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‘Počátek zdraví spočívá ve znalosti vlastní nemoci’ 
Miguel de Cervantes

01Pár slov na úvod ...

Vážené paní, milé slečny,

dostává se Vám do rukou informační materiál, ve kterém bychom Vám rádi přibližili naše laboratorní diagnostické programy. 

Při jejich výběru jsme vycházeli z moderních diagnostických poznatků a úzce spolupracovali s gynekology s cílem nabídnout 

Vám taková vyšetření, která pro Vás budou mít přínos a přiblíží Vám Váš zdravotní stav co nejlépe. 

Informace, které v letáku najdete, jsou koncipovány tak, abyste po jejich přečtení získala základní představu o tom, zda-li stojí 

za to se o konkrétní laboratorní vyšetření zajímat, diskutovat o něm se svým ošetřujícím lékařem a případně podstoupit odběr, 

ze kterého jsme schopni vyšetření zpracovat. Pokud Vás kterékoliv vyšetření zaujme a budete mít pocit, že je určeno pro Vás, 

oslovte s důvěrou Vašeho lékaře. Výsledek vyšetření pak vždy s lékařem konzultujte. On je tím správným odborníkem, který 

informace z výsledku laboratorního vyšetření dokáže ve vztahu k Vašemu klinickému stavu interpretovat a dát Vám všechny 

nezbytné informace k Vašemu zdravotnímu stavu.

 RNDr. Jaroslav Loucký
 ředitel společnosti IMALAB, s.r.o.  
 (člen sdružení České laboratoře)



K čemu slouží v organismu štítná žláza ?

V některých případech může naopak dojít 
ke zvýšení funkce této malé, ale nesmírně 
důležité žlázy. Příznaky spojené s tímto sta-
vem jsou zrychlený tep, hubnutí, nervozita, 
třes rukou, podrážděné oči a nespavost. 
Správná funkce štítné žlázy je tedy důležitá 
pro fyziologické fungování organismu 
a hormony štítné žlázy významně ovlivňují 
také vývoj plodu u těhotných žen. Včasným 
záchytem poruch štítné žlázy a jejich léčbou 
se zabrání možnému nedostatečnému 
vývoji mozkové kůry plodu a tím se zabrání 
nebezpečí zhoršeného psychomotorické-
ho vývoje nenarozených dětí. Zároveň se 
u takto postižených žen zahajuje léčba, která 
je v počátcích onemocnění málo nákladná 
a zabrání rozvoji mnohem závažnějších 

onemocnění kardiovaskulárního nebo 
zažívacího traktu, která vyžadují mnohem 
nákladnější léčbu. Také existují případy, kdy 
imunitní systém jedince nesprávně rozpo-
znává některé složky vlastní štítné žlázy jako 
složky cizí a začne produkovat protilátky 
proti štítné žláze (např. anti-TPO). To může 
vést k zánětlivému onemocnění štítné žlázy, 
k poškození tkáně a k poruše její funkce. 
Pravděpodobnost onemocnění štítné žlázy je 
čtyřikrát vyšší u žen než u mužů.

Jaká vyšetření související s onemocněním 
štítné žlázy se v laboratoři provádějí ?

Onemocnění štítné žlázy je po cukrovce 
nejběžnější poruchou žláz s vnitřní sekre-
cí. Počáteční příznaky tohoto onemocnění 

se snadno přehlédnou, nebo je pacient 
mylně považuje např. za přirozený projev 
stárnutí. 

Činnost štítné žlázy je řízena z podvěsku 
mozkového hormonem, který se nazývá 
TSH. Je to jeden z důležitých regulač-
ních mechanismů, který se takto podílí 
na mnoha funkcích těla. 

V laboratoři se obvykle u pacientů nejdříve 
vyšetřuje vlastní hormon štítné žlázy FT4 
(volný tyroxin), dále zmíněný hormon 
hypofýzy TSH a zejména u těhotných 
žen je vhodné provést vyšetření protilátek 
proti štítné žláze v podobě anti-TPO. Toto 
vyšetření souvisí s abnormální imunitní 
reakcí organismu proti vlastní štítné žláze. 

Problematika nedostatečné funkce štítné 
žlázy matky (vysoká hladina TSH a nedo-
statečná koncentrace FT4), resp. nebezpečí 
rozvoje poporodního zánětu štítné žlázy 
(vysoká hladina anti-TPO protilátek) 
u matky po porodu jsou natolik závažné, že 
je vhodné vyšetřovat tyto parametry a upo-
zornit na případné riziko. Na druhé straně 
je tato porucha dobře léčitelná, přičemž 
léčba nijak neohrozí ani matku ani plod.

Štítná žláza patří mezi žlázy s vnitřní sekrecí a její hlavní funkcí je syntéza a regulace hormonů tyroxinu a trijodthyroninu, které obsahují jód. Je umístěna ve dvou lalocích před hrtanem. 

