (IgA) je dominantní třídou imunoglobulinů slizničního imunitního systému. Vyskytuje se ve dvou
podtřídách IgA1 a IgA2 v poměru 9:1. Protože je sekreční IgA přítomen ve velkém množství ve slinách, slzách, v
bronchiálních sekretech, v nosní mukózní tkáni, v prostatické tekutině, ve vaginálním sekretu a slizničních
sekretech tenkého střeva, působí jako primární obranný mechanismus proti místním infekcím a představuje
důležitý mechanismus obrany proti virové infekci, aktivuje komplement alternativní cestou. Podle koncentrace se
podílí a celkovém množství imunoglobulinů asi 15 %.

Interpretace: ↓ selektivní deficience IgA, mnohočetný myelom IgG, nefrotický syndrom, při pozitivitě protilátek proti gliadinu a
kravskému mléku, maligní nádory, autoimunitní onemocnění, alergické stavy
↑ jaterní choroby, pyelonefritis chronická, žlučová obstrukce, chronické slizniční infekty, chronická bronchitis,
tuberkulóza, paraproteinémie IgA

Poznámka:
Referenční 0 – 1 měsíc
rozmezí: 1 – 4 měsíce

4 – 7 měsíce
7 měsíců – 1 rok
1 – 3 roky
3 – 6 let
6 – 10 let
10 – 13 let
13 – 110 let

neprokazatelné
0,05 - 0,50 g/l
0,08 - 0,80 g/l
0,30 - 1,40 g/l
0,30 - 1,20 g/l
0,40 - 1,80 g/l
0,60 - 2,20 g/l
0,70 - 2,30 g/l
0,70 - 4,00 g/l

Název: Imunoglobulin G
Zkratka: IgG
Typ: kvantitativní
F_167
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TAT:
Klinické
informace:
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nefelometrie
ne
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
g/l
diferenciální diagnostika hypo, resp. hypergamaglobulinémie při ELFO, suspekce na monoklonální gamapatii,
opakované infekty a zánětlivé stavy, sledování aktivity systémových onemocnění, suspekce na primární
imunodeficienci
denně
72 hodin
Imunoglobulin G (IgG) představuje u zdravých dospělých osob asi 75 % celkových imunoglobulinů séra.
Strukturálně se jedná o monomer složený ze dvou lehkých a dvou těžkých řetězců. Vyskytuje se ve čtyřech
podtřídách s následujícím koncentračním zastoupení G1 60-70%, G2 14-20%, G3 4-8%, G4 2-6%. Koncentrační
zastoupení jednotlivých podtříd je charakteristické pro každého jednotlivce, produkce protilátek dané podtřídy
imunoglobulinů je geneticky kontrolována. IgG neutralizuje toxiny, inaktivuje viry, umožňuje aglutinaci a
opsonizaci mikroorganismů, aktivuje komplement a u opakovaných infekcí je zvýšen až v poslední fázi. IgG je u lidí
jedinou imunoglobulinovou třídou, která prochází placentou a zajišťuje obranu novorozence v prvých měsících
jeho života.Fyziologické koncentrace celkových IgG nevylučuje deficienci podtříd IgG.

Interpretace: ↓ imunodeficience (primární i sekundární), medikamenty (kortikoidy, imunosupresiva), maligní nádory, nefrotický
syndrom, některé virové infekce (EBV, Rubella)
↑ infekční onemocnění, bakteriální a virové choroby, onemocnění jater, chronické zánětlivé stavy, autoimunitní
choroby, ethylismus, onemocnění CNS, monoklonální gamapatie

Poznámka: Nutno zabránit hemolýze, silně chylozní sérum interferuje při stanovení.
7,0 - 16,0 g/l
Referenční 0 – 1 měsíc
2,5 - 7,5 g/l
rozmezí: 1 – 3 měsíců
3 – 6 měsíců
6 měsíců – 1 rok
1 – 2 let
2 – 5 let
5 – 9 let
9 – 15 roků
15 – 150 let

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

F_167

1,80 - 8,0 g/l
3,0 - 10,0 g/l
3,5 - 10,0 g/l
5,0 - 13,0 g/l
6,0 - 13,0 g/l
7,0 - 14,0 g/l
7,0 - 16,0 g/l

Imunoglobulin M
IgM
kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
g/l
diagnostika imunodeficientních stavů, suspekce na monoklonální gamapatii IgM
denně
72 hodin
Imunoglobulin M (IgM) představuje asi 10 % celkových imunoglobulinů séra zdravého dospělého člověka, tvoří se
během primární protilátkové odpovědi. V séru se nachází převážně ve formě pentamerů, je exprimován na
povrchu neaktivovaných B-lymfocytů. IgM je prvou protilátkou časné imunitní odpovědi na většinu antigenů a
převládá v odpovědích na antigeny krevních skupin. IgM je nejúčinnější imunoglobulinovou třídou v systému
fixace komplementu (aktivace klasické cesty) a aglutinace patogenů (vzhledem ke své struktuře). Imunoglobulin M
neprochází placentou, zvýšené koncentrace v pupečníkové krvi svědčí pro intrauterinní infekci.
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Interpretace: ↓ IgM deficit, cytostatická léčba, maligní nádory, lymfatické leukémie
↑ akutní zánětlivé stavy, akutní bakteriální a virové infekce, jaterní cirhóza, paraproteinémie IgM, SLE, RA,
Sjogrenův syndrom, cystická fibróza, pyelonefritis

Poznámka:
Referenční 0 – 1 měsíc
rozmezí: 1 – 3 měsíce

3 – 6 měsíce
6 měsíců – 1 rok
1 – 2 roky
2 – 5 let
5 – 9 let
9 – 13 let
13 – 110 let

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

0,10 - 0,30 g/l
0,10 - 0,70 g/l
0,20 - 1,00 g/l
0,30 - 1,00 g/l
0,40 - 1,40 g/l
0,40 - 1,80 g/l
0,40 - 1,60 g/l
0,40 - 1,50 g/l
0,40 - 2,30 g/l

Prealbumin
Prea
kvantitativní
nefelometrie
ne
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
g/l
monitorování stavu výživy, proteinová malnutrice, monitorování zánětlivých stavů,
denně
24 hodin
Prealbumin je protein s vysokým obsahem tryptofanu vznikající v játrech a v plexus chorioideus (lze stanovit i v
likvoru). Slouží jako transportní protein pro thyreoidální hormony, především T3 a T4. Vytváří komplex s retinolvázajícím proteinem (bílkovina transportující vitamin A), čímž zabraňuje ztrátám vitaminu A do moči a podílí se na
transportu vitaminu A do buněk. Je negativním reaktantem akutní fáze, jeho tvorba je tlumena prozánětlivými
cytokiny (jeho koncentrace při akutním zánětu klesají). Časný indikátor podvýživy - součást tzv. PINI indexu.

Interpretace: ↓ porucha proteosyntézy, těžké hepatopatie, proteinová malnutrice, renální ztráty, akutní zánětlivé stavy,
pooperační stavy, nádorová onemocnění, kachexie, hyperthyreóza, deficit Zn
↑ hyperfunkce nadledvin, hypotyreózy, M. Hodgkin, hypervitaminóza A, léčba prednisonem, androgeny, HAK,
některá neurodegenerativní onemocnění

Poznámka:
Referenční Muži: 1R - 12R
12R - 60R
rozmezí:

60R - 150R
Ženy: 1R - 12R
12R - 60R
60R - 150R

0,11 - 0,34 g/l
0,18 - 0,45 g/l
0,16 - 0,42 g/l
0,12 - 0,3 g/l
0,16 - 0,38 g/l
0,14 - 0,37 g/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
F_167

Beta-2-mikroglobulin
BMG
kvantitativní
nefelometrie
ano
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 8 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
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Jednotky: mg/l
Indikace: monitorování léčby lymfoidních neoplázií, detekce rejekce po transplantaci kostní dřeně, stanovení progrese u
pacientů s HIV infekcí, renální onemocnění, autoimunity

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
b2-mikroglobulin (B2M) je malý globulární peptid identický s lehkými řetězci hlavního histokompatibilního
komplexu HLA, jehož je součástí (pomáhá cytotoxickým lymfocytům k rozpoznání vlastních a cizích antigenů). Při
rozpadu buněk se uvolňuje do krevní plazmy, vylučuje se do glomerulárního filtrátu a je zpětně resorbován
zdravými tubulárními buňkami. Stanovení B2M v séru je proto citlivým ukazatelem tubulárního poškození ledvin.
Stanovení B2M má význam zejména v onkologii a nefrologii, využívá se jako nádorový marker, je však málo
specifický. Význam má především u maligních procesů buněk krevní řady (leukemie, lymfomy). Jeho nevýhodou
však je, že do oběhu je ve zvýšené míře uvolňován při buněčné nekróze např. při zánětlivých procesech, při
chemoterapii a po aktinoterapii maligních nádorů aj. Dochází tak k nespecifickému zvyšování jeho sérových
hladin, což ztěžuje interpretaci. Efekt terapie přetrvává minimálně 3 měsíce. Při interpretaci nutno zohlednit
aktuální funkci ledvin.

Interpretace: ↓ bez významného klinického významu
↑ lymfocytární leukémie, mnohočetný myelom, Waldenstromova makroglobulinémie, SLE, revmatoidní artritida,
autoimunitní onemocnění, některé zánětlivá onemocnění, glomerulonefritidy, tubulopatie, renální selhání

Poznámka:
0,97 - 2,64 mg/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Angiotenzin konvertující enzym
ACE
kvantitativní
fotometrické stanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin)
sérum/plazma: týden při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
µkat/l
suspekce na sarkoidózu, monitorování léčby při medikaci ACE inhibitory (zvl. u pacientů s projevy systémové
hypertenze a srdečního selhání)
odesíláno do smluvní laboratoře
24 hodin
Angiotenzin konvertující enzym (ACE) je monomérní metaloproteáza obsahující ve své molekule zinek. ACE
hydrolyzuje oligopeptidy, enzym je vázán na membráně endotelových buněk. ACE se vyskytuje ve dvou formách:
větší molekula se označuje jako somatický ACE, a menší molekula označovaná jako germinální nebo testikulární
forma. ACE je přítomno ve většině tkání: plíce, aktivované mononukláry aterosklerotického plaku, kartáčový lem
ledvinových tubulů, střeva, placenta, plexus choriodeus (somatický typ, větší molekula) nebo výlučně v testes
(germinální typ, menší molekula). Fyziologicky působí na cévy, kde reguluje průtok krve a působí jako
vasokonstriktor, přeměňuje angiotenzin I na angiotenzin II a bradykinin na inaktivní peptidy, pozitivně působí na
zvýšenou produkci aldosteronu v kůře nadledvin (se zvýšením zpětné resorpce sodíku a retentcí vody ledvinami) a
významná je jeho funkce v signální transdukci.

Interpretace: ↓ medikace ACE inhibitory, mnohočetný myelom, hypothyreóza, ALL, CLL, toxické postižení plic, CHOOP, nádory
lokalizované v plících, tuberkulóza, cystická fibróza
↑ plícní onemocnění, sarkoidóza, hyperthyreóza, plícní embolie, DM s retinopatií, levostranná srdeční
nedostatečnost, m.Hodgkin, jaterní cirhóza, HIV infekce, chronická hepatitida

Poznámka: Vhodnější pro stanovení je sérum, nutno zabránit hemolýze a chylozitě (snížení aktivity ACE). Je doporučováno
před analýzou vysadit steroidy a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.
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29 - 112 U/l
20 - 70 U/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

High Sensitive Troponin I
hsTnI
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 30 dní při -25 °C
ng/l
indikátor akutního infarktu myokardu a akutních koronárních syndromů
denně
24 hodin
Srdeční troponiny (C, I, T) jsou proteiny s absolutní orgánovou specifitou pro buňky příčně pruhovaného svalstva.
Troponin C je vazebný protein pro vápníkový ion, troponin I je kalcium-dependentní inhibitor interakce tenkých a
tlustých myofilament. Troponin T (TnT) váže troponin C a I na tropomyosin. Troponiny jsou do krevního oběhu
uvolňovány pouze při poškození kardiomyocytu. Po AIM se Troponin dostává do oběhu 3-12 hod, vrchol
koncentrací je dosažen za 8-28 hod. po infarktu myokardu. Při odpovídající klinické symptomatologii je vzestup
koncentrace troponinu považován za důsledek ireversibilní (definitivní) nekrózy myokardu. Dlouhodobě (měsíce,
roky) a trvale zvýšené koncentrace troponinu u osob bez klinické symptomatologie akutního koronárního
syndromu jsou pozorovány u nemocných v konečné fázi renálního selhání. Dle doporučení je časování odběrů k
diagnostice akutního koronárního syndromu následující: první odběr má být proveden vždy při přijetí nemocného
k vyšetření, další obvykle za 6 až 9 hodin. U akutních stavů má stanovení Troponinu v intervalu 6 až 9 hod. po
přijetí zpravidla nejvyšší diagnostickou senzitivitu. Pokud při trvající klinické symptomatologii jsou výsledky z
prvních dvou odběrů negativní, doporučuje se další stanovení v intervalu 12-24 hodin.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ ischemické poškození myokardu (AIM), akutní koronární syndrom

Poznámka:
Referenční Muži: 0 - 150R
rozmezí: Ženy: 0 - 150R

0 - 34,2 ng/l
0 - 15,6 ng/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

CK-MB mass
CK-MB mass
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 4 týdny při -25 °C
µg/l
indikátor akutního infarktu myokardu a akutních koronárních syndromů, diferenciální diagnostika kardiálních
chorob

Provádíme: denně
TAT: 24 hodin
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Klinické Kreatinkináza MB je izoenzym kreatinkinázy a v současné době je požadován za marker nekrózy kardiomyocytu a
informace: představuje náhradní alternativu v případech, kdy není k dispozici stanovení TnT. Je stále doporučovaným
kardiomarkerem k detekci extenze (reinfaktu) myokardu v době, kdy v krvi přetrvává vysoká koncentrace
troponinu. Ke stanovení se využívá hmotnostní koncentrace CK-MB (označované mass), která nahrazuje dřívě
používané katalytické stanovení CK-MB. CK-MB je v malé míře zastoupena v kosterním svalstvu, bránici, děloze,
prostatě - to vysvětluje silnou závislost na věku a pohlaví. Při akutní ischemické nekróze kardiomyocytů resp. při
nekróze myokardu jiné etiologie dochází k vzestupu koncentrace CK-MB v krvi za 3 až 10 hodin po začátku
onemocnění, koncentrace dosahuje maxima přibližně za 24 hodin a vrací se k normě do 48 až 72 hodin. Dle
doporučení pro diagnostiku akutních koronárních syndromů je časování odběrů ke stanovení CK-MB mass
následující: při přijetí nemocného a po 6 až 9 hodinách po přijetí. Pro klinické potvrzení na extensi (reinfarkt)
akutního infarktu myokardu se provádí první odběr při začátku klinické symptomatologie, další po 3 až 5 a 6 až 9
hodinách.

Interpretace: ↓ bez významného klinického významu
↑ akutní infart myokardu, postižení myokardu různé etiologie, polymyozitidy a dermatomyozitidy, maligní
hypertermie

Poznámka:
Referenční Muži: 15R - 150R
rozmezí: Ženy: 15R - 150R
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

≤ 5,2 µg/l
≤ 3,1 µg/l

Myoglobin
MYOGL
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
µg/l
suspekce na akutní infakt myokardu (AIM), svalová postižení, detekce reinfarktu
denně
24 hodin
Myoglobin je hemoprotein, který je typickým proteinem příčně pruhovaného a srdečního svalu, nevyskytuje se v
hladkém svalstvu. Je obsažen v cytosolu a tvoří 2 % z celkového obsahu proteinů ve svalové buňce. Slouží zejména
k transportu O2, jen částečně jako zásoba kyslíku. Eliminován je glomerulární filtrací s velmi krátkým poločasem
eliminace (10 – 20 minut). K signifikantnímu vzestupu myoglobinu dochází již za 2 hodiny po ischémickém
poškození myokardu, při velmi krátkém biologickém poločase myoglobinu kulminuje jeho hladina již během 12 24 hodin a klesá k normě do 36 - 48 hod. Nevýhodou stanovení myoglobinu je jeho orgánová nespecifita. Při
poškození kosterního svalstva (trauma, infekce, extrémní fyzická námaha, myopatie) dochází rovněž k
významnému vzestupu myoglobinu v krvi. Vzestup koncentrace myoglobinu může být podmíněn také poruchou
funkce ledvin. Přítomnost myoglobinu v moči (myoglobinurie) je známkou poškození kosterního svalstva. Dle
doporučení je časování odběrů v diagnostice akutních koronárních syndromů následující: při přijetí nemocného a
další vyšetření v intervalu 2 až 6 hodin po začátku onemocnění. Vyšetření po 12 hodinách po začátku onemocnění
již nemá význam.

