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techNoLogií v obLaSti hematoLogie

•	SYSMEX XN 9100 je největší hematologická linka v ČR, která byla  
sestavena v naší pražské laboratoři SYNLAB.

•	Jedná se o jeden z nejlepších hematologických analyzátorů na světě.  
Skládá se z několika samostatných modulů s unikátní laserovou  
technologií s možností měření až 44 parametrů krevního obrazu.

•	Jde o plně automatizovaný proces vyšetření krevního obrazu  
a vyhodnocení případných patologií, či přímo diagnóz. 
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Vážení čtenáři,

není to tak dlouho, co skončilo jedno nejkrásnější období roku, na které 
se nejvíce těšíme a kdy plány děláme dlouho dopředu. Ty letošní se asi 
většině z nás nevyplnily, stejně jako prognózy, které slibovaly horké suché 
léto a konec koronaviru.

Slibovaný útlum nenastal. A koronavirus změnil celý náš dosavadní život. 
Ukázal nám, že může ohrozit veškeré hodnoty, které jsme brali i jako 
samozřejmost nebo ani nevnímali.

Prověřil naši pohotovost, disciplinovanost a především zodpovědnost. K sobě samým, k ostatním, k práci.

Procházíme náročným obdobím, kdy se musíme učit pracovat ve ztížených podmínkách a ve velkém nasazení. 
Všem za to patří uznání a poděkování.

Je to týmová práce všech. Provozu, nákupu, dopravy, laboratoří i centrály. Bez ochranných pomůcek 
a diagnostických setů bychom těžko mohli mezi prvními začít s testováním a postavit do první linie naši dopravu, 
odběrové sestřičky, lékaře v ambulancích, a hlavně pracovníky v laboratoři CUBE, která na jaře zvládala 
testovat nápor vzorků a učila se rychle za provozu. Nyní se k testování koronaviru připojují další naše laboratoře 
v Českých Budějovicích, Brně a Chomutově. Zároveň stavíme nová mobilní odběrová