Její hormony významně ovlivňují metabolismus člověka. Onemocnění štítné žlázy postihuje asi 5% mladších žen, a až  15% starších žen. Nedostatečná činnost štítné žlázy se projevuje 

mnoha problémy, mezi které patří zvýšená únava, zimomřivost, problémy s vylučováním, ale také problémy psychického charakteru, nezájem o okolí a celkové snížení výkonnosti. 

Vyšetření funkce štítné žlázy (TSH, fT4, aTPO) Zjištění rizika přítomnosti  
karcinomu vaječníků (CA 125,HE 4)

03Kdy je vyšetření požadováno ?

Ovariální karcinom je nazýván jako tichý zabiják žen. V České republice představují 
podle některých pramenů až dokonce 30% všech gynekologických nádorů a na úmrt-
nosti se podílejí ve více než 45%. Vyskytuje se ve všech věkových skupinách. Odhalit 
časný nádor vaječníku je poměrně obtížné - pouze kolem 25 % nádorů je rozpoznáno 
v dobře léčitelném stádiu, dříve než se rozšíří mimo vaječníky. Souvisí to s tím, že 
časné příznaky karcinomu vaječníku jsou mírné a nespecifické. Cílem je tedy určení, 
zda se jedná o zhoubné (nebezpečné) či nezhoubné onemocnění. 

HE-4, je látka, která se právě vyskytuje ve vysokém množství u žen s ovariálním 
karcinomem (karcinomem vaječníku). Vykazuje vysokou citlivost v časných stadiích 
onemocnění, kdy je odpověď na léčbu zpravidla velmi úspěšná. Hladina Ca 125 stoupá 
mnohem pomaleji, nicméně i přesto má nezastupitelný informativní charakter.  

Co výsledek vyšetření znamená ?

Naměřené hodnoty HE4 a Ca 125 jsou vyhodnoceny pomocí výpočetního vztahu, 
který se nazývá ROMA skóre (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm - Riziko 
přítomnosti karcinomu vaječníku). Tento výpočet vychází z rozdělení žen na premeno-
pauzální a postmenopauzální, a tím umožňuje přesně určit ženy s vysokým či nízkým 
rizikem karcinomu vaječníku a vede k lepšímu určení správné diagnózy.
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Jaké jsou příznaky onemocnění pohlavně přenosnou chorobou ?

Akutní infekce HIV není doprovázena specifickými příznaky. 
Příznaky onemocnění v pokročilé fázi choroby jsou zapříčiněny 
snížením obranyschopnosti organismu proti běžným infekcím. 
Vzhledem k tomu, že infekce se neprojevuje jednoznačnými přízna-
ky, doporučujeme testování na HIV vždy, pokud máte podezření 
na možnost nakažení.

Akutní infekce Syfilis (příjice): se projevuje vznikem tvrdého vředu 
v místě proniknutí bakterie do organismu. Neléčené onemocnění 
vede k těžkému postižení organismu. Onemocnění je dobře léčitel-
né antibiotiky, a proto včasné odhalení umožní účinnou léčbu.

Kdy se mám nechat vyšetřit: 

U HIV/AIDS se doporučuje testování nejdříve za 3 týdny od  
nechráněného pohlavního styku. Významnou spolehlivost nega-
tivního výsledku dává opakované vyšetření po 6 týdnech.

Syfilis je možné vyšetřovat již v prvním stádiu, pozitivita se pro-
jevuje nejdříve v testu RRR, poté v testu TPHA a T. pallidum 
IgM/IgG. 

Nechala jste si na dovolené v Turecku udělat tetováž či piercing? 
Měla jste nahodilý nechráněný pohlavní styk? A nyní se  obáváte 
nákazy virem Hepatitidy C ? 
Virus Hepatitidy C se přenáší převážně krevní cestou. Nejohrože-
nější skupinou možných nakažených jsou jednoznačně narkomani, 
kteří sdílejí injekční stříkačky a jehly. Dále je přenos možný  před-
měty kontaminovanými krví a pohlavním stykem. Vyšetření lze 
provést v laboratoři jednoduchým krevním testem, nicméně je zde 
odbobí 2 až 5 měsíců po nákaze, než dojde k tvorbě protilátek, 
které lze v krvi změřit. Vyšetření molekulárně genetickou metodou 
toto období zkracuje. 

Kdo je ohrožen HIV/AIDS a Syfilis? Ohrožen je každý sexuálně aktivní člověk.  

Zvýšené riziko je prokázáno u promiskuitních lidí, u lidí praktikujících nechráněný sex s náhodnými známostmi. 

Infekční screening 
(HIV, Trep.pallidum IgM/IgG, TPHA, RRR)/(Chlamydia trachomatis, HCV)

Jak se celiakie projevuje ?

Pacient trpí nevysvětlitelnou únavou, 
občasným průjmem, nadýmáním, 
bolestmi břicha, hubnutím. Může také 
trpět anémií, různými formami alergie, 
jeví známky úbytku vápníku, kůže 
pálí, svědí, mohou se vyskytovat kožní 
vyrážky na obličeji, loktech a kolenou, 
někdy dochází ke zpoždění růstu, 
poruchám plodnosti atd. Není však 
výjimkou ani nevysvětlitelná porucha 
koncentrace, podrážděnost, smutek. 
Současně s celiakií se mohou objevit 
i další autoimunitní nemoci, jako např. 
cukrovka 1. typu, nemoci štítné žlázy, 
jater nebo kloubů.