Interpretace: ↑ bez klinického významu
↓ akutní infarkt myokardu, poškození kosterního svalstva, renální insuficience, febrilní stavy, crush-syndrom

Poznámka:
Referenční Muži: 0R - 150R
rozmezí: Ženy: 0R - 150R

39 - 154 µg/l
35 - 106 µg/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták
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NT-proBNP
NT-BNP
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (heparin, EDTA)
sérum/plazma: 4 hodiny při 15-25 °C, 24 hodin při 2-8 °C, 3 měsíce při -25 °C
pg/ml
suspekce na dysfunkci levé komory srdeční, monitorování efektivity léčby ACE inhibitory, prognostický faktor u
pacientů po AIM, marker hypertrofie levé komory při hypertenzi, diferenciální diagnostika dušnosti
denně
24 hodin
Natriuretický peptid typu B (BNP, mozkový natriuretický peptid) je členem rodiny natriuretických peptidů
společně s natriuretickým peptidem typu A (ANP, atriálním natriuretickým peptidem), typu C (CNP), DNP a
urodilatinem. NT-proBNP je hormonálně neaktivní fragment prohormonu proBNP, který je ekvimolárně štěpen na
hormon BNP a NT-proBNP. Fyziologicky je produkován monocyty srdečních komor a srdečních síní. Velmi
významný marker v diagnostice srdečního selhávání, důležitost NT-proBNP srovnatelná s hormonem BNP, přičemž
delší biologický poločas, malá závislost na změnách polohy pacienta při odběru, menší vliv fyzické zátěže a delší
stabilita NT-proBNP v séru vedlo k označení vyšetřením jako první volby u kardiologických pacientů. U nemocných
s klinicky dominující dušností se provádí odběr ihned při přijetí, přičemž výsledek vyšetření přispívá především k
diferenciální diagnostice kardiální a extrakardiální etiologie dušnosti.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ levostranná srdeční dysfunkce až srdeční selhání, klinicky němá srdeční insuficience, akutní koronární syndrom,
AIM, hypertrofie levé komory, renální selhání

Poznámka:
Referenční 0 - 100 pg/ml
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

F_167

TSH
TSH
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
mU/l
diagnostika nemocí štítné žlázy, vyloučení poruch regulační smyčky mezi hypotalamem, hypofýzou a štítnou
žlázou, pacientky s poruchou fertility, screeningové vyšetření v gravididě/při souběžně probíhajícím autoimunitní
onemocněním/u pacientů s manifestní ICHS, tachyarytmiemi/léčebně podávané medikamenty indukující
thyreopatie (amiodaron, Li aj.)
denně
24 hodin
Hormon stimulující štítnou žlázu (TSH, thyreotropin) je glykoprotein o molekulové hmotnosti asi 30 kDa, skládájící
se ze dvou podjednotek. b-podjednotka je nositelem imunologické a biologické specifičnosti, a-podjednotka je
nositelem druhové specifičnosti a má shodnou sekvenci aminokyselin s a-řetězcem LH, FSH a hCG. TSH vzniká ve
specifických bazofilních buňkách adenohypofýzy a vykazuje cirkadiánní sekreční rytmus. Uvolňování TSH je
centrálním regulačním mechanismem biologické aktivity hormonů štítné žlázy. Má stimulační účinky na všech
stupních vytváření a sekrece hormonů štítné žlázy. Hladina TSH je nejcitlivějším ukazatelem primární funkce
štítné žlázy. Sekundární poruchy lehčího stupně nerozpozná. Interpretace a diferenciální diagnostika poruch
funkce štítné žlázy je na základě hodnot TSH, free T4 a/nebo free T3 (doplněné protilátkami a-TPO, případně
TRAK, aTG). TSH reaguje se zpožděním i několika měsíců poté, co došlo k normalizaci klinického stavu pacienta.
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Interpretace: ↓ substituční léčba, sekundární hypothyreóza, primární hyperthyreóza (subklinická), primární hyperthyreóza
(manifestní)
↑ primární hypothyreóza (subklinická), primární hypothyreóza (manifestní), rezistence na tyreoidální hormony,
TSH produkující adenom hypofýzy

Poznámka: TSH má diurnální variabilitu s pulsní sekrecí, maximum mezi půlnocí a 4 hodinou ranní, minimum mezi 7-13 hod.
Odběry krve je vhodné provádět během dopoledne.

Referenční 0 - 2M
rozmezí: 2M - 1R

1R - 15R
15R - 150R

0,59 - 13 mU/l
0,46 - 7,3 mU/l
0,34 - 5,5 mU/l
0,35 - 4.94 mU/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

T4 - volný
FT4
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
pmol/l
diagnostika nemocí štítné žlázy, vyloučení poruch regulační smyčky mezi hypotalamem, hypofýzou a štítnou
žlázou, pacientky s poruchou fertility, screeningové vyšetření v gravididě/při souběžně probíhajícím autoimunitní
onemocněním/u pacientů s manifestní ICHS, tachyarytmiemi/léčebně podávané medikamenty indukující
thyreopatie (amiodaron, Li aj.), sledování supresní terapie štítné žlázy
denně
24 hodin
Thyroxin (T4) je hormon produkovaný štítnou žlázou, ovlivňující celý metabolismus. Většina T4 je vázána na
transportní proteiny (TBG (thyroxin Binding Globulin), albumin a prealbumin). Pouze volný thyroxin je fyziologicky
aktivní. U zdravých jedinců je přítomen v plazmě přibližně v padesátinásobně vyšší koncentraci ve srovnání s
koncentrací trijodthyroninu (T3). Hladiny volného thyroxinu odráží na aktuální stav štítné žlázy a jeho koncentrace
se zvyšuje pouze u pacientů s centrálním nebo periferním hyperthyroidismem nebo po léčbě thyroxinem. Snížené
hladiny pak nalézáme u pacientů s centrálním nebo periferním hypothyroidismem.

Interpretace: Vždy provádět souběžně s hodnotou TSH!
↓ sekundární hypothyreóza, primární hypothyreóza (manifestní), substituce pomocí T3
↑ primární hyperthyreóza (manifestní), rezistence na tyreoidální hormony, TSH produkující adenom hypofýzy,
substituce thyroxinem

Poznámka: Transport krve do laboratoře do 6 hodin od odběru. Odběr na stanovení FT4 u pacientů léčených levotyroxinem
(T4) se má provádět vždy před
užitím tablety obsahující T4 (ovlivnění hodnoty FT4: 4-6 h po požití - zvýšení hodnot)

Referenční 0 - 2M
rozmezí: 2M - 1R

1R - 15R
15R - 150R

12,5 - 32 pmol/l
8,5 - 15 pmol/l
8 - 15 pmol/l
9,01 - 19,05 pmol/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název: T3 - volný
Zkratka: FT3
Typ: kvantitativní
F_167
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chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
pmol/l
diagnostické rozlišení euthyroidního, hyperthyreoidního a hypothyreoidního stavu, sledování pacientů při
substituční nebo supresní léčbě thyroxinem
denně
24 hodin
Trijodthyronin (T3) je jedním z hormonů štítné žlázy, přítomným v séru a regulujícím metabolismus. Vzniká hlavně
dejodací thyroxinu v periferním oběhu. Hlavní část celkového T3 je vázána na transportní proteiny (TBG, albumin,
prealbumin), ale pouze volná T3 je biologicky aktivní. Metabolická aktivita fT3 je asi 5x vyšší než fT4. Hladina TT3 a
fT3 je obrazem tkáňové konverze T4 na T3. Stanovení koncentrace volného T3 je důležité především v některých
případech T3 tyreotoxikózy a při sledování pacientů při substituční nebo supresivní terapii užívající T3 a/nebo T4.

Interpretace: ↓ syndrom nízkého T3, hypothyreóza, dlouhodobá thyreostatická léčba
↑ hyperthyreóza, intoxikace thyroxinem

Poznámka: Separaci séra provést do 48 hodin od odběru.
2,43 - 6,01 pmol/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

T4 - celkový
T4
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
nmol/l
určení hyperthyreózy (primární/sekundární), sledování léčby supresí TSH
denně
24 hodin
Hormon thyroxin (T4) je hlavním produktem vylučovaným štítnou žlázou. Na metabolismus má anabolické účinky.
Je vytvářen v kopulační reakci dvou molekul 3,5-dijodtyrosinu ve štítné žláze. Je uložen ve vázané formě na
thyreoglobulin v luminech folikul štítné žlázy a je vylučován pod vlivem TSH. >99% celkového thyroxinu v séru je
vázána ma bílkoviny, pouze 0,04% celkového thyroxinu tvoří volná frakce, které může vstupovat do buněk.
Hodnoty celkového thyroxinu jsou tedy velmi závislé na koncentraci sérových proteinů, současná doporučení tedy
preferují satnovení volné frakce T4, která odráží skutečný fukční stav thyreoidálního metabolismu.

Interpretace: ↓ hypothyreóza (primární, sekundární), chronická thyreoiditida, thyreostatická léčba, deficit jódu
↑ hyperthyreóza, akutní fáze thyreoiditidy, intoxikace levothyroxinem, autonomní adenom, m. Basedow, tumor
hypofýzy, premedikace jodem

Poznámka: Separaci séra provést do 48 hodin od odběru.
62,68 - 150,8 nmol/l
Referenční 15R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název: T3 - celkový
Zkratka: T3
F_167
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kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
nmol/l
diagnostika T3 hyperthyreózy, suspekce na ranná stádia hyperthyreózy, indikace a diagnostika navozených
thyreotoxikóz
denně
24 hodin
Trijodthyronin (T3) je hormon zodpovědný za projevy a účinky hormonů štítné žlázy v různých cílových orgánech.
T3 (3,5,3´-trijodthyronin) je vytvářen především extrathyroidálně, zejména v játrech, enzymatickou 5´-dejodací
thyroxinu. Proto je koncentrace T3 v séru především výsledkem funkčního stavu periferních tkání, než sekreční
schopnosti štítné žlázy. Stejně jako u T4 je přes 99% T3 vázáno na transportní proteiny. Nicméně afinita T3 k nim
je přibližně 10x nižší.

Interpretace: ↓ syndrom nízkého T3, hypothyreóza, dlouhodobá thyreostatická léčba
↑ hyperthyreóza, intoxikace thyroxinem

Poznámka: Separaci séra provést do 48 hodin od odběru.
0,55 - 3,2 nmol/l
Referenční 0 - 2M
1,1 - 3,7 nmol/l
rozmezí: 2M - 1R
1R - 15R
15R - 150R

1,2 - 3,6 nmol/l
0,54 - 2,96 nmol/l

Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

F_167

A-TPO
A-TPO
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
kIU/l
diagnostika a prognóza autoimunitních thyreoiditid, diferenciální diagnostika Graves-Basedowovy choroby

denně
24 hodin
Protilátky proti thyreoidální peroxidáze (aTPO) jsou protilátky třídy IgG, které mají velkou interindividuální
variabilitu v podtřídách (IgG1, IgG2 a IgG3), v reaktivitě a jsou schopny na rozdíl od anti-TG fixovat komplement.
Peroxidáza specifická pro štítnou žlázu (TPO) je přítomna v mikrozomech thyreocytů a společně s
thyreoglobulinem má tento enzym významný podíl na syntéze hormonů štítné žlázy. aTPO poskytuje informaci o
etiologii thyreopatie. Hodnoty aTPO jsou zvýšeny u více než 90% pacientů s autoimunitní chronickou lymfocytární
thyreoiditidou. U Gravesovy-Basedowovy choroby jsou aTPO rovněž přítomny asi u 3/4 nemocných, hodnoty
obvykle nebývají příliš vysoké. Mírně zvýšené mohou být u subakutní thyreoditidy, pokud přechází do chronické
autoimunitní thyreoiditidy. aTPO jsou hlavním markerem autoimunitní thyreoditidy - autoimunitní chronické
lymfocytární thyreoditidy (Hashimotovy thyreoiditidy), Anti-Tg jsou pak častěji pozitivní v oblastech s jodovým
deficitem a u pacientů se strumou. Eufunkční osoby s pozitivními protilátkami mají vyšší riziko pozdější poruchy
funkce s následkem postupné destrukce žlázy a rozvojem hypofunkce, spíše výjimečně může vzniknout
hyperfunkce.
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Interpretace: ↓ bez významného klinického významu
↑ autoimunitní chronická lymfocytární thyreoiditida (Hashimotova thyreoiditida), Graves-Basedowa choroba,
subakutní thyreoiditidy

Poznámka: Separaci séra provést do 48 hodin od odběru.
0 - 5,61 kIU/l
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

TRAK
A-TSHR
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 7 dní při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
IU/l
diferenciální diagnostika hyperthyreózy (autoimunního a neautoimunního původu, rezistence vůči thyreoidálním
hormonům) a sledování účinnosti jejich léčby
úterý, pátek
24 hodin
Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsažené v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky
jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy
zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Pokud dochází k vazbě části protilátky na TSH receptor a k imitaci
funkce TSH, označujeme tyto protilátky jako TSI - immunoglobulin stimulating antibodies. Pokud mají
autoprotilátky vyšší afinitu vůči receptoru než TSH, dojde k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy a tím k
zvýšené produkci T3 a T4 (LATS - long acting thyroid stimulator ). Poslední skupinu tvoří autoprotilátky, které po
navázání na receptor blokují jeho funkci ( TBII – thyroid binding and inhibiting immunoglobulin). Stanovení aTSH
se indikuje při diferenciální diagnostice hyperthyreózy, jsou hlavním markerem G-B thyreotoxikózy. Remise je
provázena poklesem a opětný vzestup těchto protilátek ukazuje na relaps choroby. Vyšetření aTSH je také
indikováno při podezření na endokrinní oftalmopatii, při komplikovaných formách chronické lymfocytární
thyreoiditidy a při všech abnormálních klinických nálezech s podezřením na přítomnost blokujících nebo
stimulujících protilátek. U fertilních žen s G-B thyreotoxikózou se mohou nacházet cirkulující aTSH i po totální
strumektomii a mohou přecházet transplacentárně na plod.

Interpretace: ↓ bez významného klinického významu
↑ autoimunitní chronická lymfocytární thyreoiditida (Hashimotova thyreoiditida), Graves-Basedowa choroba,
subakutní thyreoiditidy

Poznámka: Separaci séra provést do 48 hodin od odběru.
0 - 1,75 lU/l
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
F_167

Protilátka proti thyreoglobulinu
a-TG
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
kIU/l
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Indikace: diferenciální diagnostika hyperthyreózy (autoimunního a neautoimunního původu, rezistence vůči thyreoidálním
hormonům) a sledování účinnosti jejich léčby

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:

denně
24 hodin
Thyreoglobulin je glykoprotein skládající se ze dvou proteinových řetězců. Je syntetizován ve folikulárních
buňkách štítné žlázy. Ve své struktuře obsahuje atomy jódu a funguje jako prohormon pro thyroxin a
trijodthyronin. Jeho produkce je stimulována TSH, intrathyroidálním deficitem jódu a přítomností imunoglobulinů
stimulujících štítnou žlázu. Protilátky proti tyreoglobulinu (aTG) na rozdíl od aTPO nedokáží fixovat komplement,
mají větší heterogenitu vzhledem k velkému počtu epitopů na TG. Jsou obdobným markerem autoimunitní
tyreoiditidy, ale mají vyšší frekvenci výskytu pozitivity v jodově deficitních oblastech u pacientů s modulární
strumou než aTPO. Mohou interferovat se stanovením TG, přítomnost zvýšených aTg ovlivňují výsledek stanovení
TG.
↓ bez významného klinického významu
↑ autoimunitní chronická lymfocytární thyreoiditida (Hashimotova thyreoiditida), Graves-Basedowa choroba,
subakutní thyreoiditidy

Poznámka: Separaci séra provést do 48 hodin od odběru.
0 - 4,11 kIU/l
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Thyreoglobulin
TG
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 48 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 měsíc při -25 °C
µg/l
diagnostika a monitorování osob s diferen. nádory štítné žlázy
úterý, pátek
24 hodin
Thyreoglobulin je glykoprotein skládající se ze dvou proteinových řetězců. Je syntetizován ve folikulárních
buňkách štítné žlázy. Ve své struktuře obsahuje atomy jódu a funguje jako prohormon pro thyroxin a
trijodthyronin. Jeho produkce je stimulována TSH, intrathyroidálním deficitem jódu a přítomností imunoglobulinů
stimulujících štítnou žlázu. Hladiny thyreoglobulinu se zvyšují u strumy, v graviditě a při destrukci thyreoidální
tkáně (subakutní thyreoiditis). Thyreoglobulin se užívá především jako nádorový marker po odstranění štítné žlázy
při sledování terapie u dobře diferencovaných nádorů štítné žlázy. U athyreózních osob (včetně osob s
kongenitální hypothyreózou) je hodnota nulová. Při vyšetření thyreoglobulinu je vhodné zároveň stanovit i aTG
protilátky, které mohou interferovat při
stanovení. Indikací k vyšetření je také přítomnost plicních a kostních metastáz z nejasného zdroje a existence
patologických zlomenin – v těchto případech jsou hodnoty výrazně zvýšené.

Interpretace: ↓ bez významného klinického významu
↑ karcinom štítné žlázy, subakutní thyreoiditis, struma, gravidita

Poznámka: Separaci séra provést do 48 hodin od odběru.
3,5 - 77 µg/l
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: příbalový leták

Název: Chromogranin A
Zkratka: CHR-A
Typ: kvantitativní
F_167
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ELISA stanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 1 den při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
ng/l
diagnostika neuroendokrinních nádorů, monitorování léčby NET,
odesíláno do smluvní laboratoře
21 dnů
Chromogranin A (CgA) je kyselý glykoprotein vyskytující se v sekrečních granulích normálních i neoplastických
neuroendokrinních tkáních. CgA vykazuje nejvyšší senzitivitu u nemocných s neuroendokrinními malignitami při
srovnání s dosud užívanými metodami stanovení NSE nebo 5-hydroxyindoloctové kyseliny v moči. Senzitivita
průkazu návratu choroby pro karcinoidy se pohybuje kolem 70–90 %. CgA vykazuje korelaci se změnami
odpovídajícími vývoji onemocnění (progrese, stabilizace, kompletní remise). Cirkulující CgA byl prokázán i u
sporadických gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních tumorů i u dědičných mnohočetných endokrinních
neoplazií typu 1 (MEN), u dětských neuroblastomů i u neuroendokrinní diferenciace karcinomu prostaty
nereagujících na hormonální léčbu. Zvýšené hladiny chromograninu A v séru či plazmě najdeme při terapii
kortikoidy, poruchách ledvin a jater.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ susp.feochromocytom, karcinoid, gastrinom, malobuněčný karcinom plic, neuroblastom, MEN I, renální a
jaterní selhání

Poznámka:
Referenční referenční rozmezí dané smluvní laboratoře
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Karcinoembryonální antigen
CEA
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
ug/l
Monitorování vývoje a průběhu léčby patří k základním využitím CEA. Hodnoty vyšší než 10 ug/l znamenají
obvykle progresi maligního procesu. Je také výborným markerem hematogenní generalizace nádoru. Při
mnohočetné generalizaci nádoru je CEA v séru pozitivní v 87%. Specificita a senzitivita však nepostačuje pro jeho
použití ve screeningu normální populace.
denně
24 hodin
CEA je onkofetální glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů o molekulové hmotnosti 180-200 kDa. Za
fyziologických podmínek je produkován ve vyvíjejícím se embryu. V dospělosti je omezeně syntetizován
epiteliálními buňkami střevní sliznice, žaludku a bronchů. Pravděpodobně se podílí na procesu adheze a
metastazovaní buněk. Ačkoliv není orgánově specifický, lze jej použít u řady nádorů. CEA produkují karcinomy
zažívacího traktu, plic (adenokarcinomy), mléčné žlázy, nádory ženských pohlavních orgánů (mucinózní
adenokarcinomy), endometriální nádory i nádory děložního těla, karcinomy močového měchýře, ledvin,
diferencované karcinomy prostaty a testikulární teratomy.

