
Laboratórna medicína



Laboratórna medicína

 70 – 80% lekárskych rozhodnutí v nemocničnej starostlivosti závisí na 
laboratórnych testoch 

 3 – 5% z celkových nákladov

• Medicínsky odbor - zaoberá sa:
• laboratórnymi analýzami 

telesných tekutín, buniek, 
tkanív 

• interpretáciou laboratórnych 
nálezov v zdraví a chorobe.

• Poskytuje vyšetrenia rôznych 
biologických materiálov pre 
účely:
• skríningu, diagnostiky,
• monitorovania priebehu ochorenia 

a efektu liečby,
• prognostické...



Odbory laboratórnej medicíny

• klinická biochémia
• toxikológia
• hematológia a 

transfuziológia
• imunológia a alergiológia
• genetika
• mikrobiológia
• histológia
• cytológia

Pacient 
navštívi 
lekára

Lekár 
ordinuje 

vyšetrenia

Odber 
vzorky, 

identifikácia

Transport do 
laboratória

Analýza, 
kontrola  
kvality

Validácia 
výsledkov

Oznamovanie  
výsledkov,

archivácia

Interpretácia 
výsledkov

Diagnóza a 
liečba



Požiadavky na medicínske laboratórium

• komplexnosť služieb (rozsah)

• vysoká kvalita vyšetrení

• rýchlosť dodania výsledku (TAT)

• možnosť konzultácie



Typy medicínskych laboratórií

• Nemocničné

• 24hod/7 dní v týždni - základné biochemické a hematologické (statim, vital), 
bakteriológia

• Poliklinické - základné biochemické, hematologické, bakteriológia

• Centrálne laboratóriá – core lab

• špecializované a vysoko špecializované laboratóriá

• spájajú viaceré odbory lab. medicíny → komplexnosť služieb, skúsenosti, 
konzultácie



Pacient:

 Vyšetrenia na jednom mieste = menej odberov, 
rýchlejšie výsledky

 Vyššia spoľahlivosť a dostupnosť aj 
špeciálnych vyšetrení

 Nové metódy a zavádzané vyšetrenia

Prínos centralizácie pre pacienta/lekára/zdravotný 
systém

Lekár:

 Rýchlosť a kvalita diagnostiky = nasadenie včasnej a optimálnej liečby
 Odborné konzília 
 Kontinuálne vzdelávanie  (aj o legislatívnych zmenách a indikačných obmedzeniach)
 Bioštatistiky
 Elektronické prepojenie NIS a LIS

Zdravotný systém:

 Komplexná diagnostika a inovácie, 
dostupnosť nových vyšetrení

 Ekonomická efektívnosť
 Medzinárodné porovnania
 Elektronické prepojenie, kontrola preskripcie, 

redukcia duplicitných vyšetrení



Cieľ laboratórneho vyšetrenia:

Získať analyticky spoľahlivý a porovnateľný výsledok.

Využitie laboratórnych vyšetrení:

• Potvrdenie alebo vylúčenie pracovnej diagnózy
• Monitorovanie priebehu ochorenia a odpovede na liečbu
• Detekcia komplikácií
• Skríning
• Odhad rizika ochorenia



Predanalytické postupy

PACIENT

LEKÁR

ROZHODNUTIE

PREDANALYTICKÁ 
FÁZA –
AMBULANCIA

PRÍPRAVA PACIENTA 
NA ODBER

ODBER 

TRANSPORT

PREDANALYTICKÁ 
FÁZA –
LABORATÓRIUM

IDENTIFIKÁCIA 
MATERIÁLU

CENTRIFUGÁCIA

ANALYTICKÁ 
FÁZA

ANALÝZA 

VYHODNOTENIE 
VÝSLEDKOV

INTERPRETÁCIA

ODOSLANIE 
VÝSLEDKU

POSTANALYTICKÁ 
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Výskyt chýb v laboratórnej medicíne

43%
20%

37%

Predanalytická fáza mimo laboratória
Predanalytická fáza laboratórium
Analytická + postanalytická fáza



Indikácia na vyšetrenie

Pred ordinovaním vyšetrenia treba zvážiť, či výsledok
ovplyvní:

• Pracovnú dg

• Priebeh a spôsob liečby

• Odhad pacientovej prognózy

Aspoň 1 kladná odpoveď - vyšetrenie je indikované

Všetky 3 odpovede negatívne - vyšetrenie je zbytočné

Racionálna indikácia laboratórnych vyšetrení!



