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Vážení čtenáři,

na tematickém i obsahovém rozsahu aktuálního vydání časopisu SYNLABIANER je nejlépe 
vidět, jak širokou oblast činností společnost synlab czech má. Mnoho pacientů vnímá labora-
torní vyšetření jen skrze odběrová pracoviště. Zapomínají ale na to, jak komplexní a složitý je 
celý „organismus“, který se o jejich zajištění stará, a také na vysokou odbornost, již zaměstnanci 
společnosti SYNLAB mají. Navíc se jedná o dynamické prostředí, jež se neustále vyvíjí – díky 
novým laboratorním testům, novým znalostem, postupům. Všichni jsme proto v neustálém pro-
cesu vzdělávání. A své znalosti předáváme dále – lékařům, sestrám, dalšímu zdravotnickému 
i nezdravotnickému personálu. Desítky hodin měsíčně patří právě vzdělávání – a část z něho 
se následně odráží také na stránkách tohoto časopisu. I v tomto vydání můžete nahlédnout do 
široké škály vzdělávacích aktivit, seminářů či konferencí, které SYNLAB organizoval nebo se jich 
aktivně účastnil.

Jak jsem již uvedl, SYNLAB patří mezi průkopníky v nových vyšetřeních a metodách, které přináší také do České republiky 
– mimo jiné díky tomu, že patří do rodiny celoevropské laboratorní skupiny, jedné z těch největších, a může tak využívat pane-
vropského know-how. Příkladem může být komfortní a přesné vyšetření na rakovinu tlustého střeva, které již několik měsíců na 
našem území nabízíme a jež se bezesporu stane důležitou součástí nejen prevence, ale také detekce onemocnění, v němž Češi 
stále drží neblahé prvenství.

Již několik posledních vydání SYNLABIANERU se věnujeme také právním novinkám, jež doslova chrlí čeští zákonodárci a minis-
terstva. Vyznat se ve všem, co se mění, je někdy téměř nemožné. O to spíš, že je potřeba sledovat nejen předpisy, které se přímo 
vztahují ke zdravotnictví, ale také ty z dalších oborů – třeba finančních, daňových, vzdělávacích a mnohých dalších. Servis, jejž 
dostáváme od našich právních kanceláří, se tak snažíme posouvat směrem k vám a ulehčit vám touto cestou alespoň částečně 
pracovní život.

Před námi se rýsují nová vyšetření v rámci preventivního programu Zdraví národa. V tomto vydání fakticky ukončujeme celý 
velmi úspěšný loňský ročník, jejž uzavřelo vyšetření trombofilních mutací u žen a dívek. Vždy nás překvapí, jak velký zájem o celý 
projekt mají nejen pacienti, ale také odborná veřejnost. Upřímně nás těší, že můžeme nejen podpořit prevenci, ale díky tisícům 
prošetřených pacientů také přispět relevantními statistickými údaji, které jsou pro odborníky nezbytné. Mimochodem, za dobu 
existence Zdraví národa jsme „prošetřili“ již téměř 40 tisíc pacientů, u stovek z nich jsme odhalili vážná onemocnění, zachraňovali 
jsme jejich zdraví, a dokonce i životy. Už to samo o sobě je důvodem k velké hrdosti. Pokud doplním, že celý preventivní program 
je financován mimo systém zdravotního pojištění, tedy z rozpočtu společnosti SYNLAB, a že se do něj zapojují naši zaměstnanci 
napříč Českou republikou, pak není třeba cokoli více dodávat.

Je před námi doba dovolených. Při jejich plánování i prožívání myslete mimo jiné na zdraví své i svých blízkých, kteří pojedou 
s vámi. Ať se vám daří v práci, ale také odpočívat, a především užívat si života. A pokud najdete volnou chvilku, prolistujte a pro-
čtěte si aktuální SYNLABIANER. Mé stručné resumé toho, co přináší, je jen drobná ochutnávka. Na dalších stránkách najdete 
mnohem více.

S přáním příjemného počtení

Tomáš Hofman 
vedoucí oddělení dopravy 
synlab czech, s. r. o.
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Výsledky Zdraví národa v ČR 
kopírují celosvětové statistiky 
Autor: Zdeněk Soudný

V rámci preventivního programu Zdraví 
národa jsme dívkám a ženám ve věku od 
15 do 25 let (včetně) užívajícím hormonální 
antikoncepci, ale i těm, které teprve plánují 
ji brát, umožnili bezplatně zjistit, zda netrpí 
některou z trombofilních mutací. To zname-
ná, že laboratorním rozborem DNA z krve 
potvrdíme, či vyvrátíme, zda mají genetické 
predispozice ke zvýšené tvorbě krevních 
sraženin, jež je mohou ohrozit na životě.

Sklon k tvorbě krevních sraženin může být 
ještě zesílen vnějšími faktory, například uží-
váním hormonální antikoncepce. Takzvané 
kombinované antikoncepční preparáty, které 
obsahují nízké dávky estrogenů a progesti-
nů, riziko trombózy (vzniku krevní sraženiny) 
více než dvacetinásobně zvyšují. Není-li ge-
netický sklon ke vzniku trombózy včas od-
halen, zdraví ženy může být vážně ohroženo 
nejen v souvislosti s užíváním antikoncepce, 
ale také později během těhotenství.

Onemocnění spojená 
s tromboembolickou komplikací
Pokud se krevní sraženina odtrhne od cév-
ní stěny a začne putovat krevním oběhem, 
je zde veliké riziko ucpání cévy, které může 
způsobit srdeční či mozkovou příhodu, hlu-
bokou žilní trombózu nebo plicní embolii.

Pokud krevní sraženina ucpe některou 
žílu z hlubokého žilního systému, dochází 
k omezení nebo úplnému zastavení toku 

ZDRAVÍ NÁRODA

krve (tzv. hluboké žilní trombóze) nejčastěji 
na dolních končetinách. K plicní embolii 
dochází, pokud se krevní sraženinou ucpe 
céva dodávající krev do plic. Cévní mozková 
příhoda může být zapříčiněna trombózou 
nebo embolií mozkových tepen projevující 
se narušením motoriky a kognitivních funkcí, 
v některých případech s fatálním koncem.

Prevence tromboembolických 
onemocnění
Riziko tromboembolické nemoci je možné 
zmírnit dodržováním zásad zdravého 
životního stylu. Výrazně omezte kouření 
a zařaďte dostatek pravidelného pohybu. 
Fyzická aktivita totiž zvyšuje tvorbu enzymu 
fibrinolyzínu, který rozkládá krevní sraže-
niny. K prevenci obezity je také vhodné 
dodržovat zdravý jídelníček. Nadměrný pří-
jem energie aktivuje velké množství volných 
radikálů, které následně způsobují zánětlivé 
poškozování cévní stěny. Do jídelníčku 
zahrňte více potravin obsahujících omega-3 
mastné kyseliny, které přirozeně ředí krev 
a tím zabraňují trombóze. Samozřejmostí 
by měla být také dostatečná hydratace. 
Zvýšenou pozornost věnujte i důkladnému 
doléčení všech infekcí, které při dlouho-
dobém působení aktivují zánětlivé procesy 
a zvyšují také riziko trombózy.