Jak zjistit, zda-li trpíte celiakií ?

Celiakii lze zjistit laboratorním vyše- 
třením. Stačí pouze jeden odběr krve, 
ze které lze vyšetřit protilátky proti 
tkáňové transglutamináze. Na základě 
výsledku laboratorního vyšetření lze 
pak zjistit, zda-li se jedná o celiakii. 
Každé laboratorní vyšetření je doplně-
no vyhodnocením včetně případných 
dalších doporučení.

V případě pozitivního nálezu je vhodné 
navštívit gastroenterologa a ve spoluprá-
ci s ním zahájit léčbu.

Celiakie je autoimunitní onemocnění dětí i dospělých způsobené nesnášenlivostí 

lepku (glutenu). Lepek je obsažen hlavně v potravinách vyráběných z obilovin, 

především pšenice, ječmene, žita a ovsa. 

Jedinou možnou léčbou je v současné době celoživotní bezlepková dieta. Nemoc 

lze zařadit do autoimunitních zánětů střeva společně s Crohnovou chorobou 

a ulcerózní kolitidou. Jde tedy o agresivní zánětlivou reakci našeho imunitního 

systému proti buňkám střevní stěny. Předpokládá se, že každý jeden z dvouset 

pacientů trpí celiakií, pouze 10% z těchto pacientů však o celiakii ví a léčí se.

Screening celiakie
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Plánujete početí potomka a slyšela jste o infekcích, 
které mohou poškodit plod ? 
Existuje řada infekcí, které mohou různě vážně poško-
dit  plod, novorozence či způsobit potrat. Částí těchto 
infekcí onemocněla většina populace již v dětském 
věku. V laboratoři lze z jednoduchého krevního testu 
zjistit, zda jste dané onemocnění prodělala, chrání vás 
protektivní protilátky  a nemusíte mít obavu z opakova-
né nákazy. 

Máte nespecifické gynekologické obtíže typu chronic-
kého výtoku, chronické pánevní bolesti, ev. máte potíže 
s otěhotněním ? 
Původce těchto obtíží může být mikrob Chlamydia 
trachomatis, přenosný pohlavním stykem, napadající 
epitelové buňky urogenitálního systému. V laboratoři 
lze toto onemocnění diagnostikovat z jednoduchého 
krevního testu nebo metodou molekulárně genetickou 
z výtěru z pochvy či močové trubice.

Přísálo se na vás klíště ? Máte obavy z infekčních onemocnění, která způsobují klíšťata ?

Mezi nejčastější onemocnění, kterými můžete onemocnět po přisátí klíštěte, 
patří Lymská borellióza a Klíšťová encefalitis. 

Proti klíšťové encefalitidě se lze nechat očkovat, ale protilátky obvykle po ně-
kolika letech zmizí. Bez protilátek je Váš organismus podstatně méně imunní 
a riziko onemocnění se zvyšuje. Mezi základní příznaky encefalitidy patří 
horečka, mírné potíže při dýchání a při trávení, silné bolesti hlavy. Laboratorní 
diagnostika dokáže odhalit nejenom stav protilátek vytvořených po očkování,  
ale i případný průběh onemocnění.

Proti Lymské borellióze očkování neexistuje. Mezi základní příznaky onemoc-
nění patří erythema migrans - červené skvrny, které se vytvoří několik dnů až 
týdnů na místě, kde se Vás přisálo klíště. Infekce se ale zhruba v polovině pří-
padů šíří v časném stádiu skrytě. V rozšířeném stadiu se začne objevovat únava, 
bolesti svalů a kloubů, tlak v zátylku. V těch nejtěžších případech je napadena 
centrální nervová soustava a může docházet k nevratnému poškození nervového 
systému. Z odběru krve lze na základě laboratorních vyšetření rozpoznat, zda-li 
jste onemocněla lymskou borelliózou, příp. jak onemocnění probíhá. Odběr má 
smysl provádět nejdříve po 6 týdnech od přisátí klíštěte.

Serologie
(Toxo, CMV, HSV, Rubeolla)

K čemu je vhodné stanovení krevní skupiny ?

Informace o krevní skupině pacienta má zásadní význam v případě 
závažných krvácivých stavů. Klasickým případem jsou úrazy, třeba 
automobilové nehody, tedy situace, které nikdo z nás nemůže předvídat. 
Znalost krevní skupiny zde může ušetřit spoustu času při záchraně 
lidského života. Transfúzi krve bez údaje o krevní skupině pacienta 
totiž nelze provést, protože by se mohl ohrozit jeho život. Samozřejmě 
jsou i jiné situace, kdy je znalost krevní skupiny výhodou. Pokud známe 
krevní skupinu rodičů, můžeme odhadnout možnou krevní skupinu 
jejich dítěte. Spousta lidí pak ocení informaci o své krevní skupině při 
aplikaci dietních programů, které jsou na odlišnostech krevních skupin 
založené.