Indikačné obmedzenia ZP

• Na stránkach zdravotných poisťovní

• Každá poisťovňa má svoje pravidlá uhrádzania
• Odbornosť
• Periodicita
• Diagnóza (24)



Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov VšZP



CRP - Dôvera



ZÁPALOVÉ MARKERY A ŠPECIFICKÉ BIELKOVINY
4571 C-reaktívny proteín (CRP) 2 0 0 všetky odbornosti

4488 Prokalcitonín Q 2 0 0 0
001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 020; 025; 
031; 040; 048; 049; 051; 056; 060; 063; 068; 069; 154; 155; 156; 

163; 331; 332; 341 

4474 IL-6 4 0 0 0
001; 002; 004; 003; 007; 010; 018; 019; 025; 031; 040; 043; 045; 

051; 060; 104; 140; 145; 154; 156; 329; 332

4530 IgG 0 3 0 0
001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 

048; 051; 060; 063; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 329, 

4531 IgA 0 3 0 0
001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 

048; 051; 060; 063; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 329

ZÁPALOVÉ MARKERY A ŠPECIFICKÉ 
BIELKOVINY

4571 C-reaktívny proteín (CRP) 2 0 0 0 všetky odbornosti

4488 Prokalcitonín Q (PCT) 2 0 0 0
001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 020; 025; 031; 
040; 048; 049; 051; 056; 060; 063; 068; 069; 104; 108; 154; 155; 156; 

163; 329; 331; 332; 341; 323

4474 IL-6 2 0 0 0
001; 002; 004; 003; 007; 010; 018; 019; 025; 031; 040; 043; 045; 051; 

060; 104; 140; 145; 154; 156; 329; 331; 332; 323

4530 IgG 0 3 0 0
001; 002; 003; 004; 007; 008; 012; 014; 018; 020; 031; 040; 045; 048; 
051; 060; 062; 063; 104; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 331; 329

Union

VšZP





Rozdelenie laboratórnych vyšetrení z 
hľadiska naliehavosti:

Urgentné:

• Pri ohrození života

• Pri náhlej zmene zdrav.stavu
pac.

• Pri radikálnej zmene
lieč.postupu

• U pac.napojeného na
prístrojovú techniku

• Pred naliehavým chirurgickým
výkonom

Plánované:

• Potvrdenie pracovnej dg

• Doplnenie údajov o 
závažnosti a stupni funkčnej
poruchy

• Určenie spôsobu liečby a 
sledovanie jej účinnosti

• Skríning

• Výskumné ciele

Výsledok do 1 hod od
dodania materiálu na OLD



Príprava pacienta

12 h pred odberom nesmie prijímať potravu

Piť môže len čistú vodu - nutné dodržať pitný režim !

Deň pred vyšetrením sa môže stravovať obvyklým spôsobom, ak nie 
je indikovaná osobitná diéta

Štandardne sa odoberá medzi 6 - 8 hodinou rannou

Odber by sa mal realizovať pred terapiou, resp.pred užitím rannej 
dávky liečiva

Pacient by nemal byť fyzicky ani duševne vyčerpaný - po nočnej
smene, po veľkej námahe

Okrem ťažko chorých sa krv odoberá v sede



Zásady odberu venóznej krvi

Odber do vopred označenej skúmavky !