Interpretace: Patologická hodnota v séru s vysokou pravděpodobností svědčí pro existenci maligního onemocnění. Negativní
výsledek však malignitu nevylučuje. Podle absolutní hodnoty CEA v séru lze usuzovat, zda se jedná o onemocnění
lokalizované nebo generalizované, kdy jsou hodnoty výrazně vyšší. Zvýšené hodnoty nalézáme u kolorektálního
karcinomu, karcinomu žaludku, prsu, jater, bronchogenním karcinomu. Jeho hladina je úměrná velikosti nádoru.
Hraniční a zvýšené hodnoty se objevují u kuřáků, alkoholiků a benigních lézí jako jsou jaterní cirhoza, Crohnova
choroba, onemocnění žlučníku, plic, ledvin.
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Poznámka:
0 - 5 µg/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

CA 15-3
CA 15-3
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 5 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
klU/l
Jako většina nádorových markerů není CA 15-3 nádorově ani orgánově specifický. Hlavní využití je monitorování
nemocných s karcinomem prsu. Umožňuje předpovědět návrat onemocnění s předstihem několika měsíců před
některými zobrazovacími technikami. Dynamika změn po terapii obvykle koreluje s terapeutickým efektem.
Vyšetření CA 15-3 je vhodné doplnit dalším tumor markerem, nejlépe TPA či CEA.
denně
24 hodin
CA 15-3 je antigen polymorfního epiteliálního mucinu, definovaný na základě monoklonálních protilátek. V
dospělosti je syntetizován v epiteliálních buňkách vývodů mléčné žlázy, slinných žláz a bronchů. Je to
glykoprotein, který je produkován především karcinomy prsu, případně dalšími adenokarcinomy.

Interpretace: Patologická hodnota CA 15-3 s vysokou pravděpodobností svědčí pro existenci maligního onemocnění, negativní
výsledek však existenci nádoru nevylučuje. Zvýšené hodnoty nalézáme především u nemocných s maligními
nádory prsu, ale také u bronchogenního karcinomu, nádorů GIT, prostaty ovarií a dělohy. Hraniční a zvýšené
hodnoty se objevují u benigních onemocnění prsu a trávicího ústrojí, dále jaterní cirhózy, hepatitidy, bronchitidy a
také u těhotných.

Poznámka:
0 - 31,3 kIU/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:

F_167

CA 19-9
CA 19-9
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 30 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
klU/l
diferenciální diagnostika a monitorování u pacientů s karcinomem pankreatu
denně
24 hodin
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Klinické CA 19-9 se vyskytuje jako glykolipid ve tkáni nebo mucin v séru. Obsahuje determinanty lidské krevní skupiny sialylinformace: Lewis (a). Kolem 5-10% populace tento antigen netvoří. Marker lze využít pro odhad přítomnosti nádoru
pankreatu, kde dosahuje vysoké senzitivity (až 70-90 %). Vysokou senzitivitu dosahuje tento marker i podle
závažnosti onemocnění u karcinomů kolorekta (18-58 %), u cholangiocelulárních karcinomů (22-49 %), u nádorů
žlučových cest (55-79 %) a žaludku (25-60 %). Koncentrace CA 19-9 korelují dobře s efektem terapie. Mucinózní
karcinomy ovaria mohou taktéž produkovat CA 19-9.

Interpretace: Vysoké hodnoty CA 19-9 lze nalézt u karcinomu pankreatu. U pacientů s koncentrací >100000 kU/l byly téměř
vždy nalezeny metastázy. Koncentrace CA 19-9 dobře korelují s efektem terapie. Značně zvýšené hladiny CA19-9 v
séru působí cholestáza, ale i benigní a zánětlivá onemocnění žaludku, střeva, pankreatu a jater.

Poznámka:
0 - 37 kIU/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:

CA 72-4
CA 72-4
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza ECLIA
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 30 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
klU/l
Sledování vývoje a průběhu léčby maligních nádorů GIT a mucinového typu ovariálního karcinomu.
denně
24 hodin
Antigen CA 72-4 je definovaný jako epitop mucinu reagující se dvěma monoklonálními protilátkami. Za
fyziologického stavu jej produkuje plod v žaludku, jícnu a pankreatu. V dospělosti je prokazatelný především u
maligních nádorů žaludku, střeva, pankreatu, mléčné žlázy a některých nádorů ovaria.
Zvýšené hodnoty CA 72-4 korelují s přítomností vzdálených metastáz. Používá se k monitorování průběhu
onemocnění především u karcinomu žaludku. Z benigních onemocnění se hladina CA 72-4 zvyšuje při jaterní
cirhóze, akutní pankreatitidě, vředové chorobě žaludku a zánětlivých onemocněních GIT .

Poznámka:
0 - 6,9 kIU/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
F_167

CA 125
CA 125
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
klU/l
Sledování terapie a vývoje pacientů s vážným karcinomem ovarií.
denně
24 hodin
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Klinické CA 125 je heterogenní glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů, produkovaný fetálními epiteliálními tkáněmi
informace: coelomového původu. V dospělém věku může být omezeně syntetizován v normálním epitelu tkáně vejcovodů,

bronchů, endometria, cervixu, ale i v mezotelu pleury, perikardu a peritonea. CA 125 je důležitý marker vhodný k
monitorování karcinomu ovarií. Senzitivita v dalších gynekologických nádorech je nižší. Zvýšená hladina CA 125
byla prokázána u hepatocelulárního karcinomu. Screening CA 125 v séru nemocných s karcinomem ovarií je
prováděn pouze v případě rodinné predispozice.

Interpretace: CA 125 je exprimován u 80% karcinomů ovarií serózního typu. Zvýšená hladina byla prokázána také u

Poznámka:

hepatocelulárního karcinomu. Po odstranění tumoru klesá koncentrace CA 125 o 75-90%. Zvýšené hladiny CA 125
v séru způsobené nemaligním onemocněním obvykle zahrnují chronická onemocnění jater, peritonitidu, benigní
onemocnění ovarií a endometria, leiomyom nebo selhání ledvin.
Koncentrace CA 125 může být vyšší v první polovině menstruačního cyklu, roste v průběhu těhotenství, ve třetím
trimestru může dosahovat až hodnot dvojnásobku diskriminační hranice.

0 - 35 kIU/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Alfa-fetoprotein
AFP
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
ug/l
Monitorování průběhu onemocnění, především u hepatocelulárního karcinomu.
denně
24 hodin
AFP je onkofetální glykoprotein, produkovaný v embryonálním žloutkovém vaku a ve fetálních játrech. V
dospělém zdravém organismu je syntéza omezena na minimum. V séru matky, kam přechází přes placentu, je
důležitým ukazatelem fyziologického vývoje těhotenství. Významná je především jeho role transportní (vazba
steroidů, některých těžkých kovů, bilirubinu, mastných kyselin, retinoidů, drog, antibiotik apod.). Screening
maligního procesu pomocí AFP v séru je vhodný pouze u symptomatických nemocných s jaterní cirhózou nebo
podezřením na germinativní nádory varlat (nesestouplé varle, nádory testes u sourozence – dvojčete). Pro
hepatocelulární karcinom je AFP markerem první volby (senzitivita u neléčeného onemocnění je až 80 %). U
germinativních nádorů ovariálních i testikulárních je senzitivita rovněž vysoká. Obvykle chybí v seminomech a
choriokarcinomech. Exprese AFP u nádorů zažívacího traktu je pozorována asi u jedné pětiny nemocných.

Interpretace: Zvýšené hladiny AFP se v 70-95% vyskytují u pacientů s primárním hepatocelulárním karcinomem. Elevaci hodnot
AFP lze také nalézt u germinativních ovariálních a testikulárních nádorů. Nemaligní příčiny zvýšení AFP jsou akutní
virová i chronická hepatitida, cirhóza jater a těhotenství.

Poznámka:
Referenční 15R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
F_167

0,89 - 8,78 µg/l

Free beta hCG
Free beta hCG
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza ECLIA
ne
laboratoř klinické biochemie
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Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

sérum

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
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sérum/plazma: 8 hodin při 15-25°C, 7 dní při 2-8°C, 10 měsíců při -20°C
IU/l
Zhodnocení stadia onemocnění, potvrzení histologické charakterizace nádorů testes a choriokarcinomů a pro
jejich monitorování. Screening vrozených vývojových vad během prvního trimestru těhotenství.

24 hodin
Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených
podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován trofoblastem a volná b- podjednotka tvoří asi 1% intaktního hCG.

Interpretace: hCG mohou produkovat trofoblastické a netrofoblastické tumory a nádory zárodečných buněk s trofoblastickými
složkami. Zvýšené hodnoty mohou být u různých malignit.

Poznámka:
0 - 0,1 IU/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

PSA
PSA
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 5 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
µg/l
Monitorování terapie karcinomu prostaty.
denně
24 hodin
PSA je serinová proteináza umožňující zkapalnění seminální tekutiny, čímž usnadňuje pohyb spermií. PSA má
enzymovou aktivitu chymotrypsinu. V séru je PSA inaktivován vazbou na α1-antichymotrypsin, méně na α2makroglobulin. Určitý podíl PSA v séru se vyskytuje ve volné podobě. Hodnoty cut-off se mění v závislosti na věku
– do 50 let = 2,5 μg/l, do 60 let = 3,5 μg/l, do 70 let = 4,5 μg/l, starší = 6,5 μg/l. Frakce fPSA/PSA bývá u maligního
nádoru 0 – 15 %, hraniční hodnoty jsou 15 – 20%, u benigního onemocnění nad 20 %.

Interpretace: Zvýšené hladiny PSA se vyskytují u karcinomu prostaty. Pro odlišení benigní hyperplasie od karcinomu se
stanovuje poměr volného a celkového PSA. Hladiny PSA nad 30 mg/l mohou signalizovat i vzdálenější metastázy.
Příčinou zvýšené hladiny PSA v séru bývá též předchozí digitální rektální vyšetření prostaty, předchozí biopsie
prostaty, transuretrální resekce nebo jiné mechanické dráždění prostaty. Z nemaligních onemocnění je zvýšení
pozorováno u hyperplasie prostaty nebo prostatitidy.

Poznámka: Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii
prostaty.
0 - 4 µg/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
F_167

PSA volný
PSA volný
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
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Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
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ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 5 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
µg/l
Rozlišení benigní hyperplasie od karcinomu prostaty.
denně
24 hodin
PSA je serinová proteináza umožňující zkapalnění seminální tekutiny. V séru je PSA inaktivován vazbou na a1chymotrypsin. Určitý podíl PSA v séru se vyskytuje ve volné formě.

Interpretace: Slouží v výpočtu poměru fPSA/PSA.
Poznámka:
0 - 0,5 µg/l
Referenční 15R - 150 R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Poměr FPSA/PSA
FPSA/PSA
výpočet
výpočtová metoda
ne
laboratoř klinické biochemie

%
Rozlišení benigní hyperplasie od karcinomu prostaty.
denně
24 hodin
Index free PSA/celk. PSA představuje indikátor k odlišení maligního a benigního charakteru zvýšení celkového PSA.

Interpretace: - fPSA/PSA < 15%: maligní nádor
- fPSA/PSA 15-20%: laboratorní nález potenciálně maligní, doporučujeme opakovat vyšeření po 2 měsících
- fPSA/PSA: > 20% benigní onemocnění prostaty

Poznámka:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
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Neuron-specifická enoláza
NSE
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza ECLIA
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum/plazma: 6 hodin při 15-25 °C, 1 den při 2-8 °C, 3 měsíce při -20°C
µg/l
Sledování terapie především malobuněčného karcinomu plic, neuroblastomů, seminomů.
úterý, pátek
24 hodin
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Klinické Glykolytický enzym enoláza se vyskytuje v různých dimerických izoformách, zahrnující tři odlišné podjednotky a, b
informace: a c. Izoformy enolázy ac a cc, které jsou označovány jako NSE, se vyskytují ve vysokých koncentracích v neuronech
a neuroendokrinních buňkách nebo v tumorech z nich vzniklých. Pro pacienty s neuroblastomy a malobuněčným
karcinomem plic (SCLC) má stanovení NSE prognostický význam. Zvýšené hodnoty NSE u neléčených nemocných
se SCLC se mohou vyskytovat až u 80 % případů. Monitorování průběhu onemocnění je vhodné především u SCLC,
neuroblastomů, meduloblastomů, retinoblastomů, dále apudomů (karcinoidů, feochromocytomů), u nádorů
ledvin, ev. i u seminomů, melanomu a prostaty. Nejvyšší hodnoty bývají popisovány u dobře diferencovaných
ganglioneuroblastomů a ganglioneuromů. Senzitivita při rozsevu onemocnění u SCLC bývá až 80 %.

Interpretace: Zvýšené hodnoty NSE se vyskytují u neléčených pacientů s malobuněčným karcinomem plic, u neuroblastomů,
nádorů ledvin, neuroendokrinních tumorech, diferencovaných ganglioneuroblastomů a ganglioneuromů.

Poznámka: Vyšetření se provádí přednostně v séru. Vzhledem k obsahu NSE v erytrocytech a trombocytech je potřeba
provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru. Hemolýzou séra se koncentrace NSE
falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů.
0 - 16,3 µg/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Antigen skvamózních buněk
SCC
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza na paramagnetických částicích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C
µg/l
Prognóza u neléčených nemocných s karcinomem cervixu. Monitorování průběhu onemocnění především u
nádorů orofaciální oblasti, nádorů plic, čípku, dělohy, vulvy a vaginy.
úterý, pátek
24 hodin
SCCA (antigen skvamózních buněk) je definován jako složka směsného antigenu TA-4,prokázaném v séru u
pacientek s karcinomem čípku děložního. Byly identifikovány dva homologní proteiny SCC1 a SCC2. Tyto antigeny
byly charakterizovány jako serin proteinázové inhibitory, tzv.serpiny. Marker je výrazně citlivý na kontaminaci
slinami nebo potem v preanalytické fázi.

Interpretace: Vysoké hodnoty SCCA u neléčených nemocných s karcinomem cervixu jsou prognosticky významné pro odhad
dalšího vývoje onemocnění. Příčiny zvýšení SCCA v séru u nemaligních lézí zahrnují nemaligní gynekologická a
plicní onemocnění nebo jaterní choroby.

Poznámka:
0 - 1,5 µg/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
F_167

CYFRA 21-1
CYFRA 21-1
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza ECLIA
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
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Stabilita: sérum/plazma: 30 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
Jednotky: µg/l
Indikace: Hlavní význam tohoto vyšetření spočívá v monitorování průběhu a úspěšnosti terapie především u
nemalobuněčného karcinomu plic, dále karcinomu močového měchýře, epidermoidních karcinomů cervixu a
nádorů oblasti hlavy a krku.

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

úterý, pátek
24 hodin
CYFRA 21-1 je solubilní fragment cytokeratinu 19. Předpokládá se, že jeho výskyt v séru nemocných s maligními
nádory může souviset se smrtí buňky apoptózou či nekrózou. Vzhledem ke specifickému výskytu tohoto
cytokeratinu v epiteliálních buňkách skvamózního (epidermoidního) typu má CYFRA 21-1 vyšší orgánovou
specifitu než ostatní cytokeratinové markery TPA a TPS. Vyskytuje se především v buňkách plicní tkáně, dělohy a
trávicího ústrojí.

Interpretace: Vysoké hodnoty CYFRA 21-1 značí pokročilé stadium tumoru a horší prognózu. Kromě primárního bronchálního
karcinomu se objevují zvýšené hodnoty u karcinomů děložního čípku, prsu, ovarií, močového měchýře, jícnu a
rekta. Příčin zvýšení hladiny CYFRA 21-1 z nemaligních příčin je celá řada a zahrnují jaterní cirhózu, chronické
onemocnění ledvin, astma, infekce respiračního traktu a další.

Poznámka:
Referenční 0R - 150R 0 - 3,3 µg/l
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

S-100
S-100
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza ECLIA
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 8 hodin při 15-25°C, 2 dny při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C
µg/l
S-100 je využíván při sledování průběhu onemocnění maligním melanomem. Bylo zjištěno, že exprese tohoto
markeruje přímo úměrná stupni malignity. V některých případech lze také využít k diferenciální diagnostice
metastáz.
úterý, pátek
24 hodin
S-100 je malý dimerický protein s molekulovou hmotností asi 10,5 kDa, tvořený ze dvou podjednotek a a b. Patří
do skupiny proteinů vážících vápník a je exprimován především astrogliálními buňkami, ale také melanomy. V
nervové tkáni se nachází hlavně s-100 b-b dimer. Složení a-a mají např. příčně pruhované svaly

Interpretace: Koncentrace S-100 indikuje progresi onemocnění maligním melanomem. U metastatického onemocnění bývají
přítomné vysoké koncentrace tohoto markeru. Je vysoce specifický pro astrogliální buňky a jeho sensitivita pro
poškození mozkové tkáně je velmi vysoká. Po několika hodinách od události dochází k postupnému snižování
hodnoty a je proto třeba brát v úvahu časový faktor. Pozitivní hodnoty lze nalézt i u mozkových maligních nádorů
ektodermálního původu. Zvýšené hladiny S-100 beta v séru mohou být způsobeny i akutním poškozením mozku,
kostními zlomeninami, zánětlivým a infekčním onemocněním.