Má znalost krevní skupiny význam v těhotenství ?

Jistě, každý gynekolog tento test provádí, aby posoudil možné ohrožení 
plodu protilátkami. Ty může organismus matky vytvářet, pokud se 
krevní skupina plodu a matky liší. Jedním z nejdůležitějších údajů je 
Rh faktor, který v době, kdy neexistovala preventivní léčba, zabraňoval 
Rh negativním ženám mít víc než jedno dítě bez rizika závažného 
poškození plodu.

Neuroinfekce 
(Lymská borellióza, Klíšťová encefalitis)

Krevní skupina 
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Co jsou krevní elementy ?

Krevní elementy se dělí na bílé krvinky (leukocyty) červené 
krvinky (erytrocyty) a destičky (trombocyty).

K čemu slouží jednotlivé typy krvinek ?

Bíle krvinky se zejména účastní na obranyschopnosti organismu, 
erytrocyty, které obsahují hemoglobin, jsou důležité pro přenos 
kyslíku a destičky jsou nezastupitelné při procesu srážení krve.

Kdy se vyšetřuje krevní obraz ?

Nejčastější důvodem pro vyšetření krevního obrazu je chudokrev-
nost (anémie). Je typická snížením hemoglobinu a červených kr-
vinek. Vyskytuje se až u 30% světové populace. Je charakteristická 
únavností, slabostí, dušností či závratěmi. Nápadná může být 
bledost kůže a sliznic. Podrobnější diagnosu stanoví vždy lékař.

Jsem často nemocná-mám si nechat stanovit krevní obraz ?

Jistě! Bílé krvinky (leukocyty) jsou často zvýšené právě při 
nejrůznějších infekčních chorobách, zánětlivých procesech nebo 
závažných procesech v kostní dřeni.

Mám problémy s krevní srážením-musím si nechat vyšetřit 
krevní obraz ?

Při podezření na špatnou funkci krevního srážení je vedle dal-
ších vyšetření nutné znát počet krevních destiček.  
Ty jsou součastí stanovení krevního obrazu  
a určuje se jejich počet případně jejich další  
funkce, které jsou velmi důležité při  
objasňování poruch krevního srážení.

Krevní obraz je základní hematologické vyšetření z lidské krve. Zahrnuje stanovení krvinek (elementů) a krevního barviva (hemoglobinu).  Vyšetření obecně  zjišťuje 

poměry jednotlivých složek vyjma plazmy (ta se vyšetřuje v rámci hematokritu a při serologii). Tímto vyšetřením získáme parametry potřebné ke srovnání s normál-

ním zdravotním stavem (přibližuje nám ho požadované rozmezí).

Jako homocystein je označována aminokyselina 

obsahující síru, obvykle přítomna ve velmi 

malém množství ve všech buňkách 

organismu, je produktem metabolismu jiné 

aminokyseliny - methioninu. Ve zdravých 

buňkách je homocystein ihned přeměňován 

na další produkty. Normálně se odbourává 

na aminokyselinu cystein pod vlivem vitamínů 

B (zvláště B6, B12, kyseliny listové). Nedostatek 

těchto vitamínů, například ve stravě vegetariánů, 

anebo vzácná dědičná choroba „homozygotní 

homocystinurie“ může vést ke zvýšené hladině 

homocysteinu v krvi.

Krevní obraz v otázkách a odpovědích

Homocystein

K čemu lze stanovení homocysteinu využít ?

Bylo prokázáno, že zvýšení hladiny homo-
cysteinu je nezávislým rizikovým faktorem 
ischemické choroby srdeční (ICHS), cév-
ních onemocnění mozku a ischemické cho-
roby dolních končetin. Ví se také o vztahu 
zvýšené hladiny homocysteinu k některým 
nekardiovaskulárním onemocněním (Alz-
heimerova nemoc, demence). Homocystein 
může tedy být vyšetřován jako součást 
hodnocení rizika vzniku aterosklerózy. 

Lze ho též vyšetřovat po infarktu myo-
kardu jako pomocný faktor monitorování 
léčby. Dále je vhodné ho vyšetřovat u osob 
s podezřením na nedostatek vitaminu B12 
či kyseliny listové a u dětí s podezřením 
na homocystinurii. Pacienti s nedostatkem 

uvedených vitaminů mohou mít zvýšené 
hladiny homocysteinu. 

Kdy je vhodné vyšetření homocysteinu ?

Vyšetření je vhodné i u osob, u kterých se 
v rodinné anamnéze vyskytují koronární 
onemocnění, ale není u nich znám žádný 
jiný rizikový faktor. Využití je ale stále 
diskutováno, role homocysteinu v rozvoji 
kardiovaskulárních onemocnění není zcela 
objasněna. Osoby, jejichž hladina homo-
cysteinu je zvýšena o 25%, ale mají dvakrát 
častěji neprůchodné koronární artérie než 
osoby s hodnotami pod referenční mezí.