Pokud si chce pacient ověřit, zda netrpí 
některou z trombofilních mutací, stačí 
navštívit kterékoli odběrové pracoviště 

společnosti synlab czech a s pomocí 
odběrové sestry vyplnit žádanku na toto 
vyšetření nabízené v rámci samoplátcov-
ského programu. Naše laboratoř v rámci 
akce Zdraví národa vyšetřila celkem 2 682 
klientek ve věku od 15 do 25 let včetně 
pomocí DNA analýzy z krve.

U všech jsme testovali možnou přítom-
nost leidenské mutace (FV) a mutace pro 
protrombin (FII). Z této skupiny vyšetření byl 
záchyt genetických změn v 218 případech, 
tj. 8,1 %, což odpovídá světové populaci.

Leidenská mutace byla prokázána ve 
157 (5,9 %) případech z celkového počtu 
vyšetřených; z toho ve dvou případech 
v homozygotní sestavě, která může riziko 
trombózy zvýšit až 80krát. Ostatních 
155 případů byli heterozygoti, u nichž riziko 
není tak markantní.

Mutace pro protrombin byla prokázána 
v 61 (2,2 %) případech z celkového počtu 
vyšetřených; u všech v heterozygotní se-
stavě, což opět odpovídá celkové populaci. 
U těchto lidí je riziko trombózy zvýšeno 
dvakrát až třikrát.

Závěrem lze konstatovat, že výsledky 
kopírují data světové populace a zároveň 
ukazují na nutnost testování trombofilních 
mutací například v souvislosti s užívá-
ním antikoncepce.
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Trombofilní stavy v gynekologii 
a porodnictví

Trombofilní stav neboli trombofilie je 
porucha hemostázy, při které následně 
dochází ke krevnímu srážení a tromboti-
zaci. Trombofilie může být získaná nebo 
vrozená. Zvýšené riziko trombózy pozoru-
jeme u pooperačních stavů, malignit, dlou-
hodobé imobilizace, myeloproliferativního 
onemocnění, autoimunitního onemocnění, 
farmakoterapie a podobně. V případě vro-
zených trombofilních stavů často mluvíme 
o trombofilních mutacích, protože se jedná 
veskrze o mutace v genech kódujících pro-
teiny zodpovědné za správnou hemostázu.

Nejčastěji se jedná o:
a) mutaci genů kódujících 

faktor V (leidenská mutace);
b) deficit antitrombinu (AT), proteinu C 

a proteinu S;
c) mutaci v genu pro protrombin G20210A.

Další skupinou jsou trombofilie smíšené, 
ke kterým dochází na základě vrozené 
genetické mutace za spoluúčasti dalších 
faktorů. Příkladem takové trombofilie je 
hyperhomocysteinemie. Zvýšená hladina 
homocysteinu může nastat například při 
vrozené mutaci genu pro MTHFR C677T, 
A1298C ve spojení s deficitem vitaminu B6, 
B12 či kyseliny listové.

Autor: MUDr. Marcel Hasch
gynekolog a porodník, klinický genetik

Leidenská mutace
Nejčastější vrozenou koagulopatií je muta-
ce faktoru V (leidenská mutace). Riziko 
tromboembolie v průběhu života je u no-
sičů asi 30 %. Z molekulárního pohledu 
jde o záměnu guaninu za adenin na 1691. 
nukleotidu faktoru V. Tato změna vyvolá 
v řetězci faktoru V výměnu glutaminu za 
arginin na 506. místě řetězce (FV Q506). 
Záměna aminokyselin způsobí rezistenci 
na aktivovaný protein C (APC–REZISTEN-
CE), a tím náchylnost k tvorbě trombóz. 
V kavkazské populaci je faktor V Leiden 
(faktor V 1691GA) nejčastějším genetickým 
defektem způsobujícím trombózu. Frek-
vence výskytu kolísá mezi dvěma a 15 %. 
Heterozygotní forma faktoru V Leiden 
zvyšuje riziko trombózy třikrát až osmkrát, 
u homozygotů je riziko až 80násobné.

U pacientů s žilní trombózou byla mutace 
faktoru V prokázána ve 20 % případů. 
Představuje tak nejčastější genetickou 
mutaci u pacientů s tromboembolickým 
onemocněním.

Deficit antitrombinu (AT)
Deficit antitrombinu je porucha s nej-
silnějšími protrombotickými účinky. 
Riziko tromboembolie v průběhu života 

je u nosičů 70–90 %. AT je polypeptid 
syntetizovaný v hepatocytech s prodlou-
ženým poločasem. Deficit AT je způsoben 
množstvím bodových mutací, delecí 
a inzercí, v naprosté většině případů 
se jedná o dědičné onemocnění s 50% 
rizikem přenosu na potomky – autozo-
málně dominantní typ dědičnosti. V rámci 
vrozených koagulopatií mají pacienti 
s deficitem antitrombinu největší riziko 
vzniku trombózy.

Mutace v genu pro protrombin
Mutace v oblasti protrombinového genu 
v pozici 20210GA je spojena se zvýšenou 
hladinou protrombinu a představuje tak 
zvýšené riziko vzniku trombózy. Incidence 
této mutace je popisována u 2–3 % popu-
lace. V rodinách s trombózou bývá popiso-
vána v 18 % případů. Nosič mutace v genu 
pro protrombin má třikrát až čtyřikrát vyšší 
riziko vzniku trombózy.

Deficit proteinů C a S
Prevalence deficitu těchto proteinů je velmi 
nízká, pod 0,1 %. Proteiny C a S jsou 
syntetizovány v hepatocytech. Dědičnost je 
opět téměř bezvýhradně autozomálně do-
minantní. Riziko vzniku trombózy v průběhu 
života je u obou deficitů okolo 50 %.

VĚDA A POZNÁNÍ
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VĚDA A POZNÁNÍ

Hyperhomocysteinemie
Homocystein je odvozen od aminokyseliny 
methioninu. Vrozená hyperhomocysteinemie 
může být zapříčiněna řadou enzymatických 
defektů. Nejznámějším z nich je mutace 
v genu pro MTHFR (metyltetrahydrofolátre-
duktáza). Klinické projevy se mohou zvýraznit 
při deficitu vitaminů B6, B12 a kyseliny listové 
nebo při léčbě metotrexátem. Kromě trom-
bofilního efektu je hyperhomocysteinemie 
též považována za rizikový faktor kardio-
vaskulárních nemocí včetně aterosklerózy 
a následné ischemické choroby srdeční.

V klinické praxi gynekologických ordinací je 
problematika tromboembolických onemoc-
nění (TEN) nejčastěji spojována s užíváním 
hormonální antikoncepce (HAK). Riziko 
vzniku krevních sraženin v žilách v souvis-
losti s užíváním kombinované hormonální 
antikoncepce se mírně liší mezi jednotlivý-
mi přípravky a závisí na typu gestagenu, 
který obsahují. Pohybuje se mezi pěti 
a 12 případy venózního tromboembolismu 
na 10 000 žen užívajících kombinovanou 
hormonální antikoncepci ročně, což je při-
bližně dvakrát až šestkrát častěji než u žen, 
jež antikoncepci neužívají.

Přípravky kombinované hormonální antikon-
cepce také mírně zvyšují riziko krevních sra-
ženin v tepnách, ale méně než riziko krevních 
sraženin v žilách. Toto mírné riziko je stejné 
u všech kombinovaných antikoncepčních 
přípravků. Krevní sraženiny u žen užívajících 
kombinovanou hormonální antikoncepci se 
vyskytují relativně vzácně, mohou však být 
velmi závažné a ve velmi ojedinělých přípa-
dech mohou skončit i smrtí.

