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Vážené dámy, vážení pánové,

mám za sebou první rok svého působení ve společnosti SYNLAB a samo 
se nabízí, abych tento společný milník zhodnotila a zároveň nastínila něco 
z našich plánů do budoucna. Přemýšlím, čím začít, protože to byl velmi 
zajímavý rok plný změn, nových setkání a často i velmi intenzivních zážitků.

V oblasti služeb se nám podařilo zprovoznit dvě nová odběrová pracoviště, 
v Úvalech a v Českých Budějovicích, otevřít ambulanci praktického lékaře 
a statimovou laboratoř na pražském Smíchově či pořídit nové přístroje, 
mezi něž patří např. mnou oblíbený MALDI-TOF, o kterém se mimo jiné 
dočtete v tomto čísle. Další růst plánujeme i v roce novém, hned na začátku 
ledna jsme se rozrostli o laboratoř gynekologické cytologie v Českých 
Budějovicích. V průběhu roku také otevřeme zcela novou laboratoř a vzroste 
počet našich odběrových pracovišť. Budeme dále pracovat na zvýšení 
úrovně kvality našich služeb, ať už zajištěním modernějších technologií, které 
využíváme při zpracování vzorků, či podporou dalšího vzdělávání našich 
zaměstnanců. O nových molekulárních vyšetřeních, která SYNLAB zavádí ve 
spolupráci s klinikami Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pro pacienty, 
kteří mají diagnostikován karcinom močového měchýře nebo děložního 
hrdla, se dočtete v zajímavém rozhovoru s naším odborníkem na genetiku 
RNDr. Ing. Bc. Liborem Staňkem, PCTM.

Laboratorní diagnostika je nepostradatelnou součástí při stanovení diagnózy u většiny pacientů. Svůj význam 
má však nejen v samotné léčbě, ale také v prevenci. A právě prevence je oblast, na kterou se také zaměříme. 
Dnešní doba klade na organismus vysoké nároky a pokud se chceme vyhnout řešení zdravotních potíží, měly by 
preventivní programy hrát v našich životech významnou roli.

Pevně věřím, že vás nejnovější číslo našeho časopisu zaujme, zdravotnictví jako takové je velmi dynamický obor 
a ani my se nemůžeme zastavit. Abychom se mohli rozvíjet a dále růst, potřebujeme vás. Bude mi ctí i potěšením, 
pokud s námi i nadále zůstanete v kontaktu, případně se k nám přidáte.

V závěru mi dovolte poděkovat vám za dosavadní spolupráci a popřát nám všem hodně štěstí, ale hlavně pevné 
zdraví, nejen v novém roce, ale i v letech příštích.

Kateřina Bílly Danyšová 
synlab czech, s. r. o.

EDITORIAL
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DALŠÍ
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NERVY 
A MOZEK

TRÁVENÍ

ŽLÁZY
A HORMONY

IMUNITA

SRDCE A CÉVY,
KREVNÍ OBRAZ

DÝCHÁNÍ
A PLÍCE

LEDVINY A
MOČOVÉ

CESTY

KŮŽE

SPOUŠTĚCĚ A TRIGGERY

GENETICKÉ PREDISPOZICE

FYZIOLOGICKÉ DYSBALANCE

ZDRAVÍ V KONTEXTU
FUNKČNÍ MEDICÍNY A EPIGENETIKY

SCHÉMA STROMU

TOXICITA PROSTŘEDÍ

•  Domácnost

•  Pracovní prostředí

•  Další zóny života

PSYCHIKA

•  Stres a odolnost

•  Vztahy a sociom

•  Podvědomé vzorce

ŽIVOTNÍ STYL

•  Výživa a hydratace

•  Spánek a relaxace

•  Pohyb a kondice

DIAGNÓZY A NEMOCI

SIGNÁLY A SYMPTOMY

ROZHOVOR

Funkční medicína aneb změna přístupu
Autor: MUDr. Jan Vojáček, CFMP

Unikátní přístup ke klientovi
Funkční medicína se od 90. let vyvíjí 
v Americe a následně v Evropě po boku 
medicíny klasické. Není však medicínou 
alternativní. Dalo by se spíš říci, že se jedná 
o renesanci medicíny jako takové, o návrat 
ke kořenům, ale v moderním kabátku. 
Funkční medicína byla vytvořena lékaři jako 
reakce na vývoj incidence chronických 
onemocnění, proto ji já osobně za alter-
nativní medicínu nepovažuji. Je praktiko-
vána klasicky studovanými lékaři, využívá 
moderní přístrojové diagnostiky, krevních 
testů, zkrátka všeho, co moderní medicína 
nabízí, ovšem s jiným přístupem. Liší se 
podstatou uvažování, přístupem k nemoci, 
ke zdraví, ale i přístupem ke klientovi.

Klasická medicína tak, jak ji známe a jako 
lékaři praktikujeme, se za posledních 100 let 
zásadně posunula a udělala obrovský po-
krok. V oblasti akutní medicíny je naprosto 
efektivní a precizní. Tento pokrok zajistil 
zásadní prodloužení věku dožití. K řešení 
chronických nemocí nicméně přistupuje 
stejným způsobem, jako by se jednalo 
o akutní stav, který je potřeba zaléčit. Proto 
nabízí každý den lék na zablokování vysoké-
ho krevního tlaku, neřeší už ale důvod, proč 
se daný organismus zvýšením tlaku krve 
projevuje. Hormon na podporu nedostateč-
ně funkční žlázy s vnitřní sekrecí. Biologic-
kou léčbu na blokování zánětlivých markerů. 
Každý den nabízí lék na blokování vysokého 
cukru v krvi, ale nevede člověka k nápravě 
a změně vnitřního prostředí, aby se cukr 
ustálil sám o sobě. Ano, neustálé obnovo-
vání a udržování dynamické rovnováhy je 
základní schopnost organismu. Nevyžaduje, 
aby mu to někdo diktoval, potřebuje k tomu 

mít jen správné podmínky. A tyto podmínky 
lze vytvořit a zdraví obnovit. Proto abso-
lutně nesouhlasím s tezí o nevyléčitelných 
nemocech. Chronické nemoci nejsou léky 
vyléčitelné, z podstaty to není možné, jelikož 
léky neobnovují narušené systémy, ale 
blokují symptom. Znamená to nutně, že se 
různé systémy nemohou obnovit do správ-
né funkce? Neznamená. Jen je potřeba 
změnit systémovou chybu. A to nelze bez 
pochopení důvodu, proč k ní u konkrétního 
člověka došlo a za jakých 
okolností.

Roli vlivu na organismus hraje dnes 
v 21. století často mnoho věcí, jak praví rče-
ní „tisíc maličkostí umořilo vola“. Tyto faktory 
se nacházejí v oblastech, které nás jako lidi 
formují. Je to kvalita prostředí, ve kterém 
žijeme, kvalita vztahů, které máme, a kvalita 
životního stylu, který volíme. Přesně v těch-
to oblastech se dá najít těch tisíc maličkostí. 
Dobrá zpráva však je, že se většinou o tisíc 
faktorů nejedná, jelikož pouze několik z nich 