Najčastejšie kubitálna žila

Miesto po dezinfekcii nechať zaschnúť

Odber po krátkom zatiahnutí ramena

Správna veľkosť ihly

Rýchlosť odberu

Správne poradie skúmaviek

Naplniť skúmavku po rysku

Ihneď po odbere premiešať vzorku s aditívami





www.istras.sk



www.istras.sk



Kapilárny odber

Zásady:
• Z bruška prsta alebo ušného lalôčika po hyperemizácii a 

dezinfekcii

• U novorodencov päta - odber z laterálnej časti, nie zo stredu -
pätová kosť

• Po dezinfekcii nechať miesto vpichu zaschnúť

• Prvú kvapku utrieť tampónom - prítomnosť tkanivového moku

• Krv nevytláčať násilne - inak prítomnosť tkanivového moku

• Stanovenie glukózy alebo glukózového profilu
• Stanovenie parametrov ABR
• Vyšetrenie u malých detí



Kapilárny odber

•Sérum: aktivátor zrážania
•Sérum:gél

•EDTA: EDTA K3

•Plazma: lítium heparín

•Koagulácia: citrát

•Glykémia: NaF/KO

koagulácia
citrát

Glukóza
NaF/KO

Li–heparín

Hematológia
K-EDTA

Sérum-gel
aktivátor
zrážania

Sérum
aktivátor
zrážania

Vacutainer Sarstedt



Postup:
• Odber do kapiláry obsahujúcej suchý Li -heparín

a kovové teliesko, po odbere sa musí dobre
premiešať a ihneď uzavrieť klobúčikom.

• Využitie:
 ABR
 Methemoglobín
 Karboxyhemoglobín
 Ionizované Ca

• Odniesť do laboratória na ľade!

• Spracovať najneskôr do jednej hodiny!

Odber na ABR

Blood Gas 
Monovette®



Transport materiálu

• Rýchly, šetrný a pri adekvátnej teplote

• Do laboratória všeobecne do 60 min od odberu -
následne centrifugáciou oddeliť krvný koláč od séra

!! Transport na ľade – spracovať ihneď !!
• C-peptid, inzulín
• ABR
• Katecholamíny, homocysteín, ACTH
• Amoniak, laktát
• Kalcitonín, gastrín

!! Transport pri izbovej teplote !! - odber do neschladenej skúmavky

• Renín, aldosterón



Predanalytická príprava vzorky v laboratóriu

Prvotné spracovanie vzorky:

• Prebratie materiálu a jemu
zodpovedajúcej žiadanky

• Načítanie skúmavky do systému

• Centrifugácia



Kde je chyba?

Starý odber



Odber do K-EDTA (KO)



Cvičenie pred odberom



Predanalytické postupy



Predanalytické postupy

Zriedená vzorka



Po aplikácii kys. askorbovej



Vyšetrenie moča/stolice

• Skúmavka so vzorkou moča

• Zberné nádoby s celým množstvom moča

• Zberná nádoba na stolicu

• Test na stolicu na OK

Nezabudnúť označiť menom a rodným
číslom pacienta !!!

Jednorázový moč:

• spontánne vymočený prvý ranný moč

• stredný prúd po umytí genitálu

• priniesť čo najskôr do laboratória

Zbieraný moč:

8, 12 a 24 hod zber:

• Pacient sa pred začiatkom zberu vymočí
do WC

• Všetok moč sa zbiera do zbernej nádoby

• Odmerať objem, udať zberné obdobie, 
vzorku poslať do laboratória (väčšina 
vyšetrení)

Začiatok zberu Koniec zberu

vymočiť sa do WC posledný raz močiť do zbernej nádoby

24 h zber 6:00 6:00 nasledujúci deň

12 h zber 18:00 6:00 nasledujúci deň

8 hod zber 22:00 6:00 nasledujúci deň



Všetky predanalytické informácie nájdete 



Analytická fáza – samotná analýza vzorky



36

Presnosť a správnosť (=pravdivosť) výsledkov

uncorrect
+ precise

correct
+ nonprecise

uncorrect
+ unprecise

Correct, 
true 

+ precise

Presné a 
správne

Presné ale 
nesprávne

Nepresné ale 
správne Nepresné a 

nesprávne



Monitorovanie kvality

37



Postanalytická fáza

• Validácia výsledkov

• Interpretácia, závery
• ELFO, IF, mikrobiológia,  genetika

• Vytlačenie výsledkov
• Elektronické posielanie
• Papierová výtlač

• Správna interpretácia výsledku ordinujúcim lekárom



Lekárska validácia - laboratórium



Interferencie
Hemolýza Lipémia

Ikterus



Kritické hodnoty - hlásenie
parameter hodnoty možné  riziká/  poznámka
Glukóza  dosp. <  2,5 mmol/l >  25,0 mmol/l neuroglykopénia, kóma

hlásiť aj u diabetikovGlukóza u detí <  2,5 mmol/l >  15,0 mmol/l
Sodík < 120 mmol/l >  160 mmol/l