V případě, že žena či dívka zvažuje užívání 
HAK, by se mělo zjistit, zda:
1. ona sama v minulosti 

prodělala trombózu;
2. užívala léky proti srážení 

krve (heparin, warfarin);
3. trombózu prodělal někdo z příbuzných 

(rodiče, sourozenci). A zda trombóza 
vznikla v souvislosti s užíváním 
HAK nebo těhotenstvím;

4. měl někdo z příbuzných mozkovou 
příhodu nebo srdeční infarkt 
před 50. rokem věku;

5. byl někdo z příbuzných vyšetřován 
a byla u něj zjištěna dědičná 
dispozice k trombóze;

6. sama pacientka podstoupila 
takové vyšetření, a pokud 
ano, s jakým výsledkem.

Další postup vychází ze získaných anam-
nestických údajů, eventuálně z dalších 
následně provedených diagnostických 
vyšetření. Pokud pacientka sama pro-
dělala trombózu, je pro ni kombinovaná 
HAK zcela nevhodná. Stejně tak je tomu 
u pacientky, jejíž příbuzná prodělala trom-
bózu v souvislosti s HAK či těhotenstvím. 
Pacientka s pozitivní rodinnou anamnézou 
by měla absolvovat vyšetření v hematolo-
gické ambulanci s následným genetickým 
testováním. Pokud se na základě gene-
tických testů prokáže vrozená trombofilní 
dispozice, je HAK rovněž nevhodná. 
U dívek, které v minulosti podstoupily 
screening v rámci vyšetření rodiny a byla 
u nich zjištěna dispozice v homozygotní 
formě nebo kombinovaná (dvě a více), platí 
stejné doporučení. U pacientek s pozitivní 
rodinnou anamnézou a negativním scree-
ningem je nutné zvážit další rizika (obezita, 
nedostatek pohybu, kouření ) a podle toho 
doporučit vhodnou formu antikoncepce.

Další samostatnou kapitolou je těhoten-
ství. Problematika TEN se týká v těchto 
případech nejen těhotné ženy, ale i plodu. 
V těhotenství se žilní trombóza objeví asi 
u 29 z 10 000 těhotných, v období kolem 
porodu dokonce u 300–400 z 10 000 žen. 
Těhotenství tedy obecně zvyšuje riziko TEN 
oproti běžné populaci asi šestkrát.

Pro správnou diagnostiku a léčbu jsou opět 
nejdůležitější anamnestická data. K dota-
zům výše uvedeným v souvislosti s HAK je 
velmi důležité doplnit informace o předcho-
zích těhotenstvích, a to především o:
1. opakovaných abortech v začátku gravidity;
2. intrauterinním úmrtí plodu;
3. růstové retardaci plodu;
4. rozsáhlé placentární infarzaci;
5. těžké preeklampsii.

Další postup opět vychází ze získaných 
anamnestických údajů, eventuálně z dal-
ších následně provedených diagnostických 
vyšetření. Péče o těhotnou ženu je v těchto 
případech od počátku mezioborová. Je 
potřeba včas stanovit diagnózu, případně 
co nejdříve zahájit léčbu či profylaxi pomocí 
nefrakcionovaného nebo nízkomolekulární-
ho heparinu (LMWH).

V některých případech je dobré vědět 
o trombofilních stavech ideálně ještě před 
početím. Například v případě hyperhomo-
cysteinemie zahajujeme léčbu vitaminem 
B6 a kyselinou listovou již před těhoten-
stvím a pokračujeme v ní po celé těhoten-
ství a šestinedělí. Podávání kyseliny listové 
má navíc prokázané preventivní účinky 
u defektu neurální trubice plodu.

Nezbytným předpokladem optimální 
diagnostiky a léčby tromboembolické ne-
moci je ve všech těchto případech těsná 
spolupráce gynekologa a hematologa, ale 
i praktického lékaře, který má v mnoha 
případech k dispozici ty nejdůležitější 
anamnestické údaje. A v neposlední řadě 
je třeba zmínit špičkový laboratorní kom-
plement, biochemický, genetický i imu-
nologický, bez něhož bychom se u těchto 
mnohdy život ohrožujících onemocnění 
nepohnuli z místa.
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Správný odběr a transport vzorků 
biologického materiálu
v klinické mikrobiologii
Autor: Michaela Kavanová, DiS., Věra Podhajská

Všechny odběry mají být provedeny před 
zahájením antibiotické léčby. Výtěry či stěry 
se odebírají do odběrové soupravy Amies. 
Pro vyšetření RSV nebo ADV je vhodné 
zasílat suchý tampon bez transportního 
média. V případě vyšetření Chlamydia 
trachomatis Ag je vhodné zasílat výtěr 
v odběrové soupravě Remel. Postup při 
tomto odběru lze najít na webových strán-
kách www.synlab.cz v laboratorní příručce. 
Tekuté materiály se doporučuje odebírat 
do sterilní zkumavky o objemu 10 ml. Krev 
na hemokultivaci odebíráme do speciální 
odběrové lahvičky s tekutou kultivační 
půdou (výrobce Biomérieux). Pro my-
kobakteriologická vyšetření se zasílá tekutý 
materiál ve sterilní zkumavce, k odběru krve 
na vyšetření QuantiFERON® se používá TB 
Gold In-Tube.

V případě vyšetření PCR metodou 
u pneumoinfekcí je možné zasílat výtěr 
v odběrové soupravě Remel, tekutý 
materiál ve sterilní zkumavce. Pro PCR 
vyšetření urogenitálních infekcí bakteriál-
ního původu lze výtěry odebírat do Remel, 
moč do sterilní zkumavky o objemu 10 ml. 
Pro PCR vyšetření HPV HR nebo LR se 
odebírá pouze výtěr do Remel, Digene 
či Cobas. Ke stanovení DNA u neuroin-
fekcí se zasílá krev odebraná do EDTY, 
tekutý materiál do sterilní zkumavky. Pro 
vyšetření hepatitid PCR metodou se zasílá 
krev odebraná do EDTY či do zkumavky 
určená k separaci séra 10 ml.

V případě dotazů kontaktujte odborníky 
společnosti SYNLAB přes akreditované 
call centrum 800 800 234.

Jak na správný odběr biologického materiálu pro 
bakteriologická, mykologická, parazitologická a PCR 
vyšetření? I to bylo jedno z témat odborného semináře, 
pořádaného společností synlab czech s. r. o.