hraje roli významnou. K jejich 
identifi-

kaci je 

Často slyšíme, že klasická medicína tak, jak je dnes praktikována, je to nejlepší, co můžeme 
mít. Ale je tomu skutečně tak? Doopravdy jsou léky řešením epidemie chronických nemocí, 
které čelíme, s neustále se navyšující incidencí chronických onemocnění? Ano, žijeme sice 
déle, ale za cenu žití v nemoci. Od roku 1961 se průměrný věk dožití ve zdraví nezměnil – 62 let. 
Opravdu je to ten nejlepší výsledek, kterého můžeme v 21. století dosáhnout? Skutečně je 
délka života hlavním kritériem? Není spíše potřeba důsledněji řešit kvalitu života a prožívání? 
Nová generace Američanů se má dožít nižšího průměrného věku dožití než generace jejich 
rodičů. A nebudeme daleko od pravdy, když budeme předpokládat, že tento trend nemine 
i nás. V dnešní rychlé době hledají lidé rychlá řešení, proto hrají léky ve společnosti stále 
obrovskou roli. Pozitivní však je, že se zvyšuje poptávka po alternativách. Lidé nestojí o užívání 
léků do konce života, ale chtějí vědět, proč jsou nemocní a co mají udělat pro to, aby byli 
zdraví. A právě zde se dostáváme k tzv. funkční medicíně, které jsem certifikovaným praktikem 
(CFMP, certified functional medicine practitioner) a rád bych vám ji tímto článkem přiblížil.
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ROZHOVOR

potřeba mít na klienta čas a důsledně s ním 
probrat anamnézu a časovou osu důležitých 
aspektů a událostí v jeho životě a jeho stylu 
života a prožívání. Je potřeba navázat vztah 
založený na důvěře a pochopení a hledat 
klíč, jak klienta motivovat k potřebným 
změnám. Ano, hlavním léčivem funkční 
medicíny je změna, ta je to, co léčí a doká-
že i vyléčit. Ale samozřejmě ne každý jí je 
schopen. Proto není funkční medicína pro 
každého, ani pro každého klienta, ani pro 
každého lékaře. Je pro pacienta, který je 
ochoten převzít zodpovědnost za svůj život 
a zdraví, a pro lékaře, který si je schopen 
praxi uzpůsobit tak, aby měl na lidi dostatek 
času a zároveň chuť řešit klienta komplexně. 
V tomto případě může být funkční medicína 
velmi efektivní a může vypadat jako zázrak 
uzdravení bez léků. Tím zázrakem však není 
funkční medicína, ale příroda a její samouz-
dravovací procesy v každém z nás, které 
je jen potřeba podpořit. Už Hippokrates 
pronesl: „To, co skutečně léčí, jsou naše 
samouzdravné schopnosti.”

Jak konkrétně probíhá 
proces léčení?
Proces začíná přibližně 60minutovým 
rozhovorem mezi pacientem a lékařem 
s důslednou anamnézou a vytvořením 
časové osy důležitých faktorů. Již v průběhu 
tohoto rozhovoru je klient informován o tom, 
co vše se jakým způsobem mohlo podílet 
na vzniku jeho aktuálních potíží. Na konci 
rozhovoru lékař zváží a zvolí, které adekvátní 
testy je potřeba udělat. Správný test je ten, 
ze kterého se lékař dozví takové informace 
k danému případu, které se mu budou hodit 
pro stanovení personalizovaného léčebného 
plánu. Ten bude obnášet změny životního 
stylu a práci s nejrůznějšími stresory. Zde to 
vypadá stejně jako v klasické praxi, zásad-
ních rozdílů je však několik.

První důležitý aspekt personalizované medi-
cíny je, že se ke každému klientovi přistupu-
je jako k unikátní bytosti, která má naprosto 
originální nastavení svých fyziologických 
a psychoemocionálních stránek fungování 
a řízení a udržování takzvané homeodyna-
miky, tedy dynamické rovnováhy. Každý 
jsme originál. Nikdy nekráčel a už nikdy po 
zemi nebude kráčet nikdo takový, jako jste 
vy nebo já. Proto není možné přistupovat 
ke všem stejně. Myslet si, že pro každého 
platí stejné referenční rozmezí nejrůznějších 
laboratorních markerů, že každý bude na 
léčbu reagovat shodně, že není potřeba 
zcela precizně nastavovat každý proces, po-
stup a léčebné prostředky, je bláhové. Aby 
se dalo tomuto aspektu dostát, je potřeba 
mít na klienta a jeho příběh čas. To je první 
obrovský rozdíl vůči péči klasické, kde čas 

na nikoho není a dá se tedy pochopit určitý 
redukcionistický přístup. Nelze ho ale záro-
veň pasovat do role jediného správného.

Právě s časem úzce souvisí jeden zásadní 
bod funkční medicíny, a tím je důkladná 
anamnéza. Jak řekl Sir Wiliam Osler, lékař 
a zakladatel nemocnice Johna Hopkinse: 
„Pokud budete poslouchat pacienta, řekne 
vám diagnózu.“ Anamnéza je pro celý 
proces léčení naprosto klíčová. Léčeného 
člověka je potřeba poznat, navázat s ním 
vztah, důvěru, znát jeho příběh od počátku 
jeho vzniku, poukazovat na důležité body, 
křižovatky a faktory největšího vlivu. Díky 
tomuto procesu přichází první možné 
poznání příčinných faktorů, kvůli kterým 
se klient dostal do potíží. Člověk musí 
pochopit, proč vlastně onemocněl! To ma-
gické proč je nejdůležitější esence celého 
procesu uzdravení.

Magické proč aneb hledání příčin
Na základě detailní anamnézy přichází 
rozvaha o použití vhodných testů. Lékař 
znalý komplexního fungování lidského 
organismu si musí sám určit, co vše po-
třebuje o daném člověku vědět. Ohledně 
služeb v oblasti laboratorního vyšetření 
na naší klinice spolupracuji s českou 
laboratoří SYNLAB, německou Biovis a 
polskou MRT. Funkční medicína používá 
stejné laboratoře jako klasičtí lékaři, ale již 
od počátku s jiným způsobem uvažování. 
Díky těmto možnostem jsem schopen 
dozvědět se skutečně do hloubky, jakým 
způsobem se narušilo fungování fyziolo-
gických, biochemických, metabolických, 
hormonálních nebo imunitních pochodů 
daného klienta.

Po detailní anamnéze a laboratorních tes-
tech se měří zátěž autonomního nervového 
systému, tedy systému reagujícího na stres. 
Tím zjistíme, jak je organismus schopen 
odolávat nejrůznějším formám stresorů a do 
jaké míry je již přetížen a vyčerpán. Stejně 
tak se postupuje i u systému hormonálního 
a dalších. Všechny výsledky je pak potřeba 
důsledně probrat s klientem, a to právě pro-
to, abychom zjistili ono magické proč. Klient 
musí pochopit, co se v něm děje a jakými 
faktory si způsobil svou nemoc.

Na základě detailních informací a zjištění, 
jakým způsobem byla u pacienta vychý-
lena ona homeodynamická rovnováha, se 
můžeme společně s klientem vydat na cestu 
změny, na cestu k uzdravení. Nejdeme tedy 
pouze cestou blokování jednotlivých symp-
tomů, které se v čase, a i s přibývající řadou 
léků, pouze řetězí.

Cestou ke zdraví je 
změna, vnitřní i vnější
Co si tedy představit pod cestou k uzdra-
vení skrze změnu? Už máme detailní in-
formaci o životním příběhu, životním stylu, 
způsobu stravování a faktorech klienta, 
které narušily jeho vnitřní rovnováhu, a tím 
způsobily narušení fungování důležitých 
fyziologických regulačních mechanismů. 
Tyto faktory mají vždy kořeny ve dvou 
hlavních oblastech – ve vnějších, jako je 
strava, spánek, pohyb, hydratace, životní 
prostředí, a vnitřních psychoemocio-
nálních, kde jde hlavně o kvalitu vztahu 
k sobě samému, a tím i o kvalitu vztahů 
k ostatním v okolí.

Cestou je tedy míněna cílená změna 
životního stylu a stravování, změna 
skrze adekvátní pohybové aktivity, cílená 
práce s páteří a dýchacím stereotypem. 
Proměna přichází i aktivací lymfatického 
systému, doplněním všech chybějících 
mikronutrientů podle výsledku testu 
úrovně nitrobuněčných mikroelementů, 
prostřednictvím regulace hormonálního 
a imunitního systému pomocí takzvaných 
adaptogenů, ale i cílenou prací s naším 
mikrobiálním prostředím a střevem. Nejdů-
ležitější je však motivovat klienta ke změně 
přístupu k sobě a k životu.