Vyšetření homocysteinu, jak v krvi tak 
v moči je vhodné u dětí s podezřením 
na homocystinurii. Tato porucha je 
způsobena poškozením jednoho nebo 

několika různých genů. Postižené osoby 
mají dysfunkční enzym, který neumož-
ňuje normální odbourávání methioninu. 
Následkem toho se zvyšují koncentrace 
methioninu a homocysteinu v organismu. 
Výsledek vyšetření homocysteinu může 
vést k určení případného deficitu vitaminu 
B12 nebo kyseliny listové. Hladiny homo-
cysteinu stoupají dříve, než dojde k poklesu 
vitaminu B12 a kyseliny listové. Vyšetření 
je vhodné i u pacientů s podvýživou, jako 
jsou staří lidé (často absorbují méně vitami-
nu B12 ze stravy), alkoholici a narkomani. 
Podávání zvýšeného množství kyseliny 
listové, vitaminu B12 a vitaminu B6 vede 
ke snížení hladin homocysteinu v organi-
smu.



Mám ještě dost času na plánování kariéry 
a další profesní rozvoj, nebo bych již mateř-
ství neměla odkládat“ ?

Tuto otázku si kladou ženy v dnešní době 
stále častěji. Právě třífázový model „vzdě-
lání - povolání - rodina“ vede k tomu, že 
ženy mají své první dítě ve stále pozdějším 
věku. Průměrný věk prvorodiček v České 
republice je dnes 28 let, ještě v roce 1994 byl 
tento průměrný věk 24 let. Zvyšující se věk 
ztěžuje mnohým párům splnění jejich přání 
mít dítě. Se stoupajícím věkem ženy klesá 
počet vajíček (oocytů) a stejně tak se snižuje 
i jejich kvalita. 
Na této skutečnosti se podílejí různé fak-

tory jako genetické předpoklady, infekce, 
prodělané operace, ale také kouření, vlivy 
životního prostředí, tělesná hmotnost a jiné. 
Proto mnoha párům zbývá pouze krátké 
časové období, ve kterém si mohou splnit 
přání založit vlastní rodinu. Biologické 
hodiny v pozadí tikají, statistická pravdě-
podobnost otěhotnění klesá - a to již od 30. 
roku života!

Mohu zjistit svoji vlastní plodnost ?

Prostřednictvím stanovení koncentrace 
AMH (Anti-Müllerian Hormone) v krvi 
lze odhadnout individuální ovariální 
rezervu vajíček a díky tomu „biologický 
věk“ vaječníků. Množství AMH v krvi 

ženy závisí na počtu vajíček. Čím starší 
je žena, tím méně vajíček má k dispozici, 
a tím nižší je i koncentrace AMH v krvi. 
Je-li hodnota AMH v normálním rozsahu, 
znamená to, že počet vajíček je dostatečný 
a plodnost ženy je optimální. Klesající 
ovariální rezerva se odráží ve snižování 
hladiny AMH. Tomu odpovídá i snižující 
se pravděpodobnost otěhotnění. Velmi 
malé koncentrace AMH ukazují na téměř 
neexistující fertilitu. 
Hodnota AMH v séru je tedy velmi 
cenným prognostickým ukazatelem, zda 
se žena stále nachází v období optimální 
fertility, nebo zda její schopnost otěhotnět 
již klesá.

Trendem posledních dvaceti let v evropských zemích je odklad mateřství do pozdějšího období po 30. roce věku ženy. Mnohé ženy si neuvědomují, že 

pravděpodobnost početí může být podstatně snížena, i když pravidelně menstruují. Nejistota vyplývá z množství vajíček, které od narození zanikly. Každá 

žená má po svém narození jinou ovariální rezervu, o které se rozhoduje již v období embryonálního života.

Posouzení ovariální rezervy (AMH)
Laboratorní stanovení hladiny progesteronu a luteinizačního hormonu (LH) v souvisloti s ovulací dále folikulostimulačního hormonu (FSH), estradiolu, prolaktinu, hormonů štítné žlázy  

a mužských pohlavních hormonů u ženy také přispívá k diagnostice neplodnosti. Někdy hovoříme také o hormonálním profilu cyklu, což je komplexní vyšetření hormonů v různých 

fázích cyklu. Jedná se o opakovaný odběr krve, při kterém účelně stanovujeme hladinu všech dříve uvedených hormonů. Vyšetření pomůže zmapovat hormonální výkyvy během cyklu.

Hormonální profil (LH, FSH, Prolaktin, Progesteron, Estradiol)
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Kdy byste si měla nechat tyto hormony vyšetřit ?

V případě, že nejste schopna otěhotnět po jednom roce pravi-
delného nechráněného pohlavního styku. Za neplodnost páru 
je v asi 40% případů zodpovědná žena a v dalších 40% případů 
muž. Ve zbývajících 20% případů je neplodnost způsobená 
kombinací faktorů u obou partnerů nebo idiopatickou sterilitou 
z neznámých příčin.