LABORATORNÍ TECHNIKY

http://www.synlab.cz
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Referát z Národního kongresu 
České společnosti pro trombózu 
a hemostázu ČLS JEP s mezinárodní 
účastí v Praze 21.–22. 11. 2016
Autor: MUDr. Ladislav Krajči, CSc., MUDr. Milada Jankovská

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., referoval 
o platných doporučeních z roku 2012 pro 
antitrombotickou léčbu STEMI. Na základě 
evropských doporučení poukázal na závazný 
diagnostický a léčebný postup (perkutánní 
intervenci – PCI) v prehospitalizační a hospi-
talizační fázi. V ČR máme 22 center pro PCI 
s 24hodinovým provozem. Od vstupu do ka-
tetrizační laboratoře je PCI provedena v prů-
měru do 30 minut. Dle Národního registru 
kardiovaskulárních intervencí pPCI u STEMI 
mortalita dlouhodobě klesá jak při nemocnič-
ním pobytu, tak do měsíce i do jednoho roku 
a dlouhodobý roční průměr je za posled-
ních šest let 3 %. První pomocí je podání 
150–300 mg per os kyseliny acetylsalicylové, 
po výkonu PCI k ní po dobu 6–12 měsíců 
přidáváme inhibitor P2Y12 (u nás obvykle 
klopidogrel) nebo selektivní podání GPI. Při 
této duální léčbě je častější kompletní ST 
rezoluce, je méně trombóz ve stentu, méně 
krvácení, úmrtí, cévních mozkových příhod 
nebo infarktů myokardu. Antikoagulační 
léčba vychází z ESC guidelines z roku 2012. 
Taktiku léčby řídí od začátku kardiolog.

Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., se 
věnovala antitrombotické léčbě u NSTE-AKS. 
Základem akutní léčby je zamezení progre-
si aterotrombotické léze zprůchodněním 
koronární tepny. Cílem dlouhodobé léčby 
je stabilizace aterosklerózy, a tím prevence 
opakovaných velkých kardiovaskulárních 
příhod. Antitrombotická léčba vychází ze 
zvoleného postupu a typu revaskularizace. 
Dávkování antitrombotik musí zohlednit věk 
pacientů a stav renálních funkcí. Tikagrelor je 
lékem první volby u konzervativně léčených 
pacientů bez vysokého rizika s možností 
iniciace léčby ihned po stanovení diagnózy. 
Optimální začátek léčby tikagrelorem (před-
nostně před klopidogrelem) u invazivního po-
stupu není dostatečně prozkoumán, zatímco 
zahájení léčby prasugrelem se doporučuje 
po koronární angiografii, před PCI.

MUDr. Ondráková referovala o postupu 
u pacienta po implantaci intrakoronárního 
stentu s nutností velké nekardiální operace. 
5–15 % těchto pacientů potřebuje v prů-
běhu následujícího roku chirurgický výkon. 

Celková mortalita po těchto operacích je od 
0,8–1,5 %. Až 42 % pacientů má periope-
rační kardiovaskulární příhody. Observační 
studie potvrdily, že nekardiální operace pa-
cientů po implantaci intrakoronárního stentu 
mají zvýšené riziko smrti a infarktu myokardu, 
nejčastěji trombózou stentu s mortalitou až 
40 %. Duální protidestičková léčba vysazená 
v perioperačním období by měla být vrácena 
nejlépe do 48 hodin po chirurgickém výkonu. 
Kroky ke snížení perioperačního rizika 
spočívají v dobré multioborové spolupráci, 
ve správné stratifikaci předoperačního rizika  
nebo v odložení plánované operace, racio-
nálním perioperačním vedení antitrombotické 
terapie či pooperačním monitoringu.

MUDr. Jiří Knot mluvil o chronické antikoa-
gulační léčbě při nutnosti velké nekardiální 
operace. S léčbou vždy balancujeme 
mezi riziky trombotických komplikací 
nebo krvácení. Při riziku perioperačního 
tromboembolismu je třeba využít pře-
mosťující (bridging) léčbu podáváním 
krátkodobě působícího heparinu. Při riziku 

Kongres se koná ob rok a byl v pořadí již šestý, a to za spoluúčasti řady farmaceutických 
firem. Zahájil jej profesor Jan Kvasnička, předseda ČSTH, v hotelu Clarion v Praze.

ZE SVĚTA SYNLABU
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pooperační tromboembolické příhody 
je nutná antikoagulační léčba s cílem 
prevence jejího vzniku. Chirurgické výkony 
spojené s krvácením při současném podá-
vání antikoagulační terapie jsou především 
v břišní chirurgii a u urologických operací. 
Při malých stomatologických zákrocích, 
kardiologických výkonech nebo malých 
oftalmologických výkonech se nedoporu-
čuje terapii warfarinem vysadit. Dostačující 
je snížit INR na 1,6–1,9. Důraz se klade 
na lokální stavení krvácení. U urgentního 
výkonu se podává vitamin K i. v., Pro-
thromplex, čerstvě zmražená plazma. Při 
chronickém podávání NOAC, u dabigatra-
nu je nově antidotum Praxbind. U rivaroxa-
banu a apoxabanu jsou zavedené postupy 
s možností bridgingu nebo přerušením na 
2–3 dny, případně lze mezidobí překrýt 
LMWH. U NOAC je třeba přihlížet ke stavu 
renálních funkcí a upravit dávku. U urgent-
ních výkonů je nutné ihned přerušit léčbu 
NOAC a intervenci odložit na 12–24 hodin.

Doc. MUDr. Ladislav Krofta mluvil o mož-
nosti časné diagnostiky preeklampsie 
a trombotických komplikací. Úvodem 
zdůraznil, že tradiční prenatální porodnická 
péče začíná od 37. týdne gravidity a že 
je nutné, aby začala již před 16. týdnem 
gravidity. Tento krok by mohl výrazně 
změnit mortalitu matky i plodu, především 
včasným záchytem možných komplikací 
gravidity. Časný screening preeklampsie 
se opírá o anamnézu a mateřské charak-
teristiky. Jsou známé faktory s vysokým 
rizikem (chronické renální onemocnění, 
autoimunitní onemocnění, hypertenze, 
diabetes mellitus 1. a 2. typu, hypertenze 
při předešlé graviditě), dále faktory střed-
ního rizika (první gravidita, věk těhotné nad 
40 let, předchozí gravidita před více než 
deseti lety, výskyt preeklampsie v rodině, 
vícečetná gravidita, BMI nad 35 na začátku 
těhotenství ). Pomocnými metodami jsou 
index pulzatility v aa. uterinae, střední 
arteriální tlak – MAP, biochemické ukazate-
le – placentární růstový faktor – PlGF, vas-
kulární endotelový růstový faktor – VEGF, 
solubilní vaskulární endotelový růstový 
receptor s-Llt-1. Toto pomáhá včas zachytit 
hrozící časnou, intermediární nebo pozdní 
preeklampsii. Důležitý je časný screening 
k záchytu poruchy fetálního růstu, bez 
preeklampsie, nebo růstové restrikce 
plodu. Prevence preeklampsie a restrikce 
růstu plodu může být zajištěna včasným 
podáváním Aspirinu již od začátku těhoten-
ství. Hlavními příčinami mateřských úmrtí 
v ČR jsou hemoragie, trombózy a embolie, 
kardiovaskulární komplikace. V období let 
1991–2008 to bylo 11 úmrtí ročně, u mrtvě 
narozených plodů je průměr 10,7 za rok. 

Zvýšené riziko preeklampsie a úmrtí u žen 
po císařském řezu (dehiscentní jizva po 
SC, porucha placentace, patologická 
nízká nidace), rekonstrukčních/ablačních 
a hysteroskopických výkonech na děloze. 
Císařský řez je v ČR nejčastější abdomi-
nální výkon a měl by být zájem o sledování 
chování jizvy po SC. Nové uspořádání 
prenatální péče by mělo být od 12. týdne, 
kdy mezi 12.–34. týdnem je každá riziková 
gravidita v péči odborníka na fetomater-
nální medicínu, který pak dál rozhodne 
o diferenciaci péče.