Druhou stranou mince je cílená cesta za 
sebepoznáním. Každý klient by se měl 
dozvědět, kdo skutečně je a co opravdu 
v životě chce. I to je cesta ke zdraví. Proto 
je důležitou složkou funkční medicíny i tý-
mová spolupráce, při které s vyšetřujícím 
lékařem často spolupracuje fyzioterapeut, 
výživový poradce vyškolený ve funkční 
výživě, psychoterapeut či kouč. Tento tým 
spolu s klientem táhne v procesu uzdravo-
vání za jeden provaz.

Pro jaké lékařské obory je 
funkční medicína vhodná?
Funkční medicína je vhodná převážně pro 
praktické lékaře a lékaře vnitřního lékař-
ství. Proto jsme s kolegyněmi Evou Hájko-
vou a Žanetou Kremsa založili Institut 
funkční medicíny a výživy, kde nabízíme 
certifikované kurzy funkční medicíny pro 
lékaře a kurzy funkční výživy pro výživové 
terapeuty. Všichni jste vítáni. Čím více 
lékařů bude mít v repertoáru také prvky 
funkční medicíny, tím více se bude moci 
naplnit poptávka lidí hledajících cestu 
ke zdraví a nebudou odkázáni pouze na 
různé často pochybné praktiky medicíny 
alternativní. Více se můžete dozvědět 
na www.ifmv.cz, či nás kontaktovat na 
info@ifmv.cz.
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VĚDA A POZNÁNÍ

Ještě rychlejší identifikace 
mikroorganismů

Autor: Michael Hromada, Ing. Anabela Čížková (vedoucí laboratoře)

Dejvická laboratoř CUBE nyní disponuje 
novým přístrojem MALDI Biotyper Microflex 
LT SH Smart od americké firmy Bruker Dal-
tonics, který díky svým parametrům dokáže 
výsledek vyhodnotit ještě lépe a rychleji než 
jeho předchůdci. MALDI Biotyper Micro-
flex LT SH Smart poskytuje ve srovnání 
s předešlými přístroji více než třínásobně 
rychlejší získání požadovaných hmotnost-
ních spekter vzorku. Ta jsou porovnávána se 
spektry referenčními, uloženými v knihov-
nách vyhodnocovacího softwaru. Získaný 
výsledek je interpretován sestupně dle skóre 
v limitu 0–3, kde nejvyšší hodnota označu-
je nejlepší shodu s referenčním vzorkem. 
MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart 
zvládne analýzu během několika minut, má 
tedy obrovský přínos pro provoz laboratoře 
i samotného pacienta.

Nová verze přístroje MALDI-TOF vyniká 
především:
• extra výkonným laserem, který dokáže 

vydat až 200 výstřelů na jeden vzorek za 
sekundu

• knihovnou IVD extended library, která je 
obsažena v softwaru přístroje a kromě 
běžných patogenů obsahuje oproti před-
chůdcům i mnohá další spektra

• rychlejší pumpou na odčerpání vzduchu 
z komory – vzorek je analyzován ve vakuu

Nový přístroj lze využít v rámci služeb 
laboratoře CUBE v pražských Dejvicích. 
Provozní doba laboratoře je od pondělí do 
pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 
16.30 a v neděli od 8 do 12 hodin.

MALDI-TOF MS je metoda zajišťující rychlou cestu k identifikaci bakterií, kvasinek 
a plísní z biologického materiálu od lidských pacientů, zvířat a stěrů z prostředí.

ALEX – krevní test, který určí 
přes 280 specifických lgE protilátek

Komu je test určen
Test je vhodný pro všechny pacienty trpící 
alergiemi a potravinovými intolerancemi. 
Umožňuje stanovení protilátek typu IgE proti 
rostlinným, živočišným a chemickým alerge-
nům jako například:
• pyly trav, stromů a bylin
• roztoči v domácím prostředí
• kvasinky a plísně
• potraviny rostlinného původu jako ovoce, 

zelenina, ořechy, luštěniny, obiloviny, koření
• potraviny živočišného původu jako mléko, 

vajíčka, maso a ryby
• cukerné složky alergenů
• jed blanokřídlého hmyzu
• epitelie zvířat
• latex

Vyhodnocení testu
V testovacím systému ALEX je zahrnuto 
více než 160 alergenových zdrojů. Hodnoty 
stanovení specifických IgE protilátek jsou 
vyjádřeny v jednotkách kUA/I a klasifiková-
ny ve čtyřech semikvantitativních třídách. 
Výsledky rovné nebo větší než 0,30 kUA/I 
jsou považovány za pozitivní.

Výhody v porovnání s klasickými 
diagnostickými testy:
• přesnější identifikace zodpovědného aler-

genu a tím přesnější a účinnější indikace 
alergenové vakcinace

• okamžitá indikace alergenové imunote-
rapie, prevence případů ohrožení života 
pacienta (např. anafylaktický šok po 
bodnutí hmyzem)

Informace k odběru
Test ALEX se provádí z krevního séra. Výho-
dou je, že stačí velmi malé množství vzorku 
(100 µl), lze jej tedy využít i u pacientů, u kte-
rých je odběr krve obtížný, například u dětí. 
Vzorek krve je, kromě výjimečných případů, 
nutné dopravit do laboratoře v den odběru, 
a to při teplotě 15–25 °C. 

Cena provedení testu ALEX je 6 104 Kč.

Moderní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho 
vyšetření celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny proti cca 280 rekombinantním 
a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž doplňuje a zpřesňuje 
klasickou diagnostiku alergií. Pomocí tohoto testu lze určit senzibilizační profil pacienta, 
rozlišit primární a zkřížené alergie a odhadnout závažnost alergické reakce i další vývoj 
onemocnění. Výsledky také pomáhají indikovat následnou léčbu alergenovou imunoterapií.
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ROZHOVOR

Redakce: Michael Hromada

Budoucnost efektivní onkologické 
terapie vidím v dalším rozvoji 
personalizované medicíny
Rozhovor s odborným zástupcem pro genetická vyšetření 
laboratře CUBE RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

Genetice se věnujete celý 
svůj profesní život. Co vás 
k tomuto oboru přivedlo a co 
vás na něm nejvíce zajímá?
Životní cesta je málokdy přímá, většinou 
se točí oklikou za přispění mnoha náhod. 
Ta moje laboratorní začala u fyziologie, 
kterou jsem vystudoval, protože je dle mého 
názoru základem medicíny. Následně jsem 
nastoupil na ústav biochemie lékařské 
fakulty, čímž jsem se dostal k lipidům 
a výzkumu buněčných membrán. Shodou 
zmiňovaných okolností se pak uvolnilo místo 
na ústavu patologie, kde jsem propadl světu 
molekulární patologie. Zhruba takto by se 
dala stručně popsat má cesta k molekulární 
onkologii, a s ní související genetikou, která 
trvá již přes deset let.

Co se ve vašem oboru 
za posledních deset let 
posunulo nejvíce dopředu?
Oblast molekulární onkologie je obecně 
velice širokým a rychle se rozvíjejícím 
oborem. Největší pokrok poslední doby 
zasáhl oblast prediktivní diagnostiky 
a s ní související biologické léčby, dále 
také imunoterapii a genovou terapii. Díky 
znalostem aberací některých genů je 
možné specifikovat prognózu onemoc-
nění či průběh onemocnění. Dobrým 
příkladem je třeba léčba onkologických 
pacientů. U nich lze predikovat konkrétní 
molekuly jako terapeutické monoklonální 
protilátky či inhibitory tyrosinkináz tak, 
aby pacient z léčení co nejlépe profitoval. 
Jako další příklad můžu uvést imunotera-
pii v onkologii solidních nádorů prostřed-
nictvím checkpoint inhibitorů, novinek je 
ale celá řada.