Luteinizační hormon (LH), folikostimulační hormon (FSH), 
progesteron a estradiol se účastní řízení menstruačního cyklu. 
Vysoké hodnoty LH a FSH uprostřed cyklu spouští ovulaci. 
Progesteron zastaví růst endometria a připraví dělohu na možné 
přijetí oplodněného vajíčka.

Prolaktin se běžně v malém množství nachází u mužů a netě-
hotných žen. Jeho primární rolí je zahájit laktaci, a proto se jeho 
hladina zvyšuje během těhotenství a ihned po porodu. Další 

nejčastější příčinou zvýšené hladiny prolaktinu je prolaktinom 
(obvykle benigní nádor hypofýzy vyvolávající produkci prolakti-
nu). Prolaktinom může u žen způsobovat neplodnost a nepravi-
delnou menstruaci.

Má vyšetření těchto hormonů význam u mužů ?

Ano, vyšetření LH, FSH a prolaktinu se obvykle využívá 
ke sledování mužské plodnosti. FSH stimuluje tvorbu sperma 
ve varlatech a LH stimuluje tvorbu testosteronu. Jejich abnor-
mální hodnoty mohou způsobovat mužskou neplodnost. Vysoké 
hodnoty prolaktinu u mužů mohou způsobit postupnou ztrátu 
sexuální funkce, chuti a také snižovat hladinu testosteronu. Tyto 
hormony by si měl muž nechat vyšetřit, pokud není schopen 
oplodnit ženu v jejích nejplodnějších dnech menstruačního cyklu 
po dobu delší než 1 rok.
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K jakému účelu se používá stanovení hCG ?

Vyšetření hCG (často nazývané ß hCG) stanovuje aktuální 
množství hCG přítomné v krvi zvýšené zejména těhotenstvím. 
Pomáhá ale také diagnostikovat mimoděložní těhotenství, selhá-
vající (patologické) těhotenství a sledovat ženy po potratu. Dále 
se vyšetření hCG používá při diagnostice některých tumorů. 
Vyšetření se požaduje při sledování účinnosti léčby těchto stavů 
a taktéž při zjišťování návratu tumoru.

 
Co výsledek vyšetření znamená ?   
U netěhotných žen je koncentrace hCG v krvi velmi nízká (méně 
než 5 U/l). Na začátku těhotenství se množství hCG v krvi 
zdvojnásobí každé dva až tři dny. Pomalejší nárůst může zname-
nat mimoděložní těhotenství. Podobně tomu je i u patologického 
těhotenství, kdy se mohou koncentrace hCG i snižovat. Několik 
týdnů po porodu již hCG není současnými metodami stanovení 
detekován nebo je nalezeno jen velmi malé množství. 

Vyšetření hCG se dále používá při diagnóze nádorů varlat a pro 
včasnou detekci případného návratu onemocnění. Během léčby 
snižující se koncentrace hCG obecně znamená, že tumor reaguje 
na léčbu a naopak. Zvýšení koncentrace znamená návrat choroby.

Choriogonadotropin vzniká po oplození vajíčka a je vytvářen vyvíjejícím se embryem 

(jeho trofoblastem). Po 7-9 dnech po početí je možné zjistit tento hormon v krvi a o další 

1-2 dny později lze choriogonadotropin nalézt i v moči. 

Průkaz těhotenství (hCG)

alanin aminotransferasa (ALT) - enzym převážně se vyskytující  
v játrech, vhodný pro určování hepatitidy

aspartát aminotransferasa (AST) - enzym, nacházející se v ját-
rech, ale též v srdci a dalších svalech v těle

alkalická fosfatasa (ALP) - enzym s vysokou koncentraci v jater-
ních buňkách a buňkách tvořících kost, malé množství je též  
v placentě. V každém z těchto orgánů existuje odlišná forma 
ALP, které nazýváme isoenzymy - jaterní, kostní a placentární

gama-glutamyltransferáza (GGT,GMT) - enzym vázáný na buněč-
né membrány ve tkáních s vylučovací či vstřebávací kapacitou. 
Proto je nejvíce přítomen v játrech, žlučových cestách, ledvinách, 
tenkém střevě či ve slinivce

bilirubin - je odpadní produkt metabolismu červeného krevního 
barviva hemu. Vzniká v játrech při filtraci krve ze zaniklých 
červených krvinek. Často se zároveň používají dva odlišné testy: 

•	 celkový	test	bilirubinu	změří	veškerý	bilirubin	obsažený	v krvi
•	 přímý	test	na bilirubin	měří	formu	bilirubinu,	která	se	konju-

guje (tzn. spojí se s další sloučeninou) v játrech

Jak se na vyšetření připravit ? 

Odběr krve na jaterní testy se provádí nejčastěji ráno nalačno, 
minimální doba lačnění před odběrem by měla být 8 hodin. Před 
odběrem je nutno vyvarovat se větší fyzické námahy. Pro stano-
vení koncentrace enzymů a bilirubinu se používá stanovení v séru 
nebo plazmě. Před stanovením bilirubinu je vhodné nevystavovat 
se slunečnímu světlu, stejně tak je vhodné zabránit osvětlení 
odebraného vzorku krve.