MUDr. Kalivodová referovala o moderním 
přístupu v léčbě preeklampsie a o vlivu 
podávání kyseliny acetylsalicylové na sní-
žení jejího výskytu. V úvodu popsala kli-
nické projevy preeklampsie, zdůraznila její 
incidenci v ČR, která činí 4–8 %. Jde tak 
o jednu z nejzávažnějších příčin mateřské 
a novorozenecké mortality a morbidity, 
v ČR je na 5. místě. Etiologie je multifak-
toriální (genetické, imunologické faktory 
a preexistující onemocnění ). Preeklampsie 
se rozvíjí v průběhu gravidity, důležitá 
je abnormální placentace a endotelová 
dysfunkce. Screening preeklampsie je 
možný již v 1. trimestru, a to za pomoci 
biochemických markerů PAPP-A a PIGF, 
anamnestických dat, antrometrických dat, 
MAP, dopplerovským zobrazením UtA. Od 
13.–36. týdne se podává již 75–150 mg 
denně kyseliny acetylsalicylové, která 
zlepší funkce uteroplacentární jednot-
ky a sníží rizika výskytu preeklampsie 
o 50–80 %. Predikce preeklampsie ve 
2. a 3. trimestru je možná sledováním vze-
stupu s-Fit-1 a PIGF. Dále pomáhá vyšet-
ření UtA+ poměr s-Fit-1 k PIGF (PEI), kdy 
vysoké hodnoty PEI predikují diagnózu 
preeklampsie v následujících 3–4 týdnech. 
Léčba ASA se ukončuje v 36. týdnu, po-
dávání ASA plošně u nerizikové populace 
nemá význam.

Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D., 
mluvila o dlouhodobých důsledcích 
těhotenských komplikací, které induku-
jí deregulaci mRNA a jsou asociovány 
s kardiovaskulárními a cerebrovaskulární-
mi onemocněními. Komplikace v průběhu 
těhotenství – gestační hypertenze, intra-
uterinní růstová restrikce, preeklampsie 
a eklampsie – jsou spojené s dlouhodobý-
mi metabolickými a vaskulárními změ-
nami u matky a znamenají vysoké riziko 
pozdějšího rozvoje aterotrombotických 
orgánových komplikací v tepenném řečišti, 
trombogeneze v žilním řečišti a městnavé-
ho srdečního selhání.

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., velmi 
podrobně popsal trombózu portální žíly 
a přístup chirurga. V úvodu definoval, co 
je trombóza portální žíly, co je proximální 
trombóza neboli trombóza splanchnic-
kého řečiště, kam patří Buddův-Chiariho 
syndrom, obstrukce extrahepatické portální 
žíly a trombóza mezenterické žíly. Incidence 
je mezi 5–18 % a extrahepatická obstrukce 
představuje 5–10 % všech případů portální 
hypertenze. Další dělení je: akutní × chro-
nické, chronické symptomatické × asympto-
matické, centrální × periferní. Příčinou u dětí 
mohou být vrozené vady portálního a kar-
diovaskulárního řečiště nebo břišní infekce, 
např. akutní apendicitida. U dospělých jsou 
to cirhóza jater, malignity jater a pankreatu, 
myeloproliferativní syndrom, idiopatická 
příčina je asi v 8–15 %. Etiologie je obvykle 
multifaktoriální, v 1/3 jde o vrozenou trom-
bofilii. Hematologických příčin je celá řada, 
kromě vrozených hemokoagulačních poruch 
jsou to také ty získané. U Buddova-Chiariho 
syndromu je příčinou trombus v portální žíle. 
Neléčený syndrom končí fatálně progresí 
jaterního selhání od tří měsíců do tří let. Por-
tosystémový shunt vede k přežití v 38–87 % 
případů. Incidence je 0,4–0,8/milion, preva-
lence 1,4/milion.

ZE SVĚTA SYNLABU
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MUDr. Jan Ulrych se věnoval profylaxi TEN 
v chirurgii. Výskyt hluboké žilní trombózy 
byl 15–30 %, plicní embolie 0,1–0,8 % ve 
všeobecné chirurgii, po zavedení farma-
kologické profylaxe redukce HŽT se snížil 
o 72 %. Ulrych dále porovnával výskyt – 
kumulaci rizikových faktorů vlastním 
skórovacím systémem (ČSTH) s Capriniho 
skórovacím systémem s českým systémem 
skóre. Vysoké riziko bylo u tří a více rizi-
kových faktorů, oproti Capriniho systému, 
který za vysoké riziko považuje pět a více 
rizikových faktorů. Po validaci skórovacího 
systému RAM-ČSTH, určeného k zhodno-
cení pooperačního rizika TEN u chirurgic-
kých pacientů, který vypracovala Česká 
společnost pro trombózu a hemostázu 
ČLS JEP na souboru 505 nemocných, byly 
benigní diagnózy u 216 pacientů, u karcino-
mu kolorekta 205 a u karcinomu pankreatu 
84 pacientů. Podle vypracované metodi-
ky sledování se monitorovaly laboratorní 
markery trombogeneze před operací, pak 
7.–10. den a 28.–30. den; pooperační TEN 
byla sledována za šest měsíců u benigní-
ho onemocnění, respektive za 12 měsíců 
u maligního. Tento systém (RAM-ČSTH) 
umožnil identifikovat pacienty s vysokým 
rizikem pooperační TEN a stratifikovat riziko 
žilního tromboembolismu u chirurgických 
pacientů před operačním výkonem.

NOAC jako nová obava 
akutní chirurgie?
Podávání těchto preparátů především 
v indikaci nonvalvulární fibrilace síní ve 
světě narůstá a s tím i riziko krvácení 
především do CNS a GI traktu, byť oproti 
warfarinu je o řád nižší. Jediné antido-
tum, které je u nás dnes k dispozici, je 
dabigatran, preparát Praxbind 2 × 5 g, 
dialýza by byla časově i technicky složité 
řešení. Ve fázi studie na všechny klabany 
je nadějné antidotum andexanet, který 
bude k dispozici nejspíš v roce 2018. 
Další situace, kdy pacient krvácí a hemo-
koagulace je v normě, potenciální příčiny 
jsou nekorigovaná hypertenze, trombo-
cytopatie, při poruše primární hemostázy 
pomůže hematolog.

MUDr. Jansa se věnoval chronickým 
komplikacím akutní plicní embolie. Úvo-
dem zmínil evropský registr, vyjmenoval 
frekventované příčiny vedoucí k tomuto 
stavu a zdůraznil význam trombofilních 
mutací. Incidence CTEPH v ČR je asi 
15 tisíc případů akutní PE za rok, vznik 
CTEPH do 200 za rok a správně diagnos-
tikovaná CTEPH asi do 50 za rok. V jeho 
detekci jsou klíčové echo aperfuzní scinti-
grafie, katetrizace s angiografií nebo CT 
angiografie. Screening CTEPH u asymp-
tomatických pacientů po PE se obecně 
nedoporučuje. Na kazuistikách Jansa 
ukázal specifickou léčbu CTEPH, kterou 
je endarterektomie, angioplastika nebo 
farmakoterapie na reziduálních/rekurent-
ních stavech, anatomicky inoperabilních. 
Endarterektomie se provádí v hluboké 
hypotermii +18 °C a mimotělním oběhu, 
mortalita činí 4,5–20 %. Pokud CTEPH 
progreduje, končí pravostranným srdečním 
selháním a při tlaku v AP nad 50 mmHg je 
jen 10% šance na přežití. Balonková angi-
oplastika je možná na periferněji uložených 
větvích AP. Závěrem autor konstatoval, že 
CTEPH je relativně častá chronická kom-
plikace PE. V jejím odhalení je rozhodující 
echo a V/Q scintigrafie plic, pacienti jsou 
poté celoživotně na antikoagulaci.