Poznámka:
0 - 0,105 µg/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název: FSH
Zkratka: FSH
F_167
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kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
IU/l
Kongenitální choroby s chromozovými aberacemi, polycystická ovaria, amenorhea, menopauzální syndrom a
azospermie u mužů.
denně
24 hodin
FSH je hormonem glykoproteinového charakteru produkovaný buňkami hypofýzy. Stejně jako LH, TSH a hCG se
skládá ze dvou podjednotek (a a b). Spolu s dalším gonadotropinem (LH) synergicky regulují a stimulují růst a
funkci gonád. U mužů FSH slouží k vyvolání spermatogeneze. U žen se jeho hladina mění v závislosti na hladinách
estradiolu a progesteronu. Krátce před ovulací se dá vysledovat značné zvýšení LH a FSH. V menopauze , kdy se
ovariální funkce a sekrece estradiolu zmenšují, dochází ke značnému zvýšení koncentrace FSH.

Interpretace: Snížené hodnoty bývají u mužů při dysfunkci na hypothalamo-hypofyzární ose, u žen při sekundární insuficienci
vaječníků, poškození hypofýzy (hypothalamu), anorexii. Zvýšené hodnoty se u mužů objevují při hypogonadismu,
u žen při primární insuficienci vaječníků, Turnerově syndromu, dysgenezi gonád nebo předčasném klimakteriu.

Poznámka:
Referenční Muži: 18R - 150R
rozmezí: Ženy: 13R - 50R

50R - 150R

0,95 - 11,95 IU/l
1,38 - 16,69 IU/l
26,72 - 133,41 IU/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:

LH
LH
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
IU/l
Kongenitální choroby s chromozovými aberacemi, polycystická ovaria, amenorhea, menopauzální syndrom a
suspektní nedostatečnost Leydigových buněk u mužů.
denně
24 hodin
LH spolu s FSH patří do rodiny gonadotropinů. Spolu s FS) synergicky regulují a stimulují růst a funkci gonád. V
pulzech jsou uvolňovány z gonadotropních buněk předního laloku hypofýzy a krevním řečištěm se dostávají do
vaječníků, kde stimulují růst a zrání folikulů. Nejvyšší koncentraci LH lze zaznamenat uprostřed cyklu, kdy
podněcuje ovulaci a vytvoření corpus luteum, jehož hlavním produktem je progesteron. V Leydigových buňkách
varlat stimuluje produkci testosteronu.
Snížené hodnoty bývají u mužů při dysfunkci na hypothalamo-hypofyzární ose, u žen při sekundární insuficienci
vaječníků, poškození hypofýzy (hypothalamu), anorexii. Zvýšené hodnoty se u mužů objevují při hypogonadismu,
u žen při primární insuficienci vaječníků, Turnerově syndromu, dysgenezi gonád nebo předčasném klimakteriu.

Poznámka:
Referenční Muži: 18R - 150R
rozmezí: Ženy: 13R - 50R

50R - 150R

F_167

0,57 - 12,07 IU/l
0,56 - 89,08 IU/l
5,2 - 62 IU/l
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Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Progesteron
Progesteron
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
nmol/l
Diagnostika abnormalit ovulace, přesné načasování ovulace, během těhotenství umožňuje včasnou předpověď
spontánního potratu.
denně
24 hodin
Progesteron je steroidní hormon produkovaná především v buňkách žlutého tělíska a během těhotenství v
placentě. Koncentrace progesteronu korelují s vývojem a zánikem žlutého tělíska. K nárůstu hladiny dochází den
před ovulací a zvýšená syntéza pokračuje i během luteální fáze cyklu. Progesteron navozuje přeměnu sliznice
dělohy na tkáň bohatě prokrvenou v rámci přípravy pro implantaci oplodněného vajíčka. Během těhotenství
inhubije kontrakce endometria.

Interpretace: Snížené hodnoty se objevují u mužů při defektech v aktivitě 17-20 desmolázy a 17-alfa-hydrolázy. Zvýšené
hodnoty se u mužů objevují při defektech v aktivitě 20-22 desmolázy.

Poznámka:
Referenční Muži: 18R - 150R
rozmezí: Ženy: 13R - 50R

50R - 150R

0,32 - 0,64 nmol/l
0,32 - 50,6 nmol/l
0,32 - 0,64 nmol/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Estradiol
Estradiol
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C
pmol/l
Objasnění poruch feritility a menstruačního cyklu, detekce gynekomastie, vzácných tumorů.
denně
24 hodin
Estradiol je hlavní estrogenní steroid, ktrerý je v krvi z 98% vázaný na transportní proteiny (SHBG). Podílí se na
vývoji a funkci sexuálních orgánů a je příčinou sexuálních znaků. Spolu s jinými estrogeny zapříčiňuje zadržování
soli a vody a má základní anabolický účinek na metabolismus bílkovin.

Interpretace: Zvýšené hodnoty se objevují při tumorech produkujících estrogeny. Snížené hodnoty se objevují při primární
insuficienci nebo anovulačních cyklech.

Poznámka:
Referenční Muži: 18R - 150R
rozmezí: Ženy: 13R - 50R

50R - 150R

40 - 161 pmol/l
77 - 2382 pmol/l
0 - 529 pmol/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták
F_167
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Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
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Prolaktin
Prolaktin
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
µg/l
Diagnostika hypofýzo-hypothalamické poruchy a sterilit, sledování účinnosti terapie u pacientů léčených na tumor
hypofýzy.
denně
24 hodin
Prolaktin je polypeptidický hormon produkovaný předním lalokem hypofýzy. V séru se vyskytuje va třech různých
formách. Cílovým orgánem prolaktinu je prsní žláza, jejíž vývoj a diferenciaci hormon řídí. Během těhotenství
narůstá koncentrace prolaktinu s maximem v době porodu a poklesem do doby kojení.

Interpretace: Fyziologicky sprolaktin zvyšuje v graviditě a poporodní laktaci. Hyperprolaktinemie se objevuje především u
adenomů hypofýzy produkujících prolaktin, po stimulaci léčivy, při hypothalamické stimulaci při hypothyreóze.

Poznámka:
Referenční Muži: 18R - 150R
rozmezí: Ženy: 13R - 150R

3,46 - 19,4 µg/l
5,18 - 26,53 µg/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:

Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Parathormon
PTH
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
plazma (EDTA)
sérum: 4 hodiny při 15-25 °C, 2 dny při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C; plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 3dny při 2-8 °C, 6
měsíců při -20 °C; Odběr provádět do vychlazené zkumavky, transportovat na vodní lázní s ledem

ng/l
Diagnostika hyper- a hypoparathyreoidismu.
denně
24 hodin
Parathyroidní hormon (parathyrin, parathormon) je polypeptidový hormon příštítné žlázy, který reguluje
koncentrace vápníku v extracelulární tekutině. PTH spolu s vitamínem D a kalcitoninem zajišťují mobilizaci vápníku
a fosfátů, uložených v kostech, a zvyšují příjem vápníku v tenkém střevě a vylučování fosfátů ledvinami.
Vylučování PTH je inhibováno vysokou koncentrací vápníku a naopak nízká hladina ji stimuluje.

Interpretace: Snížené hodnoty se objevují u hypoparathyreoidismu. Zvýšené hodnoty se objevují u hyperparathyreoidismu,
např. hyperplazii příštítných tělísek, adenom, karcinoum příštítných tělísek, dále renální insuficienci,
malabsorpčním syndromu.

Poznámka:

F_167
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15 - 68,3 ng/l
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Sexuální hormony vázající globulin
SHBG
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin)
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 2 měsíce při -20 °C; plazma 8 hodin při 15-25 °C, 5 dní při 2-8 °C, 2
měsíce při -20 °C
nmol/l
Diagnostika a terapie hyperandrogenního syndromu.
denně
24 hodin
SHBG (sex hormone-binding globulin) je nejvýznamnějším transportním proteinem estrogenů a androgenů v krvi a
zároveň hlavním faktorem regulujícím jejich distribuci mezi volnou a vázanou formou hormonu. SHBG má poločas
trvání asi 7 dní a je vytvářen především v játrech. Jeho syntéza a vylučování je pod kontrolou estrogenů.

Interpretace: Snížené hodnoty se objevují při hyperandrogenním syndromu, zvýšené hodnoty při zvýšené produkci estrogenů a
hormonů štítné žlázy.

Poznámka:
Referenční Muži: 18R - 150R
rozmezí: Ženy: 18R - 150R

13,5 - 71,4 nmol/l
19,8 - 155,2 nmol/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:

Dehydroepiandrosteronsulfát
DHEA-S
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum/plazma: 7 dní při 2-8 °C, 2 měsíce při -20 °C
µmol/l
Ukazatel produkce androgenů v nadledvinách.
úterý, pátek
24 hodin
Dehydroepiandrosteronsulfát (DHEA-S) je steroidní homon vznikající téměř výlučně v nadledvinách. U mužů může
částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. Má jen slabé androgenní
účinky, ale může metabolizovat na silnější androgeny, jako jsou androstendion a testosteron, čímž nepřímo může
způsobit hirsutismus a virilismus.
Snížené hodnoty se objevují při insuficienci nadledvin, zvýšené hodnoty u polycystického ovariálního syndromu,
adrenální hyperplazie. Extrémně zvýšené hodnoty se objevují při androgeny produkujícím tumoru nadledvin.

Poznámka:

F_167
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Referenční
rozmezí:

0 - 1T
1T - 1M
1M - 1R
1R - 5R
5R - 10R
Muži: 11R - 14R
15R - 19R
20R - 24R
25R - 34R
35R - 44R
45R - 54R
55R - 150R

2,93 - 16,5 µmol/l
0,86 - 11,7 µmol/l
0,09 - 3,35 µmol/l
0,01 - 0,53 µmol/l
0,08 - 2,31 µmol/l
0,5 - 6,6 µmol/l
1,2 - 10,4 µmol/l
6,5 - 14,0 µmol/l
4,6 - 16,1 µmol/l
3,8 - 13,1 µmol/l
3,7 - 12,1 µmol/l
1,3 - 9,8 µmol/l
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Ženy: 11R - 14R
0,2 - 4,6 µmol/l
15R - 19R
1,7 - 13,4 µmol/l
20R - 24R
3,6 - 11,1 µmol/l
25R - 34R
2,6 - 13,9 µmol/l
35R - 44R
2,0 - 11,0 µmol/l
45R - 54R
1,5 - 7,7 µmol/l
55R - 64R
0,8 - 4,9 µmol/l
65R - 150R
0,9 - 2,1 µmol/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:

Kortizol
Kortizol
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA), sliny odebrané pomocí zařízení Salivette
Sérum/plazma/sliny: 24 hodin při 15-25 °C, 4 dny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
nmol/l
Diagnostika funkčnosti nadledvin, hypofýzy nebo hypothalamu, monitorování terapie.
úterý, pátek
24 hodin
Kortizol je nejvýznamnějším glukokortikosteroidem a je nepostradatelný pro podporu mnoha funkcí těla. Jeho
sekrece je stimulována adrenokortikotropním hormonem (ACTH) a sleduje denní rytmus s vysokými ranními
koncentracemi. Asi 90% kortizolu je vázáno na transkortin (kortikosteroidy vážící globulin, CBG) a na albumin. Jen
malé množství kortizolu se vyskytuje ve volné,fyziologicky aktivní formě a je vylučováno močí v nezměněné
formě. Kortizol chrání organismus před náhlými změnami fyziologické rovnováhy tím, že ovlivňuje metabolismus
cukrů, tuků, bílkovin a rovnováhu elektrolytů.
Snížené hodnoty kortizolu se objevují hlavně při Addisonově chorobě, dlouhodobé kortikoterapii, nedostatéčné
funkci hypofýzy a kongenitální hyperplazii kůry nadledvin. Zvýšené hodnoty se objevují především při akutní
infekci, popáleninách, Cushingově syndromu, onemocnění nadledvinek, kortikoidních adenomech a
paraneoplastických syndromech.

Poznámka:
Referenční 0 - 150R
rozmezí: 0 - 150R (odpolední)
1M - 150R (večerní )

166 - 507 nmol/l
73,8 - 291 nmol/l
40 - 270 nmol/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
F_167

Testosteron
Testosteron
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
nmol/l
Diagnostika hyperandrogenismu u žen, hypogonadismu a monitorování stadií puberty u mužů.
denně
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TAT: 24 hodin
Klinické Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován výhradně v
informace: Leydigových buňkách varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a ovarií. Podporuje vývoj sekundárních pohlavních
znaků u mužů a slouží k udržování funkce prostaty a semenných váčků. U žen zodpovídá za stimulaci růsu
pubického a axilárního ochlupení.

Interpretace: Snížené hodnoty u mužů se objevují především při hypogonadismu, orchidectomii a Klinefelterovu syndromu.
Zvýšené hodnoty se objevují u tumorů produkujících testosteron, hirsutismu a virilismu.

Poznámka:
Referenční Muži: 0 - 1R
1R - 6R
rozmezí:

6R - 12R
12R - 17R
21R - 50R
50R - 150R
Ženy: 21R - 50R
50R - 150R

0,42 - 0,72 nmol/l
0,1 - 1,12 nmol/l
0,1 - 2,37 nmol/l
0,98 - 38,5 nmol/l
8,33 - 30,19 nmol/l
7,66 - 24,82 nmol/l
0,48 - 1,85 nmol/l
0,43 - 1,24 nmol/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Volný androgenní index
FAI
výpočet
výpočtová metoda
ne
laboratoř klinické biochemie

%
testikulární poruchy u mužů, ovariální poruchy žen, onemocnění nadledvinek, opožděná puberta, neplodnost,
hirsutismus, nádor ovarií produkující testosteron, polycystická ovaria, poruchy menstruačního cyklu

denně
24 hodin
Volný androgenní index (ang. zkratka free androgen index, FAI, volný testosteronový index, TFI) je přesným
ekvivalentem cirkulujícího volného testosteronu. Vypočte se jako podíl koncentrace celkového testosteronu a
koncentrace SHBG v procentech. Výpočet indikuje přítomnost zvýšené koncentrace volné, biologicky aktivní
formy testosteronu v krvi. Vyšetření je indikováno v případech suspektního klinického hyperandrogenismu u žen.
Doporučume stanovit přímou koncentraci volného testosteronu.

Interpretace:
Poznámka:
Referenční Muži: 21R - 50R
50R - 150R
rozmezí:
Ženy: 21R - 50R
50R - 150R

24,5 - 113,3 %
19,3 - 118,4 %
0,7 - 8,7 %
0,5 - 4,7 %

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
F_167

Lidský choriogonadotropin
hCG
kvantitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (Li-heparin, EDTA)
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Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 12 měsíců při -20 °C
Jednotky: IU/l
Indikace: Sledování suspektní gravidity, nádorový marker a součást prenatálního screeningu vrozených vývojových vad v
druhém trimestru těhotenství.

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených
podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován placentou během těhotenství a slouží k udržení žlutého tělíska. U
netěhotných žen jej mohou produkovat nádory trofoblastu, zárodečných buněk a některé netrofoblastické
nádory.

Interpretace: U těhotných žen vzhledem ke gestačnímu stáří objevují snížené hodnoty při hrozícím potratu, nebo
mimoděložního těhotenství. Zvýšené hodnoty se objevují u choriokarcinomu, hydatiformní moly nebo
vícečetného těhotenství.

Poznámka:
0 - 5 IU/l
Referenční 0R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Osteokalcin
OSTE
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum: 8 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 3 měsíce při -25 °C; plazma (EDTA): 2 dny při 15-25 °C, 3 dny při 2-8
°C, 3 měsíce při -25 °C
µg/l
ukazatel novotvorby kostí, onemocnění kostního systému
úterý, pátek
24 hodin
Osteokalcin je jednou z hlavních proteinů kostní tkáně důležitou pro vazbu hydroxyapatitu. Je syntetizován
převážně osteoblasty, exprese osteokalcinu závisí na přítomnost vitamínu D a vitamínu K. Část osteokalcinu
přechází do krvní cirkulace. Je prokázán diurnální rytmus s maximem koncentrace v nočních hodinách. Clearence
osteokalcinu je rychlá a účastní se na ní jak glomerulární filtrace , tak odbourávání v játrech. Stanovení hladiny
osteokalcinu v séru má význam jako ukazatel syntézy kostní tkáně. Zvýšené koncentrace osteokalcinu se objevují
u osteomalacie, Pagetovy choroby, hypertyreózy, primární hyperparatyreózy, renální osteodystrofie a
postmenopauzální osteoporózy. Snížené koncentrace osteokalcinu se vyskytují u hypoparatyreózy a dlouhodobé
kortikosteroidní léčby.

Interpretace: ↓ deficience vitaminu K, HAK u postmenopauzálních žen, hypoparathyreóza, hypothyreóza, léčba kortikoidy,
mnohočetný myelom, revmatoidní artritida
↑ dětský věk, hojení fraktur, Pagetova choroba, hyperparathyreóza, metastázy do kostí, osteoporóza,
osteomalacie, rachitida, renální selhání, hyperthyreóza, osteogenesis imperfekta, akromegálie
Pro stanovení je preferováno vyšetření ze séra. Sérum urychleně centrifugovat a separovat.