Co se skrývá pod pojmem „jaterní profil“ nebo „jaterní  testy“ ?

Jaterní profil, často označovaný též názvem „jaterní testy“, je soubor několika vyšetření, které se používají k detekci, hodnocení a dalšímu monitorování onemocnění  

a poškození jater. Obvykle tento soubor obsahuje pět (případně šest) testů. 

Jaterní profil (Bilirubin, ALT, AST, GGT, ALP)



Pohlavně přenosné choroby se v po-
sledních letech vyskytují stále častěji. 
Zvýšená četnost výskytu je spojovaná  
s  pohybem obyvatel planety všeho 
druhu. Tímto způsobem dochází 
k rozšiřování pohlavně přenosných 
chorob i do oblastí, kde se již považovaly 
za vymýcené. 

Kdo je ohrožen pohlavně přenášenými 
chorobami ?

Ohrožen je každý sexuálně aktivní 
člověk. Zvýšené riziko je prokázáno 
u promiskuitních lidí, u lidí prakti-
kujících nechráněný sex s náhodnými 
známostmi. 

Jaké jsou příznaky onemocnění pohlav-
ně přenosnou chorobou ?

Akutní infekce N. gonorhoeae (ka-
pavka) a  Trichomonas vaginalis je 
doprovázena intenzivními zánětlivými 
projevy v genitálu, často doprovázenými 
celkovými příznaky jako je zvýšená 
teplota, bolest v malé pánvi. 

Chronické infekce N. gonorhoeae,  
T. vaginalis a infekce Chlamydia tra-
chomatis, Mycoplasma sp., Ureaplasma 
urealyticum nemusí být doprovázené 
výraznými potížemi. Často jsou potíže 
obtížně popsatelné, pacienti popisu-
jí jen neurčité bolesti  v malé pánvi, 

zvýšení teploty, únavnost apod. Často 
je infekce odhalena až při vyšetřování 
ve zdravotnických zařízeních pro léčbu 
neplodnosti.

Jakým způsobem se vyšetřuje přítom-
nost původců sexuálně přenosných 
chorob ?

Na vyšetření se odebírá výtěr z hrdla dě-
ložního u žen a výtěr z močové trubice 
u mužů. Vyšetření je vysoce citlivé a je 
schopno prokázat přítomnost i mini-
málního počtu zárodků. 

PCR Chlamydia trachomatis, PCR Ureaplasma sp., PCR Mycoplasma sp., PCR Neisseria gonorrhoeae, PCR Trichomonas vaginalis. Pohlavně přenosné choroby mohou 

způsobovat akutní i chronické postižení zdravotního stavu. Probíhající infekce může, ale i nemusí být doprovázena výraznými zánětlivými příznaky, které pacientky spojují 

se zmnoženým výtokem, bolestmi v malé pánvi. Chronicky probíhající infekce může snížit schopnost otěhotnění v budoucnu u žen ale i schopnost reprodukce u mužů.

Gynekologická PCR diagnostika
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Jaterní testy nám mohou dát informaci o …

Důvodem pro provedení jaterních testů mohou být subjektivní 
potíže, např. žloutenka, zvláštní zabarvení stolice, bolest v pravém 
podžebří apod. Mezi varovné signály patří také častá únava, nadý-
mání a častá zácpa nebo nepřiměřené hubnutí. Tyto příznaky nemusí 
být nutně spojeny s nějakým závažným onemocněním, ale je lepší 
přijít včas.

Jaterní testy by měli absolvovat i lidé, kteří přišli do styku s nemoc-
ným s virovou hepatitidou (žloutenkou). Jisté zvýšení jaterních testů 
je normální po zátěži, jinak ovšem signalizuje některé z mnoha 
možných onemocnění jater. Může se jednat o onemocnění infekční, 
nejčastěji o některou z virových hepatitid (nebo o mononukleózu).

Dále připadají v úvahu postižení z příčin metabolických - např. stea-
tóza jater (ztukovatění) při poruše metabolismu tuků. Toxicky pro 
játra působí mnohé jedy, především alkohol v nadměrných dávkách 
(souvisí se vznikem jaterní cirhózy), dále jedy některých rostlin a pře-
devším hub (onemocnění probíhá pod obrazem akutní otravy).

Je nemožné opomenout pseudonádory a nádory jater. Jde zejména 
o jaterní cysty, nezhoubné nádory, případně nádory zhoubné (např. 
hepatocelulární karcinom, který často souvisí s cirhózou jater).

Zvýšené koncentrace ALT a AST signalizují poškození cytoplaz-
matické membrány jaterních buněk (hepatocytů).

Zvýšené koncetracentrace GGT a ALP signalizují poruchu odtoku 
žluči z jater.

Zvýšená koncentrace bilirubinu signalizuje poškození jater (zhor-
šená schopnost jater bilirubin metabolizovat) i při narušení odtoku 
žluči (bilirubin se nemůže se žlučí vylučovat do střeva). Vyšetření bi-
lirubinu je nezbytné všude tam, kde máme podezření na žloutenku.