MUDr. Mlejnský navázal na tuto přednáš-
ku a probral všechna úskalí mimotělního 
oběhu během chirurgické léčby CTEPH. 
Věnoval se též problematice hemostázy při 
zajištění tohoto výkonu. Od září 2004 do 
dubna 2016 byla enarterektomie prove-
dena u 279 pacientů, z toho bylo 105 žen 
a 174 mužů. Tuto léčbu považuje autor 
dnes za bezpečnou.

MUDr. Ambrož pokračoval v ana-
lýze CTEPH ve Všeobecné fakultní 
nemocnici. Na grafech ukázal počty 

diagnostikovaných s CTEPH od roku 2003 
do roku 2014, dále počty operovaných 
v období 2004–2014 a také to, že v ně-
kterých regionech ČR je horší diagnostika 
CTEPH. Endarterektomie byla provedena 
u 76 % z celkového počtu 437 nemoc-
ných. Hospitalizační mortalita byla 8,9 %, 
jeden rok přežilo 89 %, tři roky 87 % a pět 
let 82 % pacientů. Reziduální plicní hy-
pertenze byla hlavním faktorem určujícím 
časnou i pozdní mortalitu. V této skupině 
činilo pětileté přežití jen 54 %.

Prof. Dyr se věnoval změnám v prosto-
rovém uspořádání koronárních trombů 
u akutního infarktu myokardu. Ukázal, že 
uvnitř jsou destičky, nad nimi erytrocyty 
a kolem fibrinová síť. Stavba trombu se 
v čase mění a jeho studium může přinést 
mnoho nových poznatků, jak lépe léčebně 
zasáhnout, aby došlo k jeho co nej-
rychlejšímu rozpuštění a tím ke zkrácení 
ischemie myokardu. Autor se dále věnoval 
multipotentní roli trombinu, fibrinopepti-
dům A a B i jejich působení na fibrinogen 
volný a vázaný ve fibrinových vláknech 
tvořících síť.

MUDr. Hrachovinová se věnovala získané 
TTP. Příčinou je přechodná nefunkčnost 
ADAMT13 (pod 10 %) způsobená pro-
tilátkami nebo jinými příčinami. Aktivita 
ADAMS13 ukazuje schopnost pacienta ště-
pit dodaný substrát VWF nebo jeho část. 
Prevalence TTP je 1,1 případu/milion/rok; 
v Ústavu hematologie a krevní transfuze 
(ÚHKT) byly diagnostikovány 4 případy/mili-
on/rok, tzn. od dubna 2002 do srpna 2016 
záchyt 90 nových pacientů. Dostupnost 
diagnostiky v ČR je v pěti městech.

Prof. Kvasnička se věnoval novinkám 
v hemokoagulaci. Na úvod zdůraznil její 
význam a patofyziologii nejen u TE příhod 
a krvácení, ale i v molekulární patogenezi 
řady kardiovaskulárních chorob, například 
v interakci se zánětlivou reakcí, autoimu-
nitou, neovaskularizací a jinými ději. 
V šedesátých letech na základě objevů 
biochemických vlastností koagulačních 
faktorů vznikla teorie koagulační kaskády, 
která má vnitřní a zevní cestu, jež navazují 
na společnou cestu. Dynamická aktivace 
koagulace in vivo probíhá za účasti bu-
něčných složek krve a tkáňového faktoru. 
Ten se řadí mezi interferonové receptory, 
uplatňuje se v angiogenezi. Hemokoagu-
lace má zahajovací fázi, pak amplifikační 
fázi, v níž dochází k aktivaci trombinu, 
a propagační fázi, kdy dochází ke zvýšení 
produkce trombinu a F a k šíření trom-
bogeneze. Trombin potom má mnoho 
interakcí. Nové poznatky o hemostáze 

MUDr. Frýba navázal na problematiku 
krvácení v obecné chirurgii sdělením s ná-
zvem Iatrogenní krvácivé stavy v chirurgii – 
současný stav. Úvod prezentace obsa-
hoval postup u pacienta, který krvácí po 
warfarinu. Podání vitaminu K se projeví až 
za 24–48 hodin, proto je třeba léčit podle 
standardních pravidel, tzn. komprese, 
eventuální chirurgická pomoc, je možné 
využít další prokoagulační preparáty (FFP 
15–20 ml/kg, efekt do 6–12 hodin, PC 
25–50 IU/kg, efekt do 10 minut), antifibri-
nolytika a monitorovat.
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směřují k faktoru XII. Jako příklad je uve-
den syndrom Heřmanského a Pudláka.

MUDr. Tegzová referovala o zkušenostech 
s antifosfolipidovým syndromem u SLE. 
V úvodu uvedla složitou kazuistiku, kdy 
přicházely v úvahu obě diagnózy, přičemž 
každá z nich má jiný léčebný postup. Poté 
autorka mluvila o starší a novější klasifikaci 
SLE, ze které vyznělo, že jeho klinický 
obraz je velmi pestrý. Je charakterizován 
jako multiorgánové zánětlivé autoimunitní 
onemocnění, u žen je desetkrát častější 
než u mužů, objevuje se nejčastěji mezi 
15–40 lety věku, postihuje 0,1 % popu-
lace v ČR. Má svá klinická a laboratorní 
kritéria, která byla demonstrována na 
dalších kazuistikách. Existuje vzájemný 
vztah SLE a APS, což bylo demonstrová-
no srovnáním diagnostických kritérií a také 
na kazuistikách, včetně pojmu neurolu-
pus, který vyjadřuje v rámci SLE posti-
žení nervového systému a psychiatrické 
projevy onemocnění. I zde se příznaky 
neurolupusu překrývají s APS. Namístě je 
úvaha, že obě formy mají společnou pa-
togenezi a pravděpodobně jde o kauzální 
asociaci. Autorka na kazuistikách ukázala 

diagnostickou složitost při souběhu SLE 
a APS a z toho plynoucí obtížnost v lé-
čebných postupech, kdy každý léčebný 
krok může být vysoce rizikový. V praxi 
se můžeme setkávat se SLE v kombinaci 
se sekundárním APS a plicní hypertenzí, 
vaskulitidou, s aborty nebo jejich výsky-
tem v průběhu gravidity. Bez spolupráce 
revmatologa a hematologa nelze být 
v léčbě úspěšný.