V poslední době se hodně mluví 
o rozvoji tzv. personalizované 
medicíny, přiblížil byste nám, jaké 
jsou výhody takových léčebných 
a diagnostických postupů?
Hlavním přínosem personalizované medi-
cíny je to, že je ušita na míru konkrétnímu 
jedinci, což činí její postupy účinnější. Na 
standardní léčbu reaguje každý pacient 
jinak, u některého může vyvolávat negativní 
vedlejší účinky, na jiného nemusí zapůsobit 
vůbec. Personalizovaná medicína bere 
v potaz individuální charakteristiky jednot-
livců, jako jsou genetické dispozice a cel-
kový zdravotní stav. K získání co nejpřes-
nějších informací o pacientovi musí lékař 
zajít až na molekulární úroveň a poznatky 
sdílet v týmu odborníků na všech úrovních 
od diagnostiky až po terapii. Následně 
je možné upravit diagnostické i léčebné 
postupy dle specifik konkrétního pacienta 
a jeho onemocnění.

Ve kterých oborech 
se personalizovaná 
medicína využívá?
Uplatňuje se především v onkologii, kde jsou 
postupy léčby voleny na základě zkoumá-
ní vnějších projevů lidského genomu na 
molekulární úrovni, tzv. biomarkerů. Nádory, 
které mohou z vnějšího pohledu působit 
identicky, se při zkoumání na molekulární 
úrovni mnohdy liší. Testováním biomarkerů 
zjistíme, jak se bude onemocnění vyvíjet a jak 
bude pacient na léčbu reagovat. S tím souvisí 
další výhoda personalizované medicíny, 
kterou je zvýšení bezpečnosti léčby. Znalost 
molekulární struktury nádoru umožňuje 
lékaři předepsat odpovídající počet cyklů 
chemoterapie či ozařování i jeho intenzitu, 

čímž nedochází ke zbytečnému poškozování 
zdravé tkáně a zatížení pacienta.

Na kterých pracovištích jsou 
postupy personalizované 
medicíny využívány?
V dnešní době je personalizovaná medicína 
doménou a bodem zájmu převážně velkých 
pracovišť, jako je například Masarykův on-
kologický ústav nebo tzv. KOC, Komplexní 
onkologická centra. Jejich snahou je vytvořit 
suprakonziliární tým, jehož součástí jsou 
všechny potřebné odbornosti, od moleku-
lárního biologa a patologa přes genetika, 
chirurga, onkologa, radioonkologa až po 
odborníka na zobrazovací metody a spe-
cialistu dle typu nádoru, tedy pneumologa, 
gynekologa, gastroenterologa a podobně.

Laboratoře SYNLAB mají 
špičkové vybavení, jaké typy 
genetických chorob a mutací 
dokážete diagnostikovat?
Provádíme širokou škálu molekulárních 
analýz. Stěžejní je ale molekulární a cy-
togenetická diagnostika leukemií včetně 
sledování minimální reziduální choroby. 
Portfolio laboratoře zahrnuje dále moleku-
lárně genetická vyšetření celiakie – HLA 
DQ2/DQ8, ankylozující spondylitidy – HLA 
B27, laktózové intolerance – polymorfismus 
genu LCT, farmakogenomiky, hematologic-
ká vyšetření trombofilních markerů nebo 
hemochromatózy. Naší snahou je toto 
spektrum dále rozšiřovat, a to zpřístupně-
ním oblasti vyšetření, která není hrazena ze 
zdravotního pojištění. Jedná se například 
o analýzy v oblasti onkologie solidních 
nádorů, a to jak na úrovni screeningu, tak 
molekulární diagnostiky.
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SYNLAB ve spolupráci s klinikami 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady zavádí dvě nová 
molekulární vyšetření pro 
pacienty, kteří mají diagnostikován 
karcinom močového měchýře 
nebo děložního hrdla. Co je možné 
pomocí těchto vyšetření zjistit?
Na solidní nádory zaměřujeme pozor-
nost ve dvou rovinách. První rovinou je 
snaha o rutinní provádění screeningových 
vyšetření pro včasné zachycení onemoc-
nění. Jako příklad lze uvést screening 
kolorektálního karcinomu na základě 
epigenetických změn analýzou metylace 
genu pro septin 9. Díky včasné diagnóze 
se signifikantně zvyšuje šance na úplné 
vyléčení. Druhou rovinou je pak diagnos-
tika. V tomto kontextu zavádíme test 
metylací u karcinomu děložního čípku 
HPV pozitivních pacientek s nespecifickou 
cytologií a test na přítomnost karcinomu 
močového měchýře na základě detekce 
metylací informativních genů.

Mohl byste více rozvést 
význam takzvaných metylací 
při karcinogenezi děložního 
hrdla a jaký vliv budou mít 
vaše poznatky pro ženy při 
plánování těhotenství?
U pacientek, které mají lézi CIN I či CIN II, 
laicky řečeno, mají nespecifickou cytologii, 
ale jsou HPV pozitivní, což znamená, že 
mají velký předpoklad k tomu, aby měly 
karcinom děložního čípku, se běžně provádí 
konizace. Naším cílem je zavedení upřes-
ňující diagnostické metody – metylačního 
testu. Díky němu můžeme vyloučit výskyt 
abnormální metylace v těle. Znamená to, že 
je pacientka v pořádku, nebudou exprimo-
vány proteiny časné fáze E5 a E6 na základě 
HPV infekce a s velkou pravděpodobností 
dojde k odhojení. Následně je sice nutné 
sledovat průběh hojení, ovšem bez nutnosti 
použití invazivních metod, které mohou 
otěhotnění komplikovat.

RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

je odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoří synlab czech, v minulosti působil jako vedoucí 
laboratoře synlab genetics. Jeho hlavním zaměřením je molekulární onkologie a personalizovaná medicína. 
V Ústavu histologie a embryologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyučuje histologii. Dále vyučuje 
genetiku a molekulární biologii a podílí se na výzkumu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Dokázal byste odhadnout další 
směr vývoje personalizované 
medicíny? Kam se bude posouvat 
laboratorní diagnostika na 
molekulární a genetické úrovni?
Zajímavostí a trendů, kterými by se mohla 
molekulární diagnostika inspirovat, je celá 
řada, ale jak říkám i svým studentům, naše 
diagnostické přání „začíná a končí“ s tera-
peutickými možnostmi klinické medicíny. 
Co si z toho tedy odnést? Je naprosto 
nutné udržovat krok s nejmodernějšími 
trendy všech pilířů medicíny, nejdůležitější 
ale zůstává základní a aplikovaný výzkum. 
Z pohledu personalizované medicíny je 
nutná optimalizace léčebných a diagnos-
tických postupů u konkrétního pacienta za 
využití moderních sofistikovaných metod. 
A to proto, aby mohla být prezentována 
jako správná diagnostika a léčba pro 
správného pacienta ve správném čase, 
což je možné pouze na základě detekce 
molekulárních změn.

Z vašich odpovědí je zřejmé, že 
vaše práce je i váš celoživotní 
koníček. Máte čas i na jiné záliby?
Rád trávím volný čas se svými dětmi. Každá 
chvíle, kterou jim věnuji, mě obohacuje 
a posiluje. Rád si také přečtu jakékoliv no-
vinky ze všech oborů medicíny nebo cokoli 
z oblasti astrofyziky, teologie a filozofie. Dřív 
jsem se hodně věnoval herpetologii, ale na 
to už není ani čas ani prostor.