Poznámka:
Referenční Muži: 18R - 30R
30R - 50R
rozmezí:

50R - 150R
Ženy: 20R - 55R
55R - 150R

24 - 70 µg/l
14 - 42 µg/l
14 - 46 µg/l
11 - 43 µg/l
15 - 46 µg/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták
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Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
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ß-crosslaps
CTx
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční stanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum: 6 hodin při 15-25 °C, 8 hodin při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C; plazma (heparin): 4 hodiny při 15-25 °C, 8
hodin při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C; plazma (EDTA): 24 hodin při 15-25 °C, 8 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C

Jednotky: ng/l
Indikace: Diagnostika a sledování průběhu onemocnění osteoporózou, pro posouzení stupně resorpce kosti. Monitorování
úspěšnosti antiresorpční terapie. Terapií indukované změny se mohou projevit už po několika týdnech

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

úterý, pátek
24 hodin
Kolagen typu I, který tvoří asi 70 % veškerého kolagenu, se vyskytuje v kosti, kůži, šlachách, ligamentech, skléře,
rohovce a cévách a představuje jednu z hlavních strukturních proteinových složek organismu. Kolagen tpypu I
představuje více než 90% organické matrix kostí. Během normálního metabolismu kostí je zralý kolagen typu I
degradován a malé fragmenty prochází do krevního oběhu a jsou vylučovány ledvinami. Mezi tyto fragmenty patří
beta-isomerizované C-terminální telopeptidy (beta-CTx). Tyto isomerizované telopeptidy jsou vysoce specifické
pro degradaci kolagenu typu I

Interpretace: Zvýšené hladiny isomerizovaného C-terminálního telopeptidu kolagenu typu I se objevují u pacientů se zvýšenou
resorpcí kostí a pacientů s Pagetovou chorobou. Fyziologicky se beta-crosslaps zvyšují u žen po menopauze

Poznámka: Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučováno.
300 - 585 ng/l
Referenční Muži: 30R - 50R
50R
70R
304 - 704 ng/l
rozmezí:
70R - 150R
Ženy: 30R - 55R
55R - 100R

394 - 854 ng/l
299 - 573 ng/l
556 - 1008 ng/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:

Celkový aminoterminální propeptid prokolagenu typu 1
P1NP
kvantitativní
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 24 hodin při 15-25°C, 5 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20°C
µg/l
Vhodný pro monitoring procesu osteoformace, je vysoce specifický pro tvorbu osteoblastických (a tedy i
smíšených) metastáz. Dále je vhodným markerem pro monitorování anabolické a antiresorpční terapie. P1NP je
také společně s C-terminálním telopeptidem doporučován pro diagnostiku kostního rozsevu i hodnocení efektu
terapie u různých solidních tumorů

Provádíme: úterý, pátek
TAT: 24 hodin
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Klinické Kolagen typu 1 představuje více než 90% organické matrix kostí a vzniká z prokolagenu typu 1. Prokolagen typu 1
informace: (P1NP) je syntetizován fibroblasty a osteoklasty a je složen z N-terminálních a C-terminálních propeptidů. Při

konverzi na kolagen jsou tyto propeptidy odstraněny specifickými proteázami. Proto P1NPje specifickým
indikátorem ukládání kolagenu typu 1 a tím i skutečným markerem vytváření kosti. P1NP je při vytváření kolagenu
typu 1 v intracelulárním prostoru a případně v krevním řečišti. P1NP je uvolňován jako trimer, ale rychle je štěpen
na monomery při tepelné degradaci. Tato metoda detekuje obě tyto frakce přítomné v krvi.

Interpretace: Zvýšené hladiny se objevují při metabolickém onemocnění kostí a u pacientů s renálním selháním. Nemoci se
sekundárním onemocněním kostí mohou mít vliv na hladinu celkového P1NP

Poznámka:
Referenční Ženy: 18R - 55R
55R - 150R
rozmezí:

15,13 - 58,59 µg/l
16,27 - 73,87 µg/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

HBsAg
HBsAg
kvalitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 1 den při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
S/CO
podezření na hepatitidu typu B
denně
24 hodin
HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu
Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a
perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV
se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší
populaci je asi 0,7 % nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do
souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů. Prvním je
HBsAg, jehož přítomnost indikuje nastupující infekci nebo chronické nosičství, taktéž osoby potenciálně infekční.

Interpretace: Marker

Inkubace
HBsAg
+
HBeAg
+
HBV DNA
+
Anti-HBc IgM
Anti-HBc Celk. Anti-Hbe
Anti-HBs
-

Akutní infekce
+
+
+
+
+
-

Po infekci
+
+/+

Chronická infekce
+
+/+
+
+/-

Vakcinace
+

Poznámka: slovní hodnocení: reaktivní/negativní
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné oddělení
séra od krevních elementů, případná hemolýza snižuje validitu vyšetření. V případě reaktivního výsledku je vzorek
zaslán ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře pro hepatitidy (SZÚ Praha).

Referenční 0 - 1 S/CO
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název: HBeAg
F_167
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Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

HBeAg
kvalitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 1 den při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
S/CO
podezření na hepatitidu typu B
denně
24 hodin
HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu
Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a
perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV
se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší
populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do
souvislosti s maligním onemocněním jater. Elevace hodnot signalizuje vysokou nakažlivost.

Interpretace: Marker

Inkubace
HBsAg
+
HBeAg
+
HBV DNA
+
Anti-HBc IgM
Anti-HBc Celk. Anti-Hbe
Anti-HBs
-

Akutní infekce
+
+
+
+
+
-

Po infekci
+
+/+

Chronická infekce
+
+/+
+
+/-

Vakcinace
+

Poznámka: slovní hodnocení: reaktivní/negativní
Referenční 0 - 1 S/CO
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

F_167

a-HBc IgM
a-HBc IgM
kvalitativní
chemilumincenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 1 den při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
S/CO
podezření na hepatitidu typu B
denně
24 hodin
HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu
Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a
perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV
se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší
populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do
souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů. Anti-HBc se
objevují po HBsAg a dosahují maxima během akutní fáze před nástupem anti-HBs. IgM protilátky anti-HBc vymizí
po odeznění nekomplikované akutní infekce, ale IgG protilátky přetrvávají léta.
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Interpretace: Marker

Inkubace
HBsAg
+
HBeAg
+
HBV DNA
+
Anti-HBc IgM
Anti-HBc Celk. Anti-Hbe
Anti-HBs
-

Akutní infekce
+
+
+
+
+
-

Po infekci
+
+/+

Chronická infekce
+
+/+
+
+/-

Vakcinace
+

Poznámka: slovní hodnocení: reaktivní/negativní
Referenční 0 - 1 S/CO
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

a-HBc total
a-HBc
kvalitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 3 dny při 15-25 °C, 14 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
S/CO
podezření na hepatitidu typu B
denně
24 hodin
HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu
Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a
perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV
se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší
populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do
souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů. Anti-HBc se
objevují po HBsAg a dosahují maxima během akutní fáze před nástupem anti-HBs. IgM protilátky anti-HBc vymizí
po odeznění nekomplikované akutní infekce, ale IgG protilátky přetrvávají léta. Anti-HBc protilátky jsou zvýšené u
chronické infekce.

Interpretace: Marker

Inkubace
HBsAg
+
HBeAg
+
HBV DNA
+
Anti-HBc IgM
Anti-HBc Celk. Anti-Hbe
Anti-HBs
-

Akutní infekce
+
+
+
+
+
-

Po infekci
+
+/+

Chronická infekce
+
+/+
+
+/-

Vakcinace
+

Poznámka: slovní hodnocení: reaktivní/negativní
Referenční 0 - 1 S/CO
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
F_167

a-HBe
a-HBe
kvalitativní
chemilumincenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
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Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

sérum
sérum: 3 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
S/CO
podezření na hepatitidu typu B
denně
24 hodin
HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu
Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a
perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV
se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší
populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do
souvislosti s maligním onemocněním jater.
Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů.

Interpretace: Marker

Inkubace
HBsAg
+
HBeAg
+
HBV DNA
+
Anti-HBc IgM
Anti-HBc Celk. Anti-Hbe
Anti-HBs
-

Akutní infekce
+
+
+
+
+
-

Po infekci
+
+/+

Chronická infekce
+
+/+
+
+/-

Vakcinace
+

Poznámka: slovní hodnocení: reaktivní/negativní
Referenční > 1,0 S/CO
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

a-HBs
a-HBs kvant.
kvantitativní
chemilumincenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 1 den při 15-25 °C, 14 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
IU/l
podezření na hepatitidu typu B
denně
24 hodin
HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu
Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a
perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV
se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší
populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do
souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů. Anti-HBs se
obecně objevují po vymizení HBsAg z krve, obvykle asi 6 měsíců po infekci, a jejich přítomnost znamená uzdravení
a imunitu (úspěšná vakcinace).

Interpretace: Marker

Inkubace
HBsAg
+
HBeAg
+
HBV DNA
+
Anti-HBc IgM
Anti-HBc Celk. Anti-Hbe
Anti-HBs
-

F_167

Akutní infekce
+
+
+
+
+
-

Po infekci
+
+/+

Chronická infekce
+
+/+
+
+/-

Vakcinace
+
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Poznámka: slovní hodnocení: pozitivní/negativní
Referenční 0 - 10 IU/l
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták
Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

a-HAV IgM
a-HAV IgM
kvalitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 1 den při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
S/CO
podezření na hepatitidu typu A
denně
24 hodin
HAV, hepatitis A virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu A. Patří k picornavirům (heparnavirům).
Přenos je fekálně-orální cestou nebo prostřednictvím kontaminovaných potravin. Přibližně v 10% dochází k
protrahovanému či relabujícímu průběhu, který však nevede k rozvoji chronické hepatitidy. Seroprevalence
stoupá s věkem - od 11% u dětí do 5 let až po 74% u osob nad 50 let. Vakcína proti virové hepatitidě A indukuje
tvorbu protilátek ve třídě IgM a IgG do 2 - 4 týdnů po prvním podání vakcíny. Očekávaná doba protektivních
protilátek je až 20 let. IgM protilátky proti HAV (a-HAV IgM) je možné detekovat 3-4 týdny po infekci současně s
objevením prvních příznaků a zůstávají detekovatelné 4-6 měsíců po infekci. Výjimečně mohou přetrvávat až rok
po akutní infekci.
pozitivní nález: akutní hepatitis A, relaps HAV

Interpretace:
Poznámka: slovní hodnocení: reaktivní/negativní
Referenční 0 - 0,8 S/CO
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:
Zdroj ref. m.:
F_167

a-HAV IgG
a-HAV IgG
kvalitativní
chemiluminiscenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
sérum: 1 den při 15-25 °C, 14 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
S/CO
podezření na hepatitidu typu A
denně
24 hodin
HAV, hepatitis A virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu A. Patří k picornavirům (heparnavirům).
Přenos je fekálně-orální cestou nebo prostřednictvím kontaminovaných potravin. Přibližně v 10% dochází k
protrahovanému či relabujícímu průběhu, který však nevede k rozvoji chronické hepatitidy. Seroprevalence
stoupá s věkem - od 11% u dětí do 5 let až po 74% u osob nad 50 let. Vakcína proti virové hepatitidě A indukuje
tvorbu protilátek ve třídě IgM a IgG do 2 - 4 týdnů po prvním podání vakcíny. Očekávaná doba protektivních
protilátek je až 20 let. IgG protilátky se objevují po odeznění akutní fáze infekce a jsou detekovatelné po zbytek
života.
pozitivní nález: prodělaná hepatitis A, vakcinace
slovní hodnocení: reaktivní/negativní
0 - 1 S/CO
Příbalový leták
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Název:
Zkratka:
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Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Verze:1
Platnost od:1.6.2020

a-HCV
a-HCV
kvalitativní
chemilumincenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum (vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné
oddělení séra od krevních elementů, případná hemolýza snižuje validitu vyšetření)
sérum: 3 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -25 °C
S/CO
podezření na hepatitidu typu C
denně
24 hodin
HCV, hepatitis C virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu C. Obalený RNA virus řazený do čeledi
Flaviviridae. Hepatitida C se nejčastěji vyskytuje u rizikových skupin obyvatel (uživatelé intravenózních drog,
hemofylici, dialyzovaní pacienti a pacienti po transplantaci, homosexuálové). Přenos z infikované matky na plod je
na rozdíl od HBV vzácný. Akutní hepatitida C probíhá často asymptomaticky a žloutenka se objeví jen u malé části
nemocných. Více než 75% nákaz přechází do chronické hepatitidy s možností rozvoje jaterní cirhózy a později
přechází do hepatocelulárního karcinomu. Mortalita v důsledku chronické infekce bývá odhadována na 1-5%.
Infekčnost choroby roste se stoupjícími hodnotami transamináz (ALT, AST). Sérologická diagnostika spočívá ve
stanovení IgG protilátek proti HCV.

Interpretace: pozitivní nález: akutní/chronická hepatitis C
Poznámka: slovní hodnocení: reaktivní/negativní
Reaktivní vzorek bude zaslán ke konfirmaci do NRL pro virové hepatitidy SZÚ Praha.

Referenční 0 - 1 S/CO
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

25-hydroxyvitamin D
25D
kvantitativní
chemilumincenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
sérum/plazma: 3 dny při 15-25 °C, 3dny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
nmol/l
suspekce na deficit vitaminu D, diferenciální diagnostika hypokalcemie a hypofosfatemie, monitorování léčby
vitaminem D, poruchy skeletu
denně
24 hodin
Vitamin D vzniká po vystavení slunečnímu záření fotochemickým štěpením 7-dehydrocholesterolu, který se
nachází v rychle rostoucích vrstvách epidermu. Vitamin D3 a vitamin D2 (ergokalciferol) mohou být též získány z
potravinových doplňků nebo potravin.

Interpretace: ↓ nedostatečná expozice slunečního záření, insuficience pankreatu, biliární cirhóza, nefrotický syndrom, jaterní
selhání, primární deficit vitaminu D v potravě, medikační vliv
↑ vliv suplementace, hypervitaminóza D

Poznámka:
F_167
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> 75 nmol/l, hodnoty > 250 nmol/l považovány za toxické
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:

Digoxin
DIG
kvantitativní
absorpční fotometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, Li-heparin a K2-EDTA plazma. Zabránit hemolýze. Odběr ráno před užitím dávky léku, nebo nejdříve 8
hodin po užití, na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování, renálních funkcích a koncentraci kalia (viz. Žádanka
na stanovení hladin léčiv), popřípadě zadat současně požadavek na vyšetření kreatininu a kalia.

Stabilita: sérum/plazma: 1 den při 2-8 °C, 7 dní při -20 °C
Jednotky: µg/l
Indikace: Terapeutické monitorování léčiv (TDM) - vyšetření po zahájení terapie, periodická kontrola, kontrola po změně
dávkování, suspektní intoxikace, suspektní non-compliance, suspektně nedostatečné dávkování, interakce s jinými
léčivy, zhoršení funkce ledvin, srdeční selhání městnavé, indikace k vysazení léčby.

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Digoxin je glykosid náprstníku, který vykazuje pozitivní inotropní účinky a následně zvýšení kontraktility vláken
myokardu u pacientů trpících městnavým srdečním selháním. Dále vykazuje účinek negativně chronotropní, jenž
spočívá ve zpomalení a regulaci rychlosti (účinek antiarytmický), negativně dromotropní (zpomalení
atrioventrikulárního vedení) a pozitivně batmotropní (zvýšení dráždivosti síní a komor). Mechanismus účinku
spočívá jednak v inhibici Na+/K+ ATPázy, jednak v nepřímém působení prostřednictvím vegetativního nervového
systému. S terapeutickým účinkem je spojena 20-40% inhibice, více než 40% inhibice enzymu již vede k toxickým
účinkům. Digoxin se vylučuje převážně ledvinami v nezměněné podobě, proto je nutné při snížené renální funkci
dávku přiměřeně redukovat. Eliminační poločas léčiva je přibližně 35 až 40 hodin. Nevýhodou je velmi úzké
rozmezí mezi terapeutickou a toxickou plazmatickou koncentrací, z čehož vyplývá častý výskyt nežádoucích
účinků (nechutenství, nauzea, zvracení,cefalea, dezorientace, zrakové poruchy, extrasystoly, arytmie).

Interpretace: Zvýšená koncentrace digoxinu bývá nejčastěji způsobena sníženou funkcí ledvin, nebo interakcí s dalšími léčivy
(amiodaron, verapamil, propafenon, kalcium parenterálně). Hypokalémie a hyperkalcémie usnadňují vznik
toxických účinků srdečních glykosidů.

Poznámka:
0,8 - 2 µg/l
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:

F_167

Moč chemicky a mikroskopicky
Ch+M
semikvantitativní a kvantitativní
reflektanční fotometrie, digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
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Indikace: základní screeningové vyšetření, suspekce na onemocnění ledvin a močových cest nejasné etiologie, kontrola
léčby chorob ledvin i močových cest

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Chemické vyšetření moče a močového sedimentu (M+S) představuje klíčovou diagnostickou metodu, která je při
provádění technicky jednoduchá a diagnosticky efektivní. Moč představuje pro buňky nepříznivé prostředí pro
svou hyperosmolalitu a pH reakce. Dochází proto velmi rychle k poškození buněk a jejich rozpadu - výsledek
chemického vyšetření a převážně močového sedimentu je silně závislé na rychlosti zpracování, vyšetření s
odstupem více než 2 hodin po odběru snižuje validitu vyšetření. Vzorek je obvykle získán spontánní mikcí, méně
často perkutánní suprapubickou punkcí močového měchýře nebo sterilní katetrizací močového měchýře.

Interpretace: popsána u jednotlivých vyšetření
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Acidita moči
U_pH
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
bezrozměrné číslo
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
V ledvinách dochází k úpravě acidobazické rovnováhy. V glomerulárních filtrátu je pH stejná jako v plazmě,
průchodem tubulárním systémem nastává acidifikace moči. pH moči je silně závislé na složení potravy a stavu
acidobazické rovnováhy (diference pH moči jako projev kompenzační činnosti ledvin u chronických poruch ABR).
Hlavní přínos vyšetření pH moči je v diagnostice a léčbě močové infekce a urolitiázy. Fyziologické hodnoty pH: 5-6,
za patologické lze považovat alkalické pH moči.