Prof. Kvasnička mluvil o vztahu antifosfo-
lipidového syndromu ke spontánnímu 
abortu a trombózám v graviditě. Uvedl, 
že incidence žilní trombózy je šestkrát 
vyšší než u netěhotných. U žen po SC je 
zvýšený výskyt žilní trombózy, a pokud 
není léčba vedena správně, až 16 % z nich 
končí PE. V graviditě dochází k fyziolo-
gické hyperkoagulaci navozené těhoten-
skými hormony, která je kompenzována 
hemodilucí a řadou inhibitorů koagulace. 
Těhotenskou hyperkoagulaci potencují dě-
dičné a získané trombofilie, antifosfolipido-
vý syndrom. Ten může mít cévní projevy, 
mezi kterými dominují trombózy v jakékoliv 
lokalizaci, v graviditě se projeví časnými 
nebo pozdními reprodukčními ztrátami, 
preeklampsií/eklampsií, HELLPsy, intraute-
rinní růstovou retardací. Pro diagnózu APS 
je nutná přítomnost alespoň jedné APA, 
nejzávažnější je tripelpozitivita: pozitivní 
LA+AB/kardilipin +AB/B2– GPI. Trombo-
genní je i AB/protrombin a fosfatidylserin. 
Hladinu protilátek se doporučuje sledovat 
cca tři měsíce. APA působí protrombo-
ticky a prozánětlivě. Pro diagnózu AFS je 
nutný jeden klinický a jeden laboratorní 
ukazatel, diagnostická kritéria jsou dnes 
propracovaná. Léčba nemocných v gra-
viditě s přítomností APA s/bez klinických 
příznaků má své zavedené postupy. Sle-
dování gravidních žen a péče o ně by měly 
být ve specializovaných centrech.

MUDr. Bulíková se věnovala AFS jako 
získanému trombofilnímu stavu. Klinic-
ké projevy a laboratorní ukazatele se 
mohou naplno projevit až po pěti letech 
sledování. AFS je onemocnění žen 
mladého nebo středního věku, inci-
dence je 5/100 tisíc/rok, prevalence je 
40–50 případů na 100 tisíc. Autorka dále 
rozebrala možné mechanismy působení 
antifosfolipidových protilátek. Trombotický 
AFS se projevuje na úrovni tepenní, žilní 
a dochází i k poruchám mikrocirkulace. 
Prognóza nemocných s triple pozitivitou 
má vysokou rekurenci. Stupeň rizika žilní 
a tepenní trombózy je dán i typem pří-
tomné autoprotilátky. Existuje i APL skóre 
jako prediktivní hodnota pro trombotické 
příhody. Trombotický a porodnický AFS 

má odlišné patofyziologické mechanismy. 
U trombotického AFS je možná imunomo-
dulační léčba, ale je zde řada otevřených 
otázek týkajících se léčebných postupů. 
Výhledově budou k dispozici nová kritéria 
pro AFS.

Doc. Karetová komentovala 10. vydání 
ACP Guidelines 2015 pro léčbu žilního 
tromboembolismu, které vyšlo na 37 strán-
kách, ale zatím bez důkazu vysoké kvality, 
proto je nutný další výzkum. Jeho sou-
částí je algoritmus délky antikoagulační 
medikace. Pro vysoké riziko recidivy TEN 
a únosné riziko krvácení se rozhodujeme 
mezi warfarinem a NOAC, u nízkého rizika 
mezi ASA a sulodexidem. Je zde propra-
cován postup pro trombolýzu, indikace 
pro kavální filtr. Kompresivní punčochy 
k prevenci posttrombotického syndromu již 
nejsou povinné – má se za to, že jen zmírní 
symptomy, tedy otoky. Dnes lze některé PE 
léčit ambulantně. Guidelines 2015 mají své 
kontroverze i nesouhlas, třeba v neléčení 
distální trombózy.

MUDr. Netuka uvedl pokroky v hemokom-
patibilitě mechanických srdečních podpor 
v transplantačním programu. 1–2 % 
evropské populace mají srdeční selhání. 
Po vyčerpání konvenčních léčebných 
postupů přichází u terminálního srdečního 
selhání transplantace. Počty transplantací 
však celosvětově i v ČR stagnují, v ČR 
jsou dvě centra. Existují dva systémy 
podpory, pulzatilní a kontinuální. Důležitá 
je biokompatibilita. Zlepšující se výsledky 
jsou dány propracovanou péčí i inova-
cí techniky. Nedílnou součástí srdeční 
podpory je antikoagulační a antiagregační 
léčba. V praxi se nejnověji osvědčil plně 
magnetický levitující rotor, který je velice 
šetrný k oběhovému systému, což bylo 
dokumentováno na dvousouborech ne-
mocných v IKEM a USA.

MUDr. Janský mluvil o dabigatranu v pra-
xi, věnoval se však i celé problematice 
NOAC.

Kongres měl také posterovou a paralelní 
sekci s konferencí zdravotnických pracov-
níků nelékařských profesí. Dále se uskuteč-
nila řada firemních sympozií a v předsálí se 
prezentovaly farmaceutické firmy zabývající 
se technikou a léčivy pro hematologii.
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Naším cílem je využívat 
synergií v odborné oblasti 
laboratorních technologií
Autor: Zdeněk Soudný

Synlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé 
spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi 
a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž 
prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby 
také k praktickým a specializovaným lékařům. 
Dnes patří s přibližně devítiprocentním tržním 
podílem mezi tři nejvýznamnější laboratorní 
společnosti na Slovensku. SYNLAB si zakládá 
na odbornosti, rychlosti a kvalitě poskyto-
vaných služeb. Provozuje šest laboratoří na 
západním a východním Slovensku, v Bratislavě, 
Nitře, Ilavě, Košicích, Púchově a Prešově. Ve 
čtyřech regionech má obchodní reprezentanty 
zaměřené na ambulantní lékaře.

Od samého počátku své existence (vznikl 
v roce 2004) synlab slovakia vsází na vysoce 
specializovaná pracoviště, která poskytují 
laboratorní a speciální laboratorní diagnostiku 
v oblasti humánní, ale i veterinární medicíny.

V Bratislavě provozuje také dvě speciali-
zované ambulance – metabolickou a he-
matologickou. Spolupracuje se špičkami 
v oboru, s Univerzitní nemocnicí Bratislava – 
Nemocnicí akademika L. Dérera, s Dětskou 
fakultní nemocnicí Košice a mnoha dalšími. 
S vysoce specializovanými pracovišti, jako 
je Východoslovenský ústav srdečně-cévních 
chorob, kde má umístěné POCT analyzátory. 
Laboratoře v Bratislavě zajišťují program pro 
transplantaci jater. Okolo 270 zaměstnanců 

synlab slovakia zprostředkovalo za rok 2016 
více než 10 milionů laboratorních vyšetření, 
která pomohla téměř 780 tisícům pacientů.

Většina pacientů, kteří služeb společnosti 
synlab slovakia využívají, jsou plátci veřejného 
pojištění a náklady na jejich zdravotní péči 
včetně laboratorních testů jsou tak hrazeny 
ze zdravotního pojištění. Hlavními klienty 
synlab slovakia jsou lékaři, nemocnice, 
státní i nestátní zdravotnická zařízení. Objem 
výkonů se v průběhu posledních pěti let 
změnil ve prospěch zpracovaných vzorků od 
ambulantních lékařů (více než 60 %). Samo-
plátci tvoří jen nepatrný, přibližně jednopro-
centní podíl na celkovém obratu společnosti. 
V dalších letech se očekává trend zvyšování 
tohoto podílu, a tedy také předpokládaný 
nárůst objemu tržeb od samoplátců.