Víte, jaká jsou její potenciální rizika 
a jak jim předcházet ?

Trombofilie je stav charakterizovaný 
zvýšenou tendencí vytvářet krevní 
sraženiny (tromby) díky narušené 
funkci v systému  krevní srážlivosti 
(koagulace). Vrozené poruchy jednoho 
či více koagulačních faktorů, mohou 
za určitých podmínek způsobovat  
nebezpečné komplikace, např. hlubo-
kou žilní trombózu dolních končetin či 
plicní embolii. 

Rizikovým obdobím může být u žen 
v reprodukčním věku těhotenství, nebo 
užívání hormonální antikoncepce. Tzv. 
kombinované antikoncepční prepa-
ráty obsahují nízké dávky estrogenů 
a progestinů. Tyto látky  při vrozené 
(skryté) formě trombofile zvyšují riziko 
závažných trombo-embolických kom-

plikací - krevních vměstků - ve velkých 
cévách. Nejčastějšími příčinami vrozené 
formy trombofilie jsou mutace v genech 
pro  Faktor V Leiden a Faktor II  Pro-
trombin. Četnost těchto trombofilních 
mutací v české populaci je poměrně 
vysoká a jednu z těchto mutací má 
přibližně 8 % obyvatel. 

Pokud mutace není odhalena, může být 
zdraví ženy vážně ohroženo, a to nejen 
v souvislosti s nasazením antikoncepce, 
ale také s těhotenstvím. Přenašečství 
těchto mutací se tedy může projevit 
tvorbou krevních sraženin v situaci, 
kterou je právě období užívání hor-
monální kontracepce. Riziko trombo-
-embolických komplikací zvyšuje také 
kouření.

Genetický test vám může  
dát odpověď…

Dívky a ženy, které pravidelně a dlou-
hodobě berou hormonální preparáty, 
by měly být testovány na přítomnost 
mutace v genech pro Faktor V a II - 
tedy tzv. Leidenské mutace a Protrom-
binu. Je nutno věnovat vyšší pozornost 
ženám, jejichž přímí příbuzní prodělali 
nějakou formu žilní trombózy, nebo 
u nich došlo k opakovanému potrácení. 
Mutační DNA analýza - vyloučení či 
potvrzení přenašečství mutace -  se 
provádí z malého vzorku žilní krve.  
Výsledek je k dispozici do několika dnů.  
V případě, že výsledek mutaci potvrdí, 
je vhodná návštěva hematologa a úprava 
dlouhodobě podávaných léků. Znalost 
výsledků je také důležitá z hlediska 
snížení rizika potratu při následném 
otěhotnění.

Užívání hormonálních antikoncepčních přípravků patří v současné době mezi nejrozšířenější formu antikoncepce vůbec. Tento způsob antikoncepce patří k nejspoleh-

livějším a kromě zabránění početí přináší ženám i další výhody. V mnoha případech dojde ke zlepšení subjektivních pocitů při menstruačním krvácení, snižují se rizika 

výskytu některých onemocnění a nezanedbatelným přínosem pro uživatelky může být i kosmetický efekt.

Trombofilní stavy (FV Leiden, FII Protrombin)
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Poznámky
O vhodném výběru laboratorních vyšetření se poraďte se svým gynekologem.  

Kompletní zpracování vyšetření zajistíme v našich laboratořích. Nabízená laboratorní vyšetření jsou prováděna za níže uvedené ceny a lze je uhradit přímo v ordinaci Vašeho 

gynekologa, který Vám výsledky také sdělí.  Výsledky laboratorních vyšetření vždy konzultujte s Vaším lékařem.

Ceník vyšetření pro samoplátce

Název balíčku Vyšetření Cena
Screening thyroidy TSH,fT4, aTPO 700,-
Screening ovariálního karcinomu CA 125, HE 4 800,-
Screening celiakie IgA, TT IgA 450,-
Infekční screening I HIV, Trep.pallidum IgM/IgG, TPHA, RRR 700,-
Infekční screening II Chlamydia trachomatis, HCV 700,-
Serologie Toxo, CMV, HSV, Rubeolla 1900,-
Neuroinfekce Lymská borellióza, Klíšťová encefalitis 800,-
Krevní skupina Krevní skupina 150,-
Hematologie Krevní obraz, Diff 70,-
Homocystein Homocystein 450,-
Hormonální profil LH, FSH, Prolaktin, Progesteron, Estradiol 750,-
AMH AMH 750,-
HCG HCG 150,-
Jaterní profil Bilirubin, ALT, AST, GGT, ALP 150,-
Trombofilní stavy FV Leiden (FVL, R506Q), Protrombin (FII, G20210A) 1500,-
PCR Chlamydia trachomatis PCR Chlamydia trachomatis 850,-
PCR Mycoplasma sp. PCR Mycoplasma sp. 850,-
PCR Ureaplasma sp. PCR Ureaplasma sp. 850,-
PCR Neisseria gonorrhoeae PCR Neisseria gonorrhoeae 850,-
PCR Trichomonas vaginalis PCR Trichomonas vaginalis 850,-
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