Interpretace: ↓ pH (kyselé): proteinová dieta, dehydratace, diabetická ketoacidóza, metabolická a respirační acidóza, hladovění
↑ pH (alkalické): vegetariánská strava, renální tubulární acidóza, respirační a metabolická alkalóza, bakteriální
infekce močových cest, arteficiálně pomnožené bakterie při delším stání moči v teplém prostředí

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 5 - 6,5
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
F_167

Proteinurie
U_Bílkovina
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
g/l
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
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Klinické U zdravého člověka nelze prokázat vyšší ztráty bílkovin v definitivní moči, většina proteinů neprochází zdravým
informace: glomerulem, pouze albumin a část mikroproteinů, kteréžto jsou z velké části resorbovány tubulárními buňkami.

Nevýhodou testovacích proužků je jejich citlivost na albumin, méně na mukoproteiny, nízkomolekulární proteiny,
Bence-Jonesově bílkovinu. Časné fáze glomerulárního onemocnění ani tubulointersticiální poškození nelze včas
zachytit.

Interpretace: ↑ falešně pozitivní výsledek pozorován u silně alkalických a bakteriálně kontaminovaných vzorků moči, všechny
druhy proteinurie (renální, prerenální, subrenální, přechodná). Pozitivní nález proteinurie je nutné porovnat s
klinickým obrazem a ostatním laboratorním nálezem.

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 0,25 g/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:

Glykosurie
U_Glukosa
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
mmol/l
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Testovacími proužky prokazujeme v moči glukózu. Stanovení má význam u akutních onemocnění, v diagnostice
juvenilního i postjuvenilního diabetu, při screeningu gravidních žen a méně vhodné pro monitoring DM. Falešná
negativita popisována u silně redukujících látek (kyselina askorbová), naopak falešná pozitivita u látek se silně
oxidačními účinky (používané k dekontaminaci odběrových nádob). Fyziologicky stopové množství glukózy v moči
je testem neprokazatelné.
↑ DM, překročení renálního prahu pro glukózu (glykémie nad 10 mmol/l), při zvýšené glomerulární filtraci
(gravidita), renální glykosurie při poruše tubulárních transportních mechanismů (glykémie v normě)

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 2,8 mmol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:

F_167

Hematurie
U_Krev
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
mg/l
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin

72 z 100

SEZNAM METOD

Verze:1
Platnost od:1.6.2020

Klinické Reakce průkazu hematurie je založena na pseudoperoxidázové aktivitě hemu, detekuje přítomnost volného
informace: hemoglobinu (hemoglobinurie) i intaktní erytrocyty (erytrocyturie). Princip reakce není specifický pouze pro hem,

ale pozitivní reakci poskytují leukocyty, některé typy bakterií a myoglobin v moči. S hematurii se můžeme setkat u
intravaskulární hemolýzy, při poškození glomerulární membrány, při krvácení z jakékoliv části vývodných cest
močových, infekcí močových cest, urolitiázy a nádory urogenitálního traktu. Chemický nález není dostatečně
průkazný pro hematurii a musí být potvrzen nálezem v močovém sedimentu.

Interpretace: ↓ falešná negativita: přítomnost silně redukujích látek (kyselina askorbová)
↑ hemoglobinurie, hemolytické anémie, traumata, úraz elektrickým proudem, myoglobinurie, ponámahová
hematurie, nádory urogenitálního traktu, urolitiáza, krvácení. Falešná pozitivita: bakteriální a leukocytární
peroxidáza, kontaminace odběrové nádoby dezinfekčními činidly

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 0,3 mg/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Leukocyturie
U_Leukocyty
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Průkaz leukocyturie je založen na stanovení esteráz v neutrofilních granulech - detekuje tedy převážně
polymorfonukleární částice, granulocyty a makrofágy, není citlivý pro lymfocyty. Chemické vyšetření nenahrazuje
mikroskopické vyšetření, přesto lze takto prokázat i lyzované leukocyty, které nelze potvrdit v močovém
sedimentu. Leukocyturie je příznakem zánětu ledvin nebo močových cest. Při prolongovaných zánětech nutno
zohlednit možnost přítomnosti cizího tělesa v močových cestách (konkrement).

Interpretace: ↓ falešná negativita: přítomnost kyseliny askorbové, vysoká koncentrace glukózy, bílkovin a hlenu v moči, výrazná
ketonurie, záplava oxalátů, některá ATB
↑ bakteriální zánět močových cest či ledvin, retence moči, vrozené anomálie vývodných močových cest. Falešná
pozitivita: vaginální výtok, vysoká specifická hmotnost, oxidační detergenty

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 10 počet/µl
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
F_167

Ketonurie
U_Ketolátky
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
mmol/l
součást vyšetření CH+M
denně
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TAT: 24 hodin
Klinické Ketolátky vznikají jako výsledek energetické potřeby tkání z mastných kyselin a to především u hladovění, u
informace: nevhodných diet s vyloučením sacharidů, u nevhodně léčeného diabetika, po dlouhodobé fyzické námaze.
Interpretace:

Kyselina beta-hydroxymáselná reakci s testovacím proužek neposkytuje, negativní výsledek chemického vyšetření
ketonurie ketoacidózu (tkáňová hypoxii) zcela nevylučuje.
↓ falešná negativita: necitlivost na beta-hydroxymáselnou kyselinu
↑ ketóza po nočním hladovění u zdravých osob, monitoring diabetických hyperglykémií a toxémií (pozitivita
ketonurie při zlepšení stavu). Falešná pozitivita: některá antihypertenziva, produkty baktérií při infekci močových
cest.

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 0,5 mmol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Bilirubin v moči
U_Bilirubin
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
µmol/l
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Průkaz bilirubinu v moči pomocí diagnostických proužků je založen na azokopulační reakci, kterou poskytuje
konjugovaný bilirubin se stabilní diazoniovou solí. V moči se vyskytuje pouze konjugovaný bilirubin,
nekonjugovaný bilirubin není do moči vylučován. Slouží k diferenciální diagnostice ikterických pacientů spolu s
laboratorním nálezem v krvi.

Interpretace: ↓ falešná negativita: způsobena snadnou degradací bilirubinu na přímém světle
↑hepatální (parenchymatózní) ikterus, posthepatální (obstrukční ikterus)

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 7 µmol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

F_167

Urobilinogen v moči
U_Urobilinogen
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
µmol/l
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Průkaz urobilinogenu v moči diagnostickým proužkem je založen na azokopulační reakci urobilinogenu se stabilní
diazoniovou solí. Slouží spolu s průkazem bilirubinu v moči jako indikátor v diagnostice hyperbilirubinémií spolu s
ostatním laboratorním nálezem v krvi.
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Interpretace: ↓ falešná negativita: delší čas od odběru do zpracování v laboratoři
↑ prehepatální (hemolytický) ikterus, hepatální (parenchymatózní) ikterus

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 17 µmol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Nitriturie
U_Nitráty
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
g/l
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Diagnostický průkaz bakteriurie je založen na aktivitě nitrátreduktázy gramnegativních bakterií (E.coli, Proteus,
Klepsiella, stafylokoky), tento enzym není přítomen u grampozitivních bakterií (Enterococcus sp.A, Staphylococcus
sp. aj.). Většina patogenů vyvolávající infekci močových cest poskytuje pozitivní nález a svědčí pro uroinfekci.
Přesto se jedná o vyšetření orientační a nenahrazuje mikrobiologické vyšetření.

Interpretace: ↓ falešná negativita: u grampozitivních bakterií, kyselina askorbová, nízký příjem zeleniny na počátku antibiotické
léčby, nedostatečný pobyt v močovém měchýří - pro průkaz bakteriurie je doporučován první ranní vzorek moči
↑ přítomnost gramnegativních bakterií svědčící pro uroinfekci

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 0,1 g/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Hustota moči
U_Hustota moči
kvantitativní
reflektanční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
g/ml
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Hustota moči se pomocí diagnostických proužků odhaduje nepřímo podle koncentrace kationtů přítomných v
moči. Nevýhodou je nespecifičnost pro neelektrolytové částice (glukóza, bílkoviny, močovina, kreatinin) a proto
má velmi orientační charakter.

Interpretace: ↓ falešná negativita: alkalické pH posouvá výsledek k nižším hodnotám
↑ zvýšená přítomnost Na, K

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 1 - 1,5
rozmezí:
F_167
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Erytrocyty v močovém sedimentu
U_Erytrocyty
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
pozitivní/negativní; počet/ul
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Erytrocyty se v močovém sedimentu vyskytují ve zvýšeném množství pouze za patologických stavů. Přítomnost
erytrocytů v močovém sedimentu je příznakem onemocnění ledvin nebo vývodných cest močových. Pokud je
zjištěno patologické množství erytrocytů (mikroskopická hematurie) s nálezem ≥ 20 erytrocytů/µl je přínosné
odlišit izomorfní erytrocyturii (hematurie neglomerulárního původu) od dysmorfních erytrocyturií (glomerulární
příčina).

Interpretace: ↓ bez klinického významu, falešná negativita: delší doba od odběru do zpracování v laboratoři
↑ extrarenální příčiny hematurie (leukémie, polycytemia vera, antikoagulační léčba), intrarenální příčiny
(idiopatická glomerulonefritida, glomerulonefritida systémových chorob, vaskulární příčina, akutní intersticiální
nefritida, Grawitzův tumor, polycystická choroba ledvin aj.), postrenální přičiny (litiáza, uroteliální karcinom,
tuberkulóza, bakteriální infekce aj.), vesikální a subvesikální příčiny, menstruační krvácení, arteficiální příměs
(Münchausenův syndrom)

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Referenční 0 - 4 počet/ul
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Leukocyty v močovém sedimentu
U_Leukocyty
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
bezrozměrné číslo
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Leukocyty pozorovatelné v močovém sedimentu jsou polymorfonukleární leukocyty. Pro průkaz lymfocytů je
nutné použité speciálního barvení. Zvýšený počet lymfocytů je nepříznivý indikátor u transplantovaných pacientů,
u nichž probíhá celulární rejekce transplantované ledviny. Nález leukocytů je charakteristický pro infekci
močových cest, spolu s nálezem bakterií, za současné přítomnosti erytrocytů se může jednat o postižení
glomerulů.

Interpretace: ↓ falešná negativita: delší doba od odběru do zpracování v laboratoři
↑ renální příčina (akutní a chronická pyelonefritida, akutní glomerulonefritida, SLE nefritida, intersticiální
nefritida, refluxní nefropatie, nekróza ledvinné papily, polycystická choroba ledvin, nefrolitiáza, tuberkulóza),
postižení močového měchýře (cystitida, tuberkulóza, litiáza, papilom), postižení uretry a prostaty (uretritida,
prostatitida, absces prostaty). Falešná pozitivita: vaginální sekret, nedodržení středního proudu vzorku moči

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
F_167
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Referenční 0 - 10 počet/ul
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Buňky dlaždicového epitelu
U_Epit.dlaždic.
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/ul
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Buňky dlaždicového epitelu jsou častým nálezem v močovém sedimentu. Jejich zvýšená přítomnost signalizuje
nevhodný odběr, kdy moč byla kontaminována buňkami ze zevních rodidel, pochvy a/nebo distální uretry - z
tohoto důvodu je nutná informovanost pacientů, převážně žen, o správném provedení odběru moče se středního
proudu. Pokud se však vyskytují u žen ve zvýšeném počtu spolu s polymorfonukleárními leukocyty a bakteriemi,
svědčí nález pro přítomnost kolpitidy provázené vaginálním fluorem.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑kontaminovaný odběr, kolpitida

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Buňky přechodného epitelu
U_Epit.přechod.
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Buňky přechodného epitelu (uroepitelie) pocházejí z povrchních nebo hlubších vrstev přechodného epitelu
vystýlající vývodné močové cesty. Jejich přesná lokalizace v určité části urogenitálního traktu není možná. Pokud
se vyskytují ve shlucích, svědčí to pro mírné poškození urotelu s následnou exfoliací povrchních vrstev. Častou
příčinou bývá infekce v dolních etážích močového traktu. V případě nálezu "dvoujaderných buněk" nutno vyloučit
uroteliální karcinom či močový konkrement.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ infekce dolních močových cest

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
F_167

Renální tubulární epitelie
U_Epit.ren.tub.
kvantitativní
digitální analýza obrazu
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ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Výskyt renálních tubulárních epitelií v močovém sedimentu je vždy patologickým nálezem a svědčí pro vážné
poškození ledvin, zejména postihující tubuly. Vyskytují se samostatně, někdy ve shlucích nebo mohou tvořit válce.
Takto patologický nález je doprovázen i elevací dalších formovaných elementů (dysmorfní erytrocyty, leukocyty,
válce, tuková tělíska).

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ parenchymové renální onemocnění, akutní virová tubulointersticiální nefritida, akutní tubulární nekróza

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Hyalinní válce
U_Válce hyalinní
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Hyalinní válce jsou tvořeny Tamm-Horsfallovým proteinem. Nález těchto částic v močovém sedimentu svědčí pro
přítomnost proteinurie. Hyalinní válce se vyskytují v močovém sedimentu i fyziologicky po velké fyzické námaze,
izolovaný nález v ranní moči není patologický, větší množství válců se objevuje po horečkách, při dehydrataci, u
pacientů se srdečním selháním, onemocněním renálního parenchymu a po léčbě diuretiky.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ fyzická námaha, dehydratace, horečnaté stavy, renální postižení

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:

F_167

Ostatní válce v močovém sedimentu
U_Válce
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
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Klinické Ostatní válce v močovém sedimentu lze dle morfologie rozlišit na buněčné (erytrocytární, leukocytární, epitelové,
informace: bakteriální) a bezbuněčné (granulované, voskové, tukové). Buněčné válce se vyskytují při výskytu hyalinních válců,
na kterých jsou nabaleny erytrocyty, leukocyty, bakterie popř. epitelie.
Erytrocytární válce jsou typické pro glomerulární choroby spojené s proteinurií a hematurií. Leukocytární válce se
vyskytují při akutní hypersenzitivní tubulointersticiální nefritidě. Epiteliání válce jsou raritním nálezem v močovém
sedimentu u nemocných v polyurické fázi po akutní ischemické nebo toxické tubulární nekróze. Nález
bezbuněčných válců v močovém sedimentu jsou závažným patologickým nálezem, v moči zdravých lidí se
nevyskytují. Válce granulované, voskové a tukové jsou indikátory rychle progredujícího glomerulárního a
tubulárního postižení, často u ledvinného selhání doprovázené masivní proteinurií.

Interpretace: Uvedena v klinických informacích.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Krystalurie
U_Krystaly
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Krystaly pozorovatelné v močovém sedimentu jsou částým nálezem, jejich výskyt je silně závislý na pH moči. Při
kyselém pH se vyskytují krystaly kyseliny močové, amorfní uráty, oxaláty. V alkalické moči se mohou vyskytovat
krystaly kalcium fosfáty. Výskyt těchto krystalů nemá pro stanovení diagnózy chorob ledvin a močových cest
žádný význam, detekce je významná pouze u pacientů s urolitiázou. Vyjímku tvoří nález cystinu (dědičná
cystinurie), leucinu a tyrosinu (jaterní selhání), oxalátů ve zvýšené míře (intoxikace ethylenglykolem).

Interpretace: Uvedena v klinických informacích.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

F_167

Bakterie v močovém sedimentu
U_Bakterie
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Za fyziologických okolností obsahuje moč nevýznamné množství bakterií, u žen více než u mužů. Přítomnost
významného množství bakterií v močovém sedimentu nemusí být průkazné pro bakteriurii. Moč může být
kontaminována bakteriemi pokud dojde k jejich pomnožení při nedodržení preanalytické fáze - arteficiální nález,
často u žen trpících bakteriální vaginózou. Nález samotných bakterií bez významnější přítomnosti
polymorfonukleárních leukocytů nasvědčuje pro kolonizaci uroepitelu bakteriemi. Pro invazivní bakteriální zánět
sliznice močového traktu svědčí přítomnost bakterií provázené četnými polymorfonukleárními leukocyty.
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Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ kontaminace odběrové nádoby, arteficiální nález, uroinfekce

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Kvasinky v močovém sedimentu
U_Kvasinky
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Candidurie (Candida species) je relativně častým patologickým nálezem v močovém sedimentu, přičemž u mužů
mohou kolonizovat močový měchýř a močovou trubici, u žen pochází z oblasti genitálu. Vyskytují se u pacientů
léčených širokospektrými antibiotiky, imunosupresivními preparáty, u diabetiků a je známkou nedostatečné
slizniční imunity.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ candidurie (viz. klinické informace)

Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Spermie v močovém sedimentu
U_Spermie
kvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Spermie jsou u mužů častým nálezem v močovém sedimentu bez závislosti na věku nebo sexuální aktivity. U žen
je nález v močovém sedimentu rovněž běžný a je známkou sexualní aktivity žen. Závažným nálezem je výskyt
spermií v moči u dívek mladších 15-ti let. V tomto případě má vyšetřující laboratoř oznamovací povinnost Policii
ČR.

Interpretace: viz. klinické informace
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
F_167

Trichomonády v močovém sedimentu
U_Trichomonády
kvantitativní
mikroskopie
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
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moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
Nález protozoií trichomonas vaginalis nejčastěji pozorujeme u vaginitidy a uretritidy u sexuálně aktivních mužů a
žen, diagnózu potvrzuje nález polymorfonukleárních leukocytů, bakterií a dlaždicových epitelií.

Interpretace: viz. klinické informace
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Hlen
U_Hlen
semikvantitativní
digitální analýza obrazu
ano
laboratoř klinické biochemie
ranní moč
moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 4 hodiny při 2-8 °C
počet elementů/µl
součást vyšetření CH+M
denně
24 hodin
V močovém sedimentu lze velmi často pozorovat hlen. Vyskytuje se i u zcela zdravých osob a nemá blízký vztah k
onemocnění ledvin a močových cest. Zvýšený výskyt hlenu však může znesnadňovat hodnocení preparátu, vytváří
formace podobné hyalinním válcům a mohou se na něm zachytávat vylučované buňky, což přispívá k
nerovnoměrné distribuci buněčných elementů v močovém sedimentu.