Snahou synlab slovakia je využívat synergií 
v oblasti laboratorních technologií a postupů, 
přinášet novou kvalitu v diagnostice s při-
hlédnutím k nejnovějším výzkumům v oblasti 
zdravotnictví a využívat své sounáležitosti 
k celosvětové síti SYNLAB, jejího know-how 
a možností. Synlab slovakia poskytuje spo-
lupracujícím lékařům a nemocnicím možnost 
využití moderních technologií k zajištění od-
běru vzorků, jejich analýze a také k získávání 
informací o stavu jejich zpracování a doručení 
elektronickou formou.

Pro Univerzitní nemocnici Bratislava a Fakult-
ní nemocnici s poliklinikou v Prešově zajišťuje 
synlab slovakia 24hodinovou dostupnost 
laboratorních služeb. Poskytuje akreditovaná 
vyšetření, která zajišťují špičkoví odborníci 
tvořící zkušený, kvalitní tým. Filozofie společ-
nosti je postavena na osobním přístupu ke 
klientům, ať již se jedná o samoplátce, nebo 
institucionální organizace.

O synlab slovakia s. r. o.
Synlab slovakia poskytuje široké spektrum 
laboratorních vyšetření v oborech:
• klinická biochemie
• klinická hematologie a transfuzní lékařství
• klinická imunologie a alergologie
• klinická mikrobiologie
• toxikologie

Na svých vysoce specializovaných 
pracovištích nabízí:
• laboratorní a specializovanou diagnostiku pro
 – humánní medicínu
 – veterinární medicínu
• ambulantní služby pro
 – klinickou biochemii  

 a metabolické ambulance
 – hematologické ambulance
• konzultační a konziliární služby

Dále poskytuje:
• on-line připojení k informačnímu systému 

lékařů a nemocnic
• elektronické žádanky i výsledky s mož-

ností výběru způsobu zasílání výsledků 
přes samostatný zabezpečený interneto-
vý portál SynlabData

• kreditované odborné semináře se špičko-
vými interními i externími odborníky

• svoz biologického materiálu a další služby 
pro spolupracující lékaře

• odběrový systém a spotřební materiál 
nezbytný pro zajištění laboratorního 
vyšetření
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Novinky v legislativě 
aneb na co si dát pozor
Autor: Zdeněk Soudný

Zaznamenali jste zákonnou 
změnu podmínek získávání 
a uznávání odborné způsobilosti 
a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře?
V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů 
publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kte-
rým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o pod-
mínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů.

Změny, jež tento relativně rozsáhlý zákon 
přináší, byly přijaty za účelem komplexně 
stabilizovat a zkvalitnit stávající systém 
specializačního vzdělávání a vzdělávání 
v nástavbových oborech lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů, a to v souladu s ak-
tuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. 
Mají vycházet jednak z nových poznatků 
ve zdravotnické vědě a výzkumu, ale 
především z požadavků formulovaných na 
základě zkušeností z praxe.

Z konkrétních dílčích cílů lze zmínit například 
snahu jasně vymezit postavení účastníka 
specializačního vzdělávání a snížit právní ne-
jistotu ohledně jeho práv a povinností. Dále 
definovat některé zákonné pojmy a usnad-
nit tím výklad zákona v tak zásadních 

otázkách, jako jsou například odborný dozor 
či odborný dohled nad lékařem vykonáva-
jícím zdravotnické povolání ve specializační 
přípravě. Dalším cílem je snížit administrativ-
ní náročnost uskutečňování specializačního 
vzdělávání či jednoznačně definovat pod-
mínky specializačního vzdělávání, pokud jde 
o posuzování zdravotní způsobilosti lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta, přerušení 
výkonu povolání a následnou povinnost 
doškolení, požadavky na školitele a garanta 
oboru, složení akreditačních a atestačních 
komisí a podobně. Zákon nabývá účinnosti 
1. 7. 2017.

Antigenní složení očkovacích 
látek pro pravidelná, 
zvláštní a mimořádná 
očkování pro rok 2017
Na základě doporučení Národní imunizační 
komise stanovilo Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky složení očkovacích látek 
pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očko-
vání pro rok 2017. V letošním roce s ohle-
dem na plánovanou novelizaci vyhlášky 
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 
nemocem, ve znění pozdějších předpisů, 
nelze vyloučit případnou úpravu antigenní-
ho složení očkovacích látek pro pravidelná 
očkování publikováním nového antigenního 
složení těchto očkovacích látek ve Sbírce 
zákonů. Aktuální seznam je k dispozici na 
stránkách MZ ČR.
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Molekulární diagnostika sexuálně 
přenosných onemocnění
Autor: Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D.

Přednáška přítomným posluchačům vysvět-
lila princip molekulární diagnostiky a vý-
hody tohoto vyšetření. Dále jim představila 
odběrové sady kompatibilní s vyšetřovaným 
systémem laboratoře společnosti synlab 
czech a zároveň upozornila, že ne všechny 
sexuálně přenosné patogeny je vhodné 

vyšetřovat ze vzorku moče (u žen Chlamy-
dia trachomatis, lidské papilomaviry nebo 
Neisseria gonorrhoeae). Posluchači nyní 
dokonce vědí, kdy je vhodné provést kont-
rolní odběr pro molekulární diagnostiku (dva 
týdny po léčbě u N. gonorrhoeae, tři až čtyři 
týdny u C. trachomatis).

V závěru se na uvedených příkladech z naší 
praxe mohli přesvědčit o tom, že daná 
onemocnění se týkají každého z nás. Proto 
i zdravotnický personál na všech profesních 
úrovních by si měl připomenout, jak chránit 
sebe i své nejbližší před sexuálně přenosný-
mi onemocněními.

V přednášce s názvem Molekulární diagnostika sexuálně přenosných onemocnění, jež se 
konala v rámci semináře Aktuality z laboratoře, byli posluchači seznámeni s panelem sexuálně 
přenosných patogenů, které lze v laboratoři Cube vyšetřit molekulárními metodami.



KOMFORTNÍ A PŘESNÉ VYŠETŘENÍ 
NA RAKOVINU TLUSTÉHO STŘEVA
Rakovina tlustého střeva či konečníku (kolorektální karcinom) 
je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v České 
republice, v evropském měřítku dokonce držíme prvenství 
v jejím výskytu.

Tento zhoubný nádor se primárně zjišťuje pomocí tzv. vyšetření na skryté 
krvácení ve stolici, jež má ale velice nízkou citlivost (senzitivita 38 %, tedy 
zachytí pouze 4 z 10 karcinomů). Navíc není pro pacienty příliš komfortní 
a může je uvádět do rozpaků. Společnost synlab czech nyní nabízí 
podstatně pohodlnější vyšetření, které se provádí z odebrané krve. 
Nový test dokáže s přesností přes 80 % odhalit již počáteční stadium 
onemocnění, čímž zvyšuje šance na úplné vyléčení 
pacienta.

Pro vyšetření novou metodou stačí, aby zájemci bez 
objednání přišli na kterékoliv z odběrových pracovišť 
synlab czech a nechali si odebrat vzorek krve. Test 
spočívá v analýze genu Septin 9 z krevní plazmy. 
Přítomnost metylovaného genu Septin 9 je asociována 
s přítomností kolorektálního karcinomu, gen se 
totiž nevyskytuje ve zdravé sl iznici střeva. 
V případě, že test v krevní plazmě odhalí 
marker značící vyšší pravděpodobnost 
výskytu kolorektálního karcinomu, měl 
by pacient podstoupit kolonoskopii, 
která diagnózu potvrdí, či vyloučí.
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