Vedoucí zdravotní laborant: Miroslava Landová

Pracovnice příjmu vzorků: 
Lenka Padělová a Iveta Hošmánková
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Laboratoř SYNLAB v Nemocnici 
Mělník poskytuje nepřetržitý provoz
Autor: Ing. Jiří Hajn (vedoucí laboratoře)

Laboratoř Mělník zajišťuje širokou škálu 
základních i specializovaných biochemických 
vyšetření. Je součástí sítě laboratoří SYNLAB 
od roku 2015. Vzorky k testování dodává do 
laboratoře kromě nemocnice také množství 
lékařů, neboť se jedná o spádovou laboratoř 
pro okres Mělník. Plně kvalifikovaný personál 
se tu za pomoci moderních přístrojů postará 
o analýzu krve, moči, punktátů a dalších 
biologických materiálů. Služeb laboratoře je 
možné využívat 24 hodin denně, 7 dní v týd-
nu. V následujících vydáních Synlabianeru 
představíme další regionální laboratoře.

Výsledky akutních 
vyšetření do hodiny
Metodou STATIM se provádí akutní 
biochemická, hematologická a koagu-
lační vyšetření, u nichž je rychlost získání 
výsledků stěžejní. Pro zajištění tohoto typu 
vyšetření stačí vyplnit žádanku s požadav-
kem STATIM.

Odběrové místo SYNLAB 
je uzpůsobeno i pro děti
Odběrové místo v Nemocnici Mělník se 
nachází na chodbě přímo vedle laboratoře, 
díky čemuž je zajištěna co nejrychlejší cesta 
k diagnostice. Personál pacientům vždy rád 
vysvětlí veškeré náležitosti odběru a ochotně 

zodpoví jejich případné dotazy. Potřebný 
komfort zde najdou nejen dospělí pacienti, 
ale i děti, pro které je odběrová místnost 
náležitě přizpůsobena.

Otevírací doba odběrového místa:
Pondělí–pátek
06.30–12.00
12.30–15.00

Laboratoř a odběrové pracoviště SYNLAB 
najdete ve 2. patře Polikliniky 
v areálu Nemocnice Mělník. 

Adresa: Pražská 221, 276 01 Mělník.

Vedoucí zdravotní laborant: Miroslava Landová

Pracovnice příjmu vzorků: 
Lenka Padělová a Iveta Hošmánková

Odběrové sestry: Martina Sýkorová a Lucie Böhmová

ZE SVĚTA SYNLABU
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ZÁŘÍ
Nařízení vlády:
Nařízení č. 164/2018 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání a označení 
odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí
• Účinnost od: 1. 9. 2018
• Obsah: převedení specializací podle 

dřívějších právních předpisů na obory 
specializačního vzdělávání a označení 
odbornosti specialistů.

Sdělení Českého statistického úřadu:
Sdělení Českého statistického úřadu 
č. 159/2018 Sb., o zavedení Klasifikace 
hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
• Účinnost od: 1. 9. 2018
• Obsah: zavedení Klasifikace hospitalizova-

ných pacientů Czech – Diagnosis Related 
Groups, která umožňuje klasifikovat paci-
enty v akutní nemocniční péči na základě 
jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti 
nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Věstník Ministerstva zdravotnictví:
Věstník 09/2018 Ministerstva zdravotnictví 
České republiky
• Obsah: upravuje podmínky vzdělávacího 

programu odborné praxe v rámci prak-
tické aprobační zkoušky pro zubní lékaře 
a farmaceuty. Dále věstník obsahuje se-
znam specifických léčebných programů 
schválených MZČR v období 07–09/2018.

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví:
Vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu 
aprobační zkoušky
• Účinnost od: 15. 9. 2018
• Obsah: nabytí účinnosti ustanovení § 7 

odst. 2, jež předepisuje, že alespoň jeden 
člen aprobační zkušební komise při 
ústní části aprobačních zkoušek je vždy 
jmenován na návrh příslušné profesní 
komory – České lékařské komory, České 
stomatologické komory nebo České 
lékárnické komory.

ŘÍJEN
Nařízení vlády:
Nařízení vlády ze dne 17. října 2018, kterým 
se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., 
o seznamech návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů
• Účinnost od: 25. 10. 2018

• Obsah: Nařízení se týká změny přílohy 
č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., 
o seznamech návykových látek, přičemž 
došlo ke změně v seznamu psycho-
tropních látek. Seznamy jsou stano-
veny v souladu s ustanovením zákona 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, 
který upravuje mj. i nakládání s takový-
mi látkami, jejich skladování nebo jejich 
přepravu.

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví:
Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání 
v základních kmenech lékařů
• Účinnost od: 9. 10. 2018 (vyhlášena 

04. 10. 2018)
• Obsah: stanovuje požadavky na léka-

ře, farmaceuty a zubní lékaře k získání 
a uznání odborné kvalifikace, zejména pak 
podmínky týkající se obsahu a rozsahu 
vzdělávání, technických a věcných vyba-
vení pracovišť, délku povinných odborných 
praxí a další. Podrobné podmínky jsou 
stanoveny v příloze této vyhlášky.

LISTOPAD
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví:
Vyhláška č. 205/2018 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci 
léčivých přípravků, ve znění pozdějších 
předpisů
• Účinnost od: 1. 11. 2018
• Obsah: držitel rozhodnutí o registraci 

má povinnost hlásit Státnímu ústavu 
pro kontrolu léčiv každý měsíc objem 
dodávek humánních léčivých přípravků 
uvedených na trh v ČR, a to formou 
elektronického hlášení.

Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy 
a složení potravin
• Účinnost od: 1. 11. 2018
• Obsah: upravuje požadavky na složení 

doplňků stravy a/nebo potravin; určuje 
pravidla pro označování doplňků stravy, 
jejich formu nebo složení; ve svých 
přílohách stanovuje nejvyšší přípustné 
množství jednotlivých složek a uvádí výčet 
složek zakázaných.

Vyhláška č. 137/2018 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
• Účinnost od: část od 24. 7. 2018 (již 

avizováno), část od 1. 11. 2018

• Obsah: zbývající část vyhlášky, jež se 
stala účinnou k 1. 11. 2018, terminologicky 
upřesňuje vyhlášku o zdravotnické doku-
mentaci, podrobněji se vyjadřuje ke konver-
zi zdravotnické dokumentace do elektronic-
ké podoby a, jak již bylo avizováno, se dále 
změnila ustanovení týkající se uchovávání 
zdravotnické dokumentace a aktualizovaly 
se přílohy vyhlášky, které se týkají mj. zniče-
ní zdravotnické dokumentace.

PROSINEC
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 84/2018 Sb., o správné lékárenské praxi, 
bližších podmínkách zacházení s léčivy v lé-
kárnách, zdravotnických zařízeních a u dal-
ších provozovatelů a zařízení vydávajících 
léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
• Účinnost od: 1. 12. 2018
• Obsah: mj. stanovuje novou povinnost 

provozovatele oprávněného k výdeji léči-
vých přípravků, a to poskytovat Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv údaje o vydaných 
léčivých přípravcích formou elektronického 
hlášení nejpozději 168 hodin po uskuteč-
nění výdeje. Další podmínky a náležitosti 
hlášení jsou stanoveny ve vyhlášce.

LEDEN
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví:
Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2019
• Účinnost od: 1. 1. 2019
• Obsah: stanovuje hodnoty bodů a výši 

úhrad za poskytnuté zdravotní služby pro 
rok 2019. Přesné hodnoty jsou konkrétně 
stanoveny v přílohách této vyhlášky.

Sdělení Českého statistického úřadu:
Sdělení Českého statistického úřadu 
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných 
pacientů (IR-DRG)
• Účinnost od: 1. 1. 2019
• Obsah: Ministerstvo zdravotnictví vydává 

definiční manuál, program pro automatizo-
vané zařazování případů do DRG a závazné 
metodické materiály a číselníky pro použití 
v rámci klasifikace DRG, která umožňuje 
klasifikovat pacienty v akutní nemocniční 
péči na základě jejich klinické podobnosti 
a srovnatelnosti nákladů na nemocniční po-
byt. Vše je či bude dostupné na stránkách 
Ministerstva zdravotnictví České republiky.