Interpretace: Uvedena v klinických informacích.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:

F_167

Hamburgerův sediment
Hamburger
mikroskopie, výpočet
ano
laboratoř klinické biochemie
moč sběr 3 hod
nestabilní, ihned analyzovat
počet elementů/min
denně
24 hodin

Sběr moče za 3 hodiny. Pacient se vymočí a od této chvíle sbírá moč po dobu 3 hodin (±30 min.).
Do laboratoře nutno dodat celý objem sbírané moče s uvedením doby sběru s přesností na minuty. Moč ihned po
sběru dopravit do laboratoře.
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Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
F_167
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Hamburgerův sediment - Erytrocyty
U_Erytrocyty/min
kvantitativní
mikroskopie
ano
laboratoř klinické biochemie
moč sběr 3 hod
nestabilní, ihned analyzovat
počet elementů/min
denně
24 hodin

Sběr moče za 3 hodiny. Pacient se vymočí a od této chvíle sbírá moč po dobu 3 hodin (±30 min.).
Do laboratoře nutno dodat celý objem sbírané moče s uvedením doby sběru s přesností na minuty. Moč ihned po
sběru dopravit do laboratoře.

Hamburgerův sediment - Leukocyty
U_Leukocyty/min
mikroskopie
laboratoř klinické biochemie

počet elementů/min

Hamburgerův sediment - Válce
U_Válce/min
mikroskopie
laboratoř klinické biochemie

počet elementů/min
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Poznámka:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:
Zdroj ref. m.:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
F_167

U_Urea
U_Urea
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická IFCC metoda při 37 °C
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C
mmol/l
denně
24 hodin

U_Kreatinin
U_Kreatinin
kvantitativní
absorpční fotometrie, kinetické Jaffeho stanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mmol/l
denně
24 hodin

Muži
Ženy

5 – 15 mmol/l
4,2 - 9,7 mmol/l

U_Kys.močová
U_Kys.močová
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická s urikázou a peroxidázou
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mmol/l
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Indikace:
Provádíme: denně
TAT: 24 hodin
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční 2200 - 5475 umol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:

U_Amyláza
UAMS
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická IFCC metoda při 37 °C
ano
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče bez přísad, pro stanovení odpadu dodat moč za celé sběrné období (6, 8, 12, 24 h) Odběr moči bez aditiv. α-amyláza je nestabilní v kyselé moči. Neprodleně
zpracovat nebo před skladováním alkalizovat pH (okolo pH 7)

Stabilita: moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
Jednotky: ukat/l
Indikace: choroby pankreatu, onemocnění příušní žlázy, dlouhodobá hyperamylasemie, suspekce na makroamylasemii,
suspekce na diabetickou nefropatii

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
Močová amyláza je exkretována glomerulární filtrací a z 50% zpětně resorbována v tubulech. Při přechodné
tubulární poruše (diabetická ketoacidóza, akutní pankreatitida, proteinurie) je reabsorpce redukována se
současným zvýšením clearance amylázy. Zvýšení v moči u akutní pankreatitidy nastupuje později než elevace
amylázy v séru.

Interpretace: ↓ bez klinického významu
↑ chronická renální insuficience, etylismus, virové hepatitidy, jaterní cirhózy, nádory, metastázy do jater,
žlučníková kolika, vředová choroba, trauma horní části bříšní

Poznámka:
Referenční 0 - 8,2 ukat/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
F_167

U_Na
U_Na
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mmol/l
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Poznámka:
Referenční 120 - 220 mmol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
F_167

U_K
U_K
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mmol/l

35 - 80 mmol/l

U_Cl
U_Cl
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mmol/l

97 - 108 mmol/l

U_Ca
U_Ca
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení s o-kresolftaleinkomplexonem
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mmol/l
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Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční 2,5 - 7,5 mmol/l
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:

F_167

U_P anorganický
U_P anorganický
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení s molybdenanem amonným
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mmol/l

(mmol/24h)
1M - 1R
1R - 15R
15R - 999R

2 - 10,4
2,1 - 10,4
16 - 64

U_Mg
U_Mg
kvantitativní
absorpční fotometrie, reakce s Arsenazo
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mmol/l

(mmol/24h)
2M - 1R
0,1 - 1,2
1R - 999R 1,7 - 8,2
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Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:
Zdroj ref. m.:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:

Verze:1
Platnost od:1.6.2020

U_Celk.bílkovina
U_Celk.bílkovina
kvantitativní
imunoturbidimetrie
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
g/l

0 - 0,15 (g/L)

U_Albumin
U_Alb
kvantitativní
absorpční fotometrie s bromkresolovou zelení
ne
laboratoř klinické biochemie
jednorázový vzorek moče
moč: 2 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C
mg/l

0 - 150R

0 - 30 mg/l

dle doporučení ČSKB - Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin, 2017

Glukóza vyloučená
dUGlu
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou
ne
laboratoř klinické biochemie
pro stanovení odpadu dodat moč za celé sběrné období (6, 8, 12, 24 h) - nutno použít 5 ml kyseliny octové do
sběrné nádoby před započetím sběru

Stabilita: ve vzorcích bez konzervace může obsah glukózy po 24 hod.
při pokojové teplotě poklesnout až o 40 %

Jednotky: mmol/24h
F_167
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Klinické
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doplňkové vyšetření u diabetika 2.typu, součást základního chemického vyšetření moče
denně
24 hodin

↓pokles pH moče pod 5, elevace koncetrace kyseliny askorbové
↑ u dg. DM, renální diabetes, renální toxické poškození, glykosurie v graviditě, kontaminace sběrné nádoby

Poznámka:
0 - 0,8 mmol/24hod
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Urea vyloučená
U_Urea24
kvantitativní
absorpční fotometrie, kinetický test s ureázou a glutamátdehydrogenázou
ne
laboratoř klinické biochemie
moč sběr 24 hodin
2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 měsíc při -25 °C
mmol/den
hodnocení katabolismu bílkovin, bilanční sledování, výpočet dusíkové bilance
denně
24 hhodin
Urea je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin. Je syntetizována v cyklu močoviny v játrech z
amoniaku, který vzniká při deaminaci aminokyselin. Urea je vylučována glomerulární filtrací, v malém množství
zpětně difunduje v distálním tubulu, v malém množství se vylučuje potem a do střev, kde je bakteriálně rozložena.
Renální vylučování závisí na příjmu bílkovin v potravě a tělesné námaze. Vylučování je mírou katabolismu bílkovin
i rychlosti glukoneogeneze u hypermetabolických stavů. Odpad močoviny umožňuje posoudit ztráty celkového
dusíky močí (dusíková bilance).

Interpretace: ↓ snížený příjem bílkovin, jaterní poruchy, dlouhodobé podávání infuzních roztoků elektrolytů
↑ zvýšený příjem bílkovin, zvýšený katabolismus, krvácení do GIT

Poznámka:
Referenční 0 - 1T
rozmezí: 1T - 6T

6T - 1R
1R - 15R
15R - 150R

2,5 - 3,3 mmol/l
10 - 17 mmol/l
33 - 67 mmol/l
67 - 333 mmol/l
167 - 583 mmol/l

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
F_167

Kreatinin vyloučený
U_Krea24
kvantitativní
absorpční fotometrie, kinetické Jaffého stanovení
ne
laboratoř klinické biochemie
moč sběr 24 hodin
2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 měsíc při -25 °C
mmol/den
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Indikace: posouzení úplnosti sběru moče, diferenciace mezi fukční a akutní renální insuficiencí, posouzení odpadů různých
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

substrátů
denně
24 hodin
Kreatinin je vylučován glomerulární filtrací a z 10-14 % i tubulární sekrecí, menší množství střevní exkrecí.
Vylučování ledvinami je při ustáleném metabolismu konstatní, má však diurnální závislost se zvýšením během
dne. Vylučování kreatininu odráží renální funkci a velikost svalové hmoty.

Interpretace: ↓ redukce exkrece kreatininu, snížený metabolismus (hypothyreóza), malnutrice, dlouhodobý pobyt na lůžku,
snížení tělesné námahy
↑ horečnaté stavy, zvýšení diurézy, zvýšený katabolismus svalové hmoty

Poznámka:
8.8 - 13,3 mmol/24h
Referenční 15R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Kys. močová vyloučená
dU kys.moč.
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická metoda s urikázou a peroxidázou
ne
laboratoř klinické biochemie
moč sběr 24 hodin
2 dny při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 1 měsíc při -25 °C
µmol/24hod
detekce zvýšené endogenní syntézy kyseliny močové nebo její snížené vylučování, urolithiáza, hyperurikemie

denně
24 hodin
Kyselina močová je konečným metabolitem přeměny purinů, vzniká v játrech a intestinálním traktu. Vylučována je
močí, z menší části zažívacím traktem. Ve vodě je nerozpustná, nad pH 6 tvoří dobře rozpustné soli. V kyselé moči
je špatně rozspustná. Ke zvýšení hladin v moči přispívá tučná strava. Stanovení v moči přispívá k objasnění příčiny
zvýšených či snížených koncentrací v krvi i k posouzení tendence tvorby močových kamenů.

Interpretace: ↓ renální insuficience, poruchy tubulární sekrece
↑ zvýšený příjem purinů, zvýšená produkce purinů

Poznámka:
480 - 5950 µmol/24hod
Referenční 15R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
F_167

oGTT
oGTT0
kvantitativní
absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou
ne
laboratoř klinické biochemie
plazma (EDTA s přídavkem fluoridu)
stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25 °C
mmol/l
suspekce na DM, resp. GDM
denně
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TAT: 24 hodin
Klinické Orální glukózový tolerační test se využívá k diagnostice přítomnosti diabetes mellitus u vysoce rizikových osob s
informace: opakovanou glykémií nalačno v rozmezí 5,6-7,0 mmol/l. Hodnotí se glykémie po podání 75 g glukózy, přičemž

Interpretace:

rozhodujícím kritériem je hladina glykémie ve druhé hodině po zátěži nižší než 7,8 mmol/l, která vylučuje
přítomnost DM, hodnoty glykémií nad 11,1 mmol/l po zátěži jsou suspektní pro DM. Zátěžový test je vhodný pro
screening gestačního DM ve 24-28 týdnu gravidity, přičemž pro potvrzení GDM je rozhodující hodnota glykémie
ve druhé hladině vyšší než 7,7 mmol/l.
Screening DM u dospělých (glykémie po 2 hod):
< 7,8 mmol/l vyloučení DM
7,8 - 11,1 mmol/l porušená glukózová tolerance
> 11,1 suspektní DM
Screening GDM (glykémie po 2 hod):
< 7,7 mmol/l vyloučení GDM
> 7,7 mmol/l suspektní GDM

Poznámka:
Referenční 10R - 99R
rozmezí:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

3 - 5,1 (mmol/l)

dU_Sodík
dUNa
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
24h sběr moči bez aditiv, uchovávat během sběru v lednici
moč: 15 dnů při 15-25 °C, 8 týdnů při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C
mmol/24hod
bilanční sledování, poruchy vodního, minerálního metabolismu a ABR
denně
24 hodin
Sodík je hlavním extracelulárním kationtem a slouží k regulaci a tělních tekutin a udržování osmotického tlaku.
Filtruje se v glomerulech jako chlorid a hydrogenuhličitan, v proximálním tubulu se 2/3 resorbují, zbytek dle
potřeby v Henleově smyčce a distálním tubulu pod vlivem hormonu aldosteronu, zpětný transport inhibují
natriuretické peptidy. Zpětná resorpce sodíku je pro organismus velmi důležitá, k úplnému narušení dochází až v
terminálních stádiích renálního selhání. Za fyziologických okolností je koncentrace natria v moči silně závislá na
příjmu NaCl a tekutin. Omezení příjmu sodných solí vede ke sníženému vylučování až o 1/4. Ze všech minerálů na
sebe nejvíce váže vody, retence sodíku je proto doprovázena retencí vody a naopak.

Interpretace: ↓fyzická aktivita, dieta s omezením příjmu sodíku
↑ viz sodík v séru

Poznámka:
Referenční 0 - 6M
rozmezí: 6M - 1R

1R - 8R
8R - 15R
15R - 150R

0 - 10 mmol/24hod
10 - 30 mmol/24hod
20 - 60 mmol/24hod
50 - 120 mmol/24hod
120 - 220 mmol/24hod

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
F_167

dU_Draslík
dUK
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ne
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Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Verze:1
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laboratoř klinické biochemie
24h sběr moči bez aditiv, uchovávat během sběru v lednici
moč: 24 hodin při 2-8 °C
mmol/24hod
sledování bilance minerálních látek, renální poruchy, léčba diuretiky, poruchy vylučování aldosteronu, základní
screeningové vyšetření
denně
24 hodin
Draslík je hlavním intracelulárním kationtem a je nezbytný pro nervovou a svalovou aktivitu buněk. Stanovení
odpadu je významné při bilančních sledováních. Ztráty jsou závislé na stavu ABR a minerálního metabolismu. V
ledvinách je draslík reabsorbován v proximálním tubulu a v distálním tubulu aktivně secernován. Aldosteron
podporuje zpětnou resorpci sodíku a exkreci draslíku. Při hyperkalemii se zvýší exkrece K+ renálními tubuly,
sekrece H+ je inhibována a dochází k extracelulární acidóze s vylučováním alkalické moče.

Interpretace: ↓ ztráty v GIT, ureterosigmoideostomie
↑ chronické pylonefritidy, chronická glomerulonefritis, hyperaldosteronismus, Bartterův syndrom, renální
tubulární acidóza, léčebně podávané diuretika, polyurická fáze renálního postižení

Poznámka:
Referenční 0 - 6T
rozmezí: 6T - 1R

1R - 15R
15R - 999R

0 - 25 mmol/24hod
15 - 40 mmol/24hod
20 - 60 mmol/24hod
35 - 80 mmol/24hod

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

dU_Chloridy
dUCl
kvantitativní
nepřímá potenciometrie
ne
laboratoř klinické biochemie
24h sběr moči bez aditiv, uchovávat během sběru v lednici
moč: 7 dnů při 15-25 °C, 2 týdny při 2-8 °C
mmol/24hod
bilanční sledování, poruchy vodního, minerálního metabolismu a ABR, Bartterův syndrom
denně
24 hodin
Chloridy jsou hlavním extracelulárním aniontem a slouží k regulaci rovnováhy rozdělení extracelulárních tekutin.
Přebytek chloridů se vylučuje glomeruly ledvin a zpětně se vstřebává v tubulech. Odpad chloridů je silně závislý na
příjmu potravou. Snížené vylučování doprovází metabolickou alkalózu. Stanovení umožňuje i posouzení vhodné
léčby.

Interpretace: ↓ stavy spojené s dehydratací, léčba diuretiky, pseudo-Bartterův syndrom, po odstranění kompenzované
hyperkapnie, Addisonova choroba, městnavé srdeční selhání
↑ zvýšený příjem chloridů (infuze, léky), těžší hypokalemie, nadbytek mineralokortikoidů (primární, sekundární
hyperaldosteronismus), Bartterův syndrom

Poznámka:
Referenční 0 - 6T
rozmezí: 6T - 2R

2R - 8R
8R - 15R
15R - 150R

0,3 - 1,4 mmol/24hod
2,8 - 10 mmol/24hod
22 - 73 mmol/24hod
51 - 131 mmol/24hod
110 - 270 mmol/24hod

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998
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Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Interpretace:

Verze:1
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dU Vápník (Kalcium)
dUCa
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení s o-kresolftaleinkomplexonem
ne
laboratoř klinické biochemie
moč sběr/24hod
moč: 1 den při 15-25 °C, pH moče upravit 6M HCl na hodnotu 2
mmol/24hod
screening hyperkalcurie, diferenciální diagnostika hyper, resp. hypokalcemie, urolitiáza, diagnostika poruch
metabolismu vápníku, suspekce na osteoporózu
denně
24 hodin
Renální vylučování kalcia nemá přímý vztah ke stupni kostní remodelace a závisí na množství vápníku v potravě a
aktuální hodnotě kalcemie. V glomerulech se filtruje cca 50% celkového plazmatického kalcia. V proximálním
tubulu dochází ke zpětné resorpci za současné regulace parathormonem a kalcitoninem. Z primární moče se
majoritní podíl reabsorbuje a cca pouze 1% se vyloučí močí. Zpětná tubulární resorpce kalcia je v úzké závislosti na
resorpci sodíku (přičemž platí nepřímá závislost).
↓ nízký přájem kalcia potravou, hypokalcemie, metabolická alkalóza, deficience vitaminu D, hypoparathyreóza,
střevní malabsorpce, renální insuficience, po některých medikamentech
↑ primární hyperkalciurie, hyperparathyreóza, hyperkalcémie, tubulární poruchy

Poznámka:
Referenční 1R - 15R
rozmezí: 15R - 150R

2 - 4 mmol/24hod
2,4 - 7,2 mmol/24hod

Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

dU Fosfor (Fosfáty)
dUP
kvantitativní
absorpční fotometrie, reakce s molybdenanem amonným
ne
laboratoř klinické biochemie
moč sběr 24 hodin
moč: 2 dny při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C, pH moče upravit 6M HCl na hodnotu 2
mmol/24hod
diagnostika poruch metabolismu fosfátů, parenterální výživa, diferenciální diagnostika renálních chorob

denně
24 hodin
Fosfor hraje důležitou roli v renální regulaci acidobazické rovnováhy. Fosfát se filtruje v renálních glomerulech,
přičemž v proximálním tubulu dochází ke zpětné reabsorpci závislé na koncentraci sodných iontů v tubulární
tekutině. Renální vylučování je silně závislé na aktuální koncentraci fosfátů v krvi a na stavu renálních funkcí,
zpětná resorpce je inhibována parathormonem, kalcitoninem, případně glukokortikoidy, naopak vitamin D zvyšuje
zpětnou resorpci fosfátů.