Draslík <  2,5 mmol/l >   6,5 mmol/l
neplatí pre opakované hodnoty  ak má 
pracovisko  e-lab), pre dialýzy

Bilirubín 100 mol/l
Bilirubín nov. > 260 µkat/l novorodenci do 7 dní

> 345 µkat/l novorodenci   8-28  dní
Kreatinín do 1 r. > 100,0 µmol/l riziko zlyhávania obličiek
Kreatinín dosp. > 500,0 µmol/l okrem dialýzy
urea >   35   mmol/l okrem dialýzy
CK >  30,0  ukat/l rabdomyolýza 
Troponín T Hlásiť pozitívne hodnoty u ambulantných pacientov (nemocničné sú on-line)
AST ˃ 5,0 ukat/l neplatí pre opakované hodnoty  ak má 

pracovisko  e-labALT ˃ 5,0 ukat/l
Amoniak > 100,0 µmol/l riziko hepatálnej encefalopatie
Vápnik < 1,5 mmol/l >   3,0 mmol/l kŕčové stavy, sy.rozpadu tumoru, okrem dialýzy 
pH <  7,0 >   7,6
fibrinogén <  0,5 g/l >  10,0 g/l
APTT-R >  3,0 riziko krvácavých stavov
PT-INR > 5,0 riziko krvácavých stavov
D-diméry > 15 mg/l FEU DIC
hemoglobín <   80 g/l >  200 g/l riziko hypoxie/ zlyhania srdca
Hb do 12 rokov <   100 g/l
HTC <   0,20 >  0,55
Tr <   50 x 109/l >  1 000 x 109/l hemoragické / trombofilné stavy
Leukocyty <   2,0 x 109/l >   25 x 109/l

chemoterapia, infekcia, leukémia, 
Leukocyty - nov <     5 x 109/l >   35 x 109/l
NEU abs. <  1,0 x 109/l >   40 x 109/l chemoterapia, infekcia, leukémia,



Hodnotenie výsledku - kritická diferencia

Analytická variabilita: s akou chybou sme schopní daný parameter stanoviť 
pri jeho opakovanom vyšetrení z tej istej vzorky

Biologická variabilita:

Intraindividuálna variabilita: percentuálne zmeny v hodnote parametra 
meraného u toho istého jedinca opakovane niekoľko dní za sebou 

Interindividuálna variabilita: percentuálne zmeny v hodnote parametra u 
viacerých jedincov niekoľko dní za sebou

Kritická diferencia: %, o ktoré môže byť odchýlená absolútna hodnotu 
výsledku od predchádzajúceho vyšetrenia pacienta a kedy môžeme daný 
výsledok považovať za signifikantne odlišný od predchádzajúceho.



Analytická variabilita (%) Intraindividuálna biologická 
variabilita (%)

Kritická diferencia (%)

Albumín 1,4 3,1 9

AST 2,5 11,9 34

Chol 1,8 5,4 17

Na 0,9 0,7 3

TAG 2,4 20,9 58

Fe 1,9 26,5 73



Celk. chol :  6,2 mmol/l TAG : 3,0 mmol/l

7,25 mmol/l 5,14 mmol/l 1,26 mmol/l4,74 mmol/l

+/- 1,05 +/- 1,74

RCV 17% RCV 58%

Na  :  138 mmol/l Fe : 23,0 mmol/l

142,14 mmol/l 133,86 mmol/l 6,21 mmol/l39,79 mmol/l

+/- 4,14 +/- 16,79

RCV 3% RCV 73%