VĚDA A POZNÁNÍ

Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly 
účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti 
zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků.
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Epidemie spalniček 
a naše laboratorní zkušenosti

Eliminace spalniček patří vzhledem 
k závažnosti tohoto onemocnění a jeho 
dopadu na zdraví populace k prioritám 
Světové zdravotnické organizace. Pozitivní 
skutečností v tomto ohledu je, že spalnič-
ky splňují kritéria nemoci, která může být 
celosvětově eradikována, neboť neexistuje 
žádný zvířecí ani environmentální rezervo-
ár, jsou k dispozici spolehlivé diagnostické 
testy a je dostupná vysoce účinná a bez-
pečná vakcína.

Za podmínku spolehlivé kolektivní ochrany 
se považuje 95% proočkovanost popu-
lace 2 dávkami vakcíny. Tuto podmínku 
aktuálně splňuje pouze 5 států EU. Česká 
republika sice tradičně patří mezi země 
se statusem přerušeného šíření spalniček 
díky vysoké proočkovanosti obyvatel, 
potřebné hranice však u dětí příslušného 
věku dosáhla naposledy v roce 2014.

Případů nákazy spalničkami poslední dobou výrazně přibývá. V loňském roce toto virové 
onemocnění postihující zejména děti zasáhlo v nebývale vysoké míře celé území Evropy 
včetně České republiky. Důvodem zvýšeného výskytu spalniček je především nedostatečné 
vakcinační pokrytí. Trvale se tato nemoc vyskytuje ve státech s nízkou mírou proočkovanosti 
jako Belgie, Bosna a Hercegovina, Francie, Gruzie, Itálie, Kazachstán, Rumunsko, Srbsko 
nebo Ukrajina. Optimální hranice proočkovanosti však v posledních letech nebylo dosaženo 
ani v České republice. Na významu proto v současnosti nabývá rychlá a spolehlivá laboratorní 
diagnostika tohoto onemocnění, aby mohlo být zamezeno jeho dalšímu šíření.

Klinický průběh spalniček
Jediným zdrojem infekce je nemocný člověk, 
a to od prvních příznaků prodromálního 
stadia do čtvrtého dne od výsevu vyrážky. 
Inkubační doba onemocnění je obvykle 
7–14 dní. Prodromální fáze onemocnění se 
manifestuje slabostí, bolestí svalů, kloubů, 
teplotou, konjunktivitidou, nechutenstvím 
a respiračními symptomy, zejména rýmou 
a kašlem. Za dva až čtyři dny, ke konci 
prodromálního stadia, často před výsevem 
vyrážky, se objeví Koplikovy skvrny. Jedná 
se o bělavé flíčky na bukální sliznici, které 
jsou pro spalničky patognomické. Následně 
dojde k výsevu exantému. Většinou se začíná 
objevovat na krku a za ušima, šíří se dále na 
obličej, hrudník, horní a dolní končetiny, při-
čemž nevynechává ani dlaně a plosky. Výsev 
exantému trvá obvykle 5 dnů a je provázen 
teplotami přesahujícími 39 °C, které jen málo 
reagují na antipyretika. Kůže se po vymize-
ní exantému často olupuje. Klinický obraz 
doprovází konjunktivitida – mukopurulentní, 
oboustranná, s výraznou sekrecí a respirační 
příznaky – rýma a suchý dráždivý kašel.

Autor: RNDr. Aneta Medonosová

Historie očkování proti 
spalničkám v ČR

• Jednodávková vakcinace – Pravidel-
ná jednodávková vakcinace se začala 
poprvé plošně provádět v září 1969, 
a to u všech dětí narozených v roce 
1968 starších 10 měsíců. O rok později 
se pak věková hranice posunula na 
12 měsíců věku dítěte. Mimořádná 
vakcinace dětí k podchycení neočko-
vaných a non-respondentů proběhla 
v letech 1975–1978 u všech žáků 1. tříd 
základních škol a následně v letech 
1979–1981 u všech dětí 8. tříd ZŠ.

• Dvoudávková vakcinace – je zavedena 
od roku 1982. Věková hranice první 
dávky byla posunuta na 15. měsíc 
věku dítěte a druhá dávka se aplikovala 
6–10 měsíců po 1. dávce. Tak tomu bylo 
až do roku 2018, kdy se změnilo podá-
vání vakcíny: 1. dávka se aplikuje mezi 
13. až 18. měsícem věku dítěte, 2. dávka 
mezi 5. až 6. rokem věku.
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Laboratorní diagnostika 
onemocnění
Pro laboratorní diagnostiku nákazy spalnič-
kami lze využít metody pro přímý průkaz viru 
v klinickém materiálu (PCR nebo kultivace 
na tkáňových kulturách) nebo nepřímé 
sérologické metody se zaměřením na detekci 
protilátek třídy IgM. První tři dny od výse-
vu vyrážky je vhodné odebrat krev nebo 
nasofaryngeální výtěr pro detekci virové RNA 
metodou PCR. Pravděpodobnost pozitivního 
záchytu je u nemocného v tomto období 
90–100 %. Od 4. dne od výsevu vyrážky mají 
lepší výtěžnost sérologické metody.

Jsou-li výsledky laboratorních testů pozitivní, 
je nutné daný vzorek postoupit ke konfirmač-
nímu vyšetření v Národní referenční labora-
toři. V případě, že u pacienta se suspektními 
spalničkami je negativní výsledek PCR, je 
namístě doplnit sérologické vyšetření. Stejně 
tak u negativního výsledku ELISA/CLIA testů 
je na místě odběr párového vzorku s odstu-
pem minimálně 10 dní od prvního odběru. 
V případě, že je testovaný vzorek pozitivní na 
přítomnost IgM protilátek proti spalničkám, 
je potřeba provést diferenciálně diagnostické 
testování protilátek proti zarděnkám, parvovi-
ru B19, EBV a HHV6. Laboratorně potvrzené 
případy spalniček je nutné hlásit orgánu 
ochrany veřejného zdraví.

V naší laboratoři používáme diagnostické 
testy pro stanovení protilátek z lidského séra 
nebo plazmy ve třídě IgG a IgM od firmy 
DiaSorin na plně automatizovaném analyzá-
toru Liaison XL®. Výhodou tohoto sytému je 
vysoká standardizace, rychlost zpracování, 
možnost statimového zpracování vzorků, 
vysoká citlivost testů a velice dobrá reprodu-
kovatelnost nálezu v rozmraženém vzorku. 
Kromě toho umožňuje také měření vzorku 
v několika ředěních v průběhu jednoho dne, 
což má velký význam při stanovení dynamiky 
tvorby protilátek v párovém vzorku.

Validní interpretaci laboratorního nálezu 
je možné provést pouze s ohledem na 
datum počátku klinické manifestace, 
klinický obraz pacienta, status jeho očko-
vání a epidemiologické údaje.

Výsledky testování spalniček 
v období epidemie 2018
V pražské laboratoři společnosti SYNLAB bylo 
v rozmezí měsíců leden–říjen 2018 otestováno 
celkem 2 782 pacientských vzorků na stano-
vení protilátek proti spalničkám. Většina vzorků 
byla do laboratoře zaslána v měsících dubnu 
a květnu, kdy se Českou republikou šířila 
epidemická vlna spalniček, za účelem stano-
vení sérologického statusu pacienta – zjištění 
přítomnosti / nepřítomnosti anti measles IgG 
protilátek v séru. V přiložené tabulce můžeme 
vidět, že v námi testovaném souboru pacientů 
nejvyšší míry promořenosti IgG protilátkami 
dosáhli pacienti narození do roku 1969 (sku-
pina první), tj. lidé, kteří se narodili před zave-
dením plošné vakcinace. V této skupině lidí je 
také nejvyšší průměrná hladina IgG protilátek 
stanovena v AU/ml séra. Mezi ročníky, které 
prošly 1dávková schémou vakcinace (skupina 
druhá) a 2dávkovou schémou vakcinace 
(skupina třetí), není významný rozdíl. V obou 
skupinách více než 1/3 lidí zůstává sérologicky 
negativní a tedy vnímavá k nákaze. Pouze 
průměrná hladina IgG protilátek je ve skupině 
vakcinované 2 dávkami o něco vyšší než ve 
skupině vakcinované 1 dávkou vakcíny.