Interpretace: ↓ hypoparathyreóza, intoxikace vitaminem D
↑ porucha tubulární reabsorpce, deficience vitaminu D, deficit K, Mg, hyperparathyreóza, Fanconiho syndrom,
urolitiáza, hyperfosfatemie, hypothyreóza

Poznámka:
16 - 64 mmol/24hod
Referenční 15R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998
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Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
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dU Hořčík (Magnesium)
dUMg
kvantitativní
absorpční fotometrie, reakce s chlorofosfonázo III
ne
laboratoř klinické biochemie
moč sběr 24 hodin
moč: 3 dny při 15-25 °C, 5 dnů při 2-8 °C, 1 rok při -25 °C, pH moče upravit 6M HCl na hodnotu 2
mmol/24hod
diagnostika poruch metabolismu magnesia, urolitiáza, renální insuficience
denně
24 hodin
Magnezium (hořčík) je majoritní intracelulární kation. Denní příjem činí cca 10 mmol, absorbováno je však
necelých 40%, část se vylučuje stolicí a močí. Exkrece magnezia ledvinami je silně závislá na aktuální koncentraci v
krvi. Při nedostatku magnezia omezí ledvina jeho renální vylučování. Většina magnezia profiltrovaného v
glomerulech se v tubulech resorbuje zpět. Zpětná reabsorpce je kontrolována parathormonem a aldosteronem.

Interpretace: ↓ renální insuficience, léčebně podávané thiazidy, urolitiáza
Poznámka:
1,7 - 8,2 mmol/24hod
Referenční 15R - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:

F_167

U_Ca/U_Krea
U_Ca/U_Krea
výpočet

laboratoř klinické biochemie

mmol/D

Bílkovina vyloučená
dUPro
kvantitativní
absorpční fotometrie, stanovení s biuretovým činidlem
ano
laboratoř klinické biochemie
moč sběr/24 hodin (bez konzervačních látek, během sběru uchovávat při 2-8 C°)
moč: 24 hodin při 15-25 °C, 2 dny při 2-8 °C, 12 měsíců při -25 °C
g/24hod
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Indikace: screeningové vyšetření, sledování pacientů v nefrologické amb., vyšetření těhotných žen, při podezření na infekci
močových cest, při hospitalizaci, diferenciální diagnostika renálních chorob

Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

denně
24 hodin
U zdravého člověka nelze prokázat vyšší ztráty bílkovin v definitivní moči, většina proteinů neprochází zdravým
glomerulem, pouze albumin a část mikroproteinů, kteréžto jsou z velké části resorbovány tubulárními buňkami.
Vyšetření močových bílkovin stále zůstává jedním ze základních vyšetření v nefrologii. Nezastupitelné místo má
jak v časné diagnostice nemocí ledvin, tak v monitoraci jejich
aktivity, odpovědi na léčbu a odhadu rizika vývoje selhání ledvin i kardiovaskulárního rizika. Při běžné svalové
aktivitě nepřesáhne fyziologická proteinurie 50 – 80 mg/24 h, při větší svalové aktivitě, prolongované ortostáze a
sníženém příjmu tekutin může být vyšší – horní hranice fyziologické proteinurie je arbitrárně definována na 150
mg/24 h. Z hlediska etiologie lze proteinurii dělit do několika základních skupin (funkční, prerenální, glomerulární,
tubulární, postrenální a arteficiální). Podle velikosti (ztrát bílkovin do moči za 24 h) se proteinurie dělí na malou
(0,15 – 1,5 g/24 h), střední (1,5 – 3,5 g/24 h) a velkou (> 3,5 g/24 h).

Interpretace: ↓ bez významného klinického významu
↑ amyloidóza, DM, hypertenze, infekční onemocnění ledvin, infekční onemocnění močových cest, lupus
erytematodes, monoklonální gamapatie, intoxikace těžkými kovy, polycystické onemocnění ledvin, onkologické
onemocnění močového měchýře, srdeční selhávání, užívání léků, které jsou potenciálně nefrotoxické,
glomerulonefritidy. Pozitivní nález proteinurie je nutné porovnat s klinickým obrazem a ostatním laboratorním
nálezem (vhodné je doplnění elektroforézy v moči).

Poznámka:
0 - 0,15 g/24hod
Referenční 0 - 150R
rozmezí:
Zdroj ref. m.: dle doporučení ČSKB - Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin, 2017

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Clearence kreatininu
GFKr
výpočet
výpočtová metoda
ano
laboratoř klinické biochemie

µg/min
diagnostika renálních poruch
denně
24 hodin
Výpočet clearence kreatininu je v praxi často užívanou metodu odhadu glomerulární filtrace (eGF), jedná se o
odhad clearance endogenního kreatininu na podkladě vzorce, který vytvořili Cockcroft a Gault. Hodnoty Ckr takto
vypočítané korelují s hodnotami Ckr změřenými na podkladě přesného sběru moči. Při přesném měření hodnot
GF, zvláště u jedinců s vysokou tělesnou hmotností a vyšších věkových kategorií, však byly zaznamenány větší
rozptyly hodnot. Nicméně v praxi se metoda predikce Ckr podle Cockcrofta a Gaulta dosud běžně užívá, i když v
odborné veřejnosti je považována za obsoletní. V současné době je snaha o zavedení stanovení eGF pomocí
vzorců MDRD, které poskytují výsledky bližší skutečné hodnotě GF.

Interpretace:
Poznámka:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
F_167

Výpočet glomerulární filtrace dle rovnice MDRD
eGF MDRD
výpočet
výpočtová metoda
ano
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Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
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laboratoř klinické biochemie

mg/D
diagnostika renálního onemocnění
denně
24 hodin
Celosvětově doporučovanou metodou k výpočtu odhadu glomerulární filtrace (eGF) je rovnice MDRD,
vypracovanou na podkladě velké multicentrické studie, která sledovala vliv příjmu bílkovin v potravě na rychlost
progrese chronických renálních onemocnění. Od 40 let věku života hodnota eGF klesá cca o 0,17 ml . s-1.1,73 m2 na dekádu. Odhad GF pomocí vzorců MDRD není vhodné používat u dětí a těhotných. Tato metoda poskytuje
přesnější eGF než metoda Cockcroftova a Gaultova, avšak nemůže nahradit přesné změření GF, např. na podkladě
clearance inulinu. Obecně je eGF pomocí rovnice MDRD doporučován jako základní metoda.

Interpretace: U vypočtených hodnot >1,5 ml . s-1.1,73 m-2 se doporučuje uvádět hodnotu ≥ 1,5 ml . s-1.1,73 m-2 vzhledem k
nepřesnosti rovnice v této oblasti. Hodnoty 1,0–1,5 ml . s-1. 1,73 m-2 je nutno individuálně hodnotit ve vztahu ke
klinickému obrazu. Hodnota eGF podle MDRD nižší než 1,0 ml . s-1.1,73 m-2 je považována za hodnotu
patologickou

Poznámka:
Referenční 0 - 2D
rozmezí: 2D - 1T

0,083 - 0,125 ml/s
0,283 - 0,333 ml/s
1T - 2T
0,583 - 0,75 ml/s
2T - 6M
0,583 - 1,52 ml/s
6M - 1R
1,05 - 1,52 ml/s
1R - 10R
1 - 2,2 ml/s
10R - 20R
1,5 - 2,3 ml/s
20R - 40R
1,3 - 2,5 ml/s
40R - 50R
1,25 - 2,2 ml/s
50R - 60R
1,15 – 2 ml/s
60R - 999R
1,1 - 1,9 ml/s

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

TPHA (Treponema pallidum hemaglutinační test)
TPHA
kvantitativní
CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA)
1 den při 18 - 25 °C, 7 dní při teplotě 2 - 8 °C; při –20 až –80 °C do provedení testu
S/CO
gravidita, dárci
denně
24 hod
TPHA je specifický test pro stanovení protilátek proti Treponema pallidum (TP), spirochétě způsobující syfilis. Jde
o dvoustupňovou chemiluminiscenční imunoanalýzu na paramagnetických mikročásticích umožňující kvalitativní
detekci protilátek proti TP přítomných v lidském séru nebo plazmě.

Interpretace: slovní hodnocení: reaktivní/ negativní, reaktivní výsledek svědčí pro onemocnění syfilis; vždy nutná konfirmace v
NRL!

Poznámka: Na základě doporučení NRL SZÚ laboratoř Česká laboratorní vyšetřuje v rámci screeningu syfilisu jak specifické
treponemové protilátky, tak nespecifické (kardiolipinové) protilátky.

Referenční 0 - 1 S/CO
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták
F_167
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Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
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Homocystein
HCY
kvantitativní
chemilumincenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích (CMIA)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum/plazma (pufrovaný citrát)
6 hodiny na ledu, 14 dní při 2 - 8 °C, 1 rok při -20 °C, po odběru ihned uskladnit na led
μmol/l
trombofílie
denně
24 hod
Homocystein je důležitý meziprodukt metabolismu methioninu, který je následně metabolizován čtyřmi možnými
metabolickými drahami. Metabolismus homocysteinu je silně závislý na vitaminech B, převážně folátu, B12kobalaminu, B6-pyridoxinu a B2-riboflavinu. Hyperhomocysteinemie je citlivým ukazatelem deficitu folátu a
vitaminu B12, taktéž je považována za nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních chorob.

Interpretace: ↑ nedostatek folátu a vit. B 12
Poznámka:
5,46 - 16,2 µmol/l
Referenční Muži: 15R - 150R
Ženy:
15R
150R
4,44
- 13,56 µmol/l
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

RPR (Rapid plasma reagin)
RPR
kvantitativní
turbidimetrie
ne
laboratoř klinické imunologie
sérum, plazma (EDTA)
sérum: 1 den při 15 - 25 °C, 7 dní při 2 - 8 °C; 30 dní při -20 °C, plazma: 7 dní při -20 °C
pozitivní/negativní
gravidita, dárci, novorozenci
denně
24 hod
RPR (obdoba BWR, VDRL) patří mezi netreponemové testy využívané při diagnostice syfilis, prokazující
nespecifické antikardiolipinové protilátky. Nespecifické testy vykazují poměrně častou falešnou pozitivitu vlivem
protilátek způsobených jinými chorobami, např. hepatitidy, příušnice, neštovice, IM, ... ale i po očkování, v
graviditě atd.

Interpretace: reaktivní výsledek svědčí pro onemocnění syfilis; vždy nutná konfirmace v NRL!
Poznámka: Na základě doporučení NRL SZÚ laboratoř vyšetřuje v rámci screeningu syfilisu jak specifické treponemové
protilátky, tak nespecifické (kardiolipinové) protilátky.

Referenční 0 - 1 R.U.
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název: a-HIV 1,2+p24 Ag
Zkratka: HIV
Typ: kvantitativní
F_167
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CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay)
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum (vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné
oddělení séra od krevních elementů, případná hemolýza snižuje validitu vyšetření)
sérum: 1 den při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 12 týdnů při -25 °C
S/CO
podezření na infekci virem HIV
denně
24 hodin
HIV, Human Imunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti, je RNA virus patřící do skupiny retrovirů
(čeleď Retroviridae). Způsobuje nemoc AIDS z anglického výrazu pro „syndrom získané imunitní nedostatečnosti“ .
Jsou známy dva typy, HIV 1 a 2, které se liší některými vlastnostmi. U 1/10 infikovaných se několik týdnů po
infekci projeví sérokonverzní onemocnění, které imituje mononukleózu a je doprovázeno tvorbou protilátek.
Protilátky proti viru HIV vznikají po několika týdnech až měsících, obvykle do 3 měsíců. Přechod do AIDS obvykle 810 let po infekci. Postižený může být zcela bez příznaků. Test indikuje přítomnost protilátek proti viru HIV 1, 2 a
antigenu p24.

Interpretace: slovní hodnocení: negativní/reaktivní, reaktivní nález: suspekce na HIV
Poznámka: V případě reaktivního výsledku je vzorek zaslán ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře pro AIDS (Státní
zdravotní ústav Praha).

Referenční 0 - 1 (S/CO)
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Průkaz okultního krvácení
Okultní krvácení
kvalitativní
enzymatická, peroxidázová reakce
ne
laboratoř klinické biochemie
stolice
stolice: 5 dnů při 2-8 °C
screening kolorektálního karcinomu, ulcerozní kolitidy, střevních polypů
denně
24 hodin
Okultní (skryté) krvácení do stolice bývá většinou prvním indikátorem kolorektální rakoviny a střevních polypů.
Tento test je založen na principu detekce pseudoperoxidázové aktivity hemoglobinu ve stolici.

Interpretace: ↑ pozitivní nález: podezření na přítomnost kolorektálního karcinomu, indikace ke kolonoskopii. Pozitivní nález
může být také u ulcerozní kolitidy, Crohnovy nemoci nebo diverkulitidy. Falešná pozitivita: stravovací návyky,
menstruace, krvácení v horním gastrointestinálním traktu

Poznámka:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
F_167

Lipemie
Lipemie
kvalitativní
absorpční fotometrie
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma
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Provádíme:
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denně
24 hodin
Lipemie je definována jako zákal ve vzorcích séra a plazmy, který je viditelný pouhým okem. Nejčastější příčinou
lipemie je zvýšená koncentrace triacylglycerolů v plazmě a séru. Toto může být způsobeno příjmem potravy,
poruchou metabolismu lipoproteinů nebo infuzí lipidů. Lipemie rozptyluje a absorbuje světlo procházející reakční
směsí. Množství rozptýleného světla závisí na množství, velikosti a refrakterním indexu suspendovaných
lipidových částic. Nejvíce světlo rozptylují velké lipidové částice jako VLDL nebo chylomikrony. Interference
lipemie může býtk jak pozitivní, tak negativní, v závislosti na metodě stanovení.
Lipoproteiny také způsobují tzv. solvent displacing effect, který může snížit množství vody při nabírání vzorků.
Většina analytů je rozpustná ve vodné fázi séra. Tento efekt způsobí snížení koncentrace stanovovaných analytů,
protože objem obsazený lipoproteiny v séru je zahrnutý do výpočtu koncentrace analytu. Naopak u látek
rozpustných v tucích, např. drogy, tento efekt způsobí zvýšení koncentrace

Interpretace: Ve výsledkové zprávě je při překročení nastavených limitů indexu lipemie vložen komentář: Vzorek je mírně/silně
lipemický. Hodnota sérového indexu lipemie koreluje s koncentrací triacylglycerolů.
Lipemie falešně zvyšuje hodnoty konjugovaného bilirubinu, celkové i neprostatické kyselé fosfatázy, volné
vazebné kapacity železa, ceruloplazminu a haptoglobinu. Naopak lipemie falešně snižuje hodnoty celkového
bilirubinu, alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy, LDL cholesterolu a prealbuminu

Poznámka: hodnocení vzhledu materiálu

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:

Anti-Müllerian hormon
AMH
kvantitativní
Chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
venózní srážlivá krev, sérum
5 dnÍ při 4 - 8 °C, pak zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C
µg/l
2x týdně
do 7 dnů
Anti-Müllerian hormon je glykoproteinový dimer patřící do skupiny transformujících růstových faktorů β. AntiMüllerian hormon (AMH) inhibuje tvorbu primordiálních folikulů a potlačuje vnímavost rostoucích folikulů na FSH.
AMH je na rozdíl od většiny hormonálních biomarkerů produkováno jedině buňkami granulózy folikulů v mnoha
stadiích (od primárních po časné antrální stadium). Bylo zjištěno, že koncentrace AMH v séru je přímo úměrná
počtu antrálních folikulů a je lepším indikátorem ovariální rezervy než FSH, inhibin B nebo estradiol měřené 3.den
cyklu. Kromě toho, na rozdíl od výše zmíněných markerů, se hladiny AMH v séru významně nemění ani v průběhu
menstruačního cyklu, ani mezi následnými cykly. Při asistované reprodukci se z hladin AMH dá odhadnout, jaká
bude odezva vaječníků a jaká je šance na úspěšné otěhotnění.

Interpretace:
Poznámka:
Referenční Muži: 18R - 150R
rozmezí: Ženy: 20R - 24R

25R - 29R
30R - 34R
35R - 39R
40R - 44R
45R - 150R

0,77 - 14,5 µg/l
1,22 - 11,7 µg/l
0,89 - 9,85 µg/l
0,576 - 8,13 µg/l
0,147 - 7,49 µg/l
0,027 - 5,47 µg/l
0,01 - 2,71 µg/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták
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Prokalcitonin
PCT
kvantitativní
Chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum, plazma (EDTA, heparin)
2 dny při 2 - 8 °C, 15 dní při -20°C
µg/l
denně
24 hod

0,1 - 0,25 bakteriální infekce je nepravděpodobná
0,25 - 0,5 bakteriální infekce je možná
>0,5
přítomnost bakteriální infekce

Poznámka:
Referenční 0 - 0,5 µg/l
rozmezí:
Zdroj ref. m.: Příbalový leták

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
Stabilita:
Jednotky:
Indikace:
Provádíme:
TAT:
Klinické
informace:
Interpretace:
Poznámka:
Referenční
rozmezí:
Zdroj ref. m.:

Název:
Zkratka:
Typ:
Princip:
Statim:
Laboratoř:
Materiál:
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Lidský epididymální protein 4
HE4
kvantitativní
Chemiluminiscenční imunoanalýza
ano
laboratoř klinické biochemie
sérum
4 dny při 2 - 8 °C
pmol/l
denně
24 hod

0 - 70 pmol/l
Příbalový leták

Tkáňový polypeptidový antigen
TPA
kvantitativní
Chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
sérum
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2 dny při 2 - 8 °C, 4 měsíce při -20 °C
U/l
denně
24 hod

0 - 75 U/l
Příbalový leták

Natriuretický peptid typu B
BNP
kvantitativní
Chemiluminiscenční imunoanalýza
ne
laboratoř klinické biochemie
plazma (EDTA)
1 den při 2 - 8 °C, 3 měsíce při -20 °C
ng/l
denně
24 hod

Muži: 0 - 150R
Ženy: 0 - 150R

0 - 104 ng/l
0 - 150 ng/l

Zdroj ref. m.: Příbalový leták
Aktualizováno: 10. 3. 2021
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