IgM negativita nevylučuje 
probíhající onemocnění
Laboratorní diagnostika u nemocných vakci-
novaných osob může být značně kompliko-
vaná. V důsledku rychle stoupajících hladin 
IgG protilátek se protilátky třídy IgM nemusí 
vůbec tvořit (cca 30 % případů). Je ale třeba 
dát pozor i na to, že u primoinfikovaných 
mohou být IgM protilátky negativní, pokud 
je odběr proveden v časné fázi onemocnění 
(adekvátní vzorek se odebírá 4.–28. den po 
výsevu exantému). Definitivní laboratorní zá-
věr je proto často možné říct až po vyšetření 
párového vzorku séra.

IgM pozitivní pacient s vysokými hodnota-
mi IgG protilátek bez klinické manifestace 
nepředstavuje zdroj nákazy. Pravděpodobně 
u tohoto pacienta proběhl booster protilátek 
po kontaktu s infekcí. Jedná se tedy o séro-
logický průkaz infekce bez klinických projevů 
nebo tzv. inaparentní spalničky, které jsou 
epidemiologicky nevýznamné, virus pacient 
nevylučuje. Na druhou stranu epidemiologic-
ká šetření prokazují přenos viru od nemoc-
ných vakcinovaných na vnímavé osoby, 
vakcinovaní však vylučují virus kratší dobu.

Vakcinace
Od roku 2009 se v České republice ce-
loplošně k očkování proti spalničkám využívá 
vakcína Priorix. Jak již bylo zmíněno, u dětí 
je podávána ve dvou dávkách – poprvé 
v období mezi 13. až 18. měsícem života 
dítěte a podruhé mezi 5. a 6. rokem věku. 
V případě vakcinace dospělých, kteří mají 
negativní nález IgG protilátek, nebo v případě 
profylaktického podání vakcíny se aplikuje 
pouze jednou dávka vakcíny MMR (mono-
vakcína není v ČR dostupná). Neočkujeme 
lidi, kteří prokazatelně prožili spalničky nebo 
mají pozitivní nález IgG protilátek.

U osob, které přišly do kontaktu s naka-
ženým, je rovněž možné využít preventivní 
profylaktické očkování. Vakcinace by v tomto 
případě měla proběhnout do 72 hodin od vy-

V ojedinělých případech mohou 
nemoc provázet i tyto příznaky:

• U 7–9 ze 100 nemocných dětí vzniká 
infekce ucha, která může způsobit 
trvalou ztrátu sluchu.

• 8 ze 100 nemocných udává průjem.
• U 1–6 ze 100 nemocných dochází 

k zápalu plic. Jde o nejčastější příčinu 
úmrtí při onemocnění spalničkami 
u malých dětí.

• U 1 ze 100 nemocných osob vznikne 
akutní zánět mozku, který může vést 
ke křečím a způsobit hluchotu nebo 
mentální postižení.

• Onemocnění oka, např. poškození ro-
hovky (vnější vrstva oka), může vést až 
ke slepotě. Tato komplikace postihuje 
především podvyživené děti v souvis-
losti s nedostatkem vitamínu A.

• Velmi vzácná, ale smrtelná kompli-
kace postihující mozek známá jako 
subakutní sklerotizující panencefalitida 
se může objevit až několik let po pro-
dělaní onemocnění spalničkami.

věková kategorie
ročníky do 1969 
bez vakcinace

ročníky 1969–1982 
první vakcinace, 

1 dávka

ročníky od 1982 
první vakcinace 

2 dávkami

počet vzorků 825 996 961

POZITIVNÍ (> 16,5 AU / ml) 773 93,7 % 634 63,7 % 607 63,2 %

HRANIČNÍ (13,5–16,5 AU / ml) 4 0,5 % 34 3,4 % 27 2,8 %

NEGATIVNÍ (< 13,5 AU / ml) 48 5,8 % 328 32,9 % 327 34,0 %

průměrná hodnota IgG 314,7 AU / ml 89,7 AU / ml 117,0 AU / ml
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stavení se možné nákaze. Pozdější vakcinace 
může, ale nemusí onemocnění spolehlivě 
zabránit. Vakcinace v inkubační době 
nezhorší průběh onemocnění ani postvakci-
nační reakci.

Postvakcinační protilátky se objevují přibližně 
mezi 12. až 15. dnem po očkování a vrchol 
jejich tvorby je mezi 21. až 28. dnem.

Genotypová neshoda vakcinálního a cirku-
lujícího viru nemá vliv na účinnost vakcíny. 
Existuje celkem 24 genotypů spalniček, ale 
pouze jeden sérotyp. Postvakcinační reakci 
lze laboratorně rozeznat od onemocnění 
sekvenací viru z PCR pozitivního vzorku 
(nasopharyngeální výtěr).

PCR negativita nevylučuje probíhající one-
mocnění v případě nevhodného načasování 
odběru nebo jeho nesprávného provedení. 
Taky se s ní můžeme setkat u nemocných 
vakcinovaných osob, kde je virus brzy elimi-
nován rychle stoupajícími IgG protilátkami.

Na léčbu spalniček dosud 
neexistuje lék. Pacient by 
měl být v každém případě 
izolován, pít dostatečné 
množství tekutin a užívat 
léky pro srážení teploty.

Kdo je vůči nákaze virem spalniček odolný

• Odolnost lze očekávat u osob, které spalničky v minulosti prokazatelně 
prodělaly. Reinfekce virem spalniček zatím nebyla zaznamenána.

• Odolnost lze dále očekávat u osob narozených před zavedením 
plošné vakcinace. Sérologické přehledy u těchto věkových skupin 
ukázaly promořenost 97–99 % a vysoké hodnoty IgG protilátek.

• Odolnost lze také očekávat u osob se zdokumentovanou řádnou dvoudávkovou 
vakcinací. Mohou však onemocnět v důsledku tzv. vyvanutí imunity. V roce 2017 bylo 
v ČR až 42 % nemocných v minulosti očkováno dvěma dávkami vakcíny (MMR).

• Odolnost lze očekávat u osob, které jsou anti-measles IgG pozitivní. 
(K hraniční hodnotě IgG protilátek se v tomto případě přistupuje 
jako k hodnotě negativní a doporučuje se přeočkování).

Mateřské IgG protilátky

V oběhu novorozenců lze prokázat výskyt mateřských protilátek, 
které děti chrání před onemocněním. U dětí vakcinovaných matek tyto 
protilátky zpravidla přetrvávají do 3–4 měsíců, u dětí matek, které toto 
onemocnění v minulosti prodělaly, až téměř do jednoho roku věku.
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Pracoviště SYNLAB v Ženských 
domovech se rozrůstá

Statimová laboratoř 
– akutní vyšetření do hodiny
V režimu STATIM provádíme v nové 
laboratoři akutní biochemická a hemato-
logická vyšetření. Analýza vzorků je díky 
modernímu přístrojovému vybavení velmi 
rychlá, výsledky jsou v elektronické podobě 
dostupné zpravidla do hodiny. Pro využití 
vyšetření stačí vyplnit žádanku s požadav-
kem STATIM.

Laboratoř se nachází ve 4. patře, 
dveře č. 4.003 vedle našeho odběrového 
pracoviště.

Celou škálu dalších náročnějších bioche-
mických, hematologických, mikrobiologic-
kých a genetických vyšetření pro vás rádi 
zajistíme v blízkých laboratořích CUBE na 
Praze 6 či Jankovcova v Praze 7.

Otevírací doba:
po–pá: 6.30–14.00

Rádi bychom vás informovali, že k našemu stávajícímu odběrovému pracovišti 
v Ostrovského ulici na Praze 5 přibyla od 7. ledna 2019 nová moderně vybavená 
statimová laboratoř. Díky tomuto propojení budeme schopni zajistit pro vás a vaše 
pacienty výsledky vybraných laboratorních vyšetření ve velmi krátkém čase.

Odběrové pracoviště
K zajištění odběrů biologického materiálu 
můžete i nadále využívat naše odběrové 
pracoviště umístěné na této adrese. Milé 
a šikovné sestřičky pacientům rády vysvětlí 
veškeré náležitosti týkající se odběru a po-
starají se o jejich maximální komfort.

Odběrové pracoviště naleznete ve 4. patře, 
dveře č. 4.051.

Otevírací doba:
po–pá: 6.30–12.00, 12.30–14.30

Nová ambulance 
praktického lékaře
V Ženských domovech se nově nachází také 
ambulance praktického lékaře a pracov-
nělékařských služeb SYNLAB. Ze svého 
dosavadního působení na Praze 6 se sem 
přesunul náš ambulantní lékař MUDr. Aleš 
Ducháček, který se zaměřuje mj. na kom-
plexní preventivní prohlídky s důrazem na 
individuální zhodnocení zdravotních rizik, 
diagnostiku, léčbu a sledování chronických 
onemocnění, očkování dle individuálních po-
žadavků včetně konzultací a vakcinace před 
cestami do zahraničí či zdravotní vyšetření 
zaměstnanců.

Ordinace MUDr. A. Ducháčka se nachází 
ve 3. patře, dveře č. 3.070.

Otevírací doba:
po: 07.00–12.00, 13.00–15.00
út: 07.00–12.00 
st: 07.00–12.00
čt: 12.00–18.00
pá: 07.00–14.00

ZE SVĚTA SYNLABU

Autor: Michael Hromada
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Napsali o nás

ZÁŘÍ
V posledním zářijovém čísle pravidelné páteční 
přílohy Hospodářských novin ego! vyšel obsáh-
lý rozhovor s naší generální ředitelkou Kateřinou 
Bílly Danyšovou. Rozpovídala se nejen o světě 
laboratoří, ale i o své vášni pro dějiny, techniku 
a příběhy hrdinů druhé světové války.

Posluchači Českého rozhlasu Dvojka se 
pak v pořadu Poradna mohli dotazovat 
MUDr. Marka Antoše, našeho klinického 
biochemika z pražské laboratoře v Jankov-
cově ulici, na potíže související s potravino-
vými intolerancemi. Osvětlil zde rozdíly mezi 
alergií a potravinovou intolerancí a poradil, 
jak zjistit, které potraviny nám tyto problémy 
mohou způsobit.

ŘÍJEN
Začátkem října se opět blýskl náš specia-
lista na klinickou biochemii MUDr. Marek 
Antoš v rozhovoru o potravinové intoleranci, 
tentokrát na portálu Flowee.cz.

V populárním časopise 100+1 Zázraky 
medicíny vyšel čtyřstránkový rozhovor 
s naší specialistkou na klinickou mykologii, 
mykologii prostředí a vakcíny RNDr. Danou 
Hanulákovou. Čtenářům popsala princip 
autovakcín a jejich vliv na imunitní systém 
člověka. Porovnala je také s antibiotiky, za 
které mohou při řadě chronických infekcí 
představovat „zdravější“ náhradu. Portrét 
paní doktorky zdobí dokonce titulní stranu 
vydání. Vývoj autovakcín a laboratorní praxi 
pak v dalším rozhovoru v tomto časopise 
přiblížila RNDr. Eva Uhlířová a její tým z br-
něnské laboratoře SYNLAB.

Na konci měsíce si mohly čtenářky lifesty-
lového portálu ProŽeny.cz přečíst článek 
o tom, co všechno se dá zjistit z rozboru 
krve. Text byl vytvořený ve spoluprá-
ci s MUDr. Kateřinou Pinterovou, naší 
specialistkou v oboru klinické biochemie 
a hematologie.

LISTOPAD
V předposledním měsíci loňského roku 
se v týdeníku Katka zaměřili na refluxní 
chorobu. Článek o jejích příznacích, léčbě 
a nové metodě testování Peptest vznikl ve 
spolupráci s MUDr. Markem Antošem.

Odborníci z laboratoří a ambulancí SYNLAB se s různými tématy často 
objevují v českých médiích. V naší nové rubrice vám budeme pravidelně 
přinášet přehled těch nejzajímavějších mediálních výstupů.

ZE SVĚTA SYNLABU

Autor: Michael Hromada

Nadužívání antibiotik škodí tělu je titulek 
v deníku Právo, pod kterým se naše specia-
listka na autovakcíny RNDr. Dana Hanuláková 
vyjádřila k vlivu antibiotik na lidský organismus 
a osvětlila, které infekce je vhodnější řešit 
autovakcínami než antibiotiky. Připojili jsme 
se tak k již třetímu Světovému antibiotickému 
týdnu, který vyhlašuje Světová zdravotnická 
organizace jako osvětu proti nesprávnému 
a nadměrnému užívání antibiotik u lidí i zvířat, 
které vede ke vzniku rezistentních bakterií.

PROSINEC
S přicházející zimou a začínající chřipkovou 
epidemií se v médiích zvýšil zájem o témata 
související s tímto onemocněním. 
Náš poradenský článek, vytvořený 
ve spolupráci s MUDr. Alešem 
Ducháčkem z ambulance 
SYNLAB, pojednávající o typických 

příznacích, léčbě a očkování proti chřipce, 
se objevil hned v několika regionálních 
mutacích Deník.cz.

Na základě současného trendu užívání si 
vánočních svátků v zahraničí vydal Blesk.cz 
poradenský článek o hrozbách exotických 
nemocí v oblíbených destinacích jako Egypt, 
Karibik, Thajsko apod. Výčet jim pomohl vy-
tvořit MUDr. Vít Nádvorník z infekční a hepa-
tologické ambulance SYNLAB, který v něm 
podrobně popsal zdroje nákazy, příznaky 
nemocí a doporučil vhodné očkování.



 

OD VZORKU K VÝSLEDKU

CALL CENTRUM:
sdělování výsledků díky 

unikátnímu PIN kódu, 
proaktivní hlášení výsledků, 

konzultace

Odběr vzorku
Klasická/elektronická 

žádanka 

Svoz vzorků/
mimořádný svoz 

130 tras

Zpracování v laboratořích 
nejmodernějšími metodami

Výsledek v tištěné 
/ elektronické podobě 

Uchování vzorku 
až po dobu 4 týdnů

Odvoz a likvidace 
odpadu

Konzultace 
s odborníky

synlab czech s. r. o.
call centrum: 800 800 234

Laboratoře SYNLAB poskytují 

komplexní spektrum laboratorních 

metod v oblasti biochemie, 

imunologie, hematologie, 

mikrobiologie a genetiky. 

Včetně speciální diagnostiky.

RYCHLÁ, PŘESNÁ A VYSOCE KVALITNÍ DIAGNOSTIKA

Workstation Elisa – vysokokapacitní a výkonný analyzátor, jediný svého druhu v ČR

60+
odběrových pracovišť

11
certifi kovaných laboratoří

5 000+
spolupracujících lékařů

www.synlab.cz 
spoluprace@synlab.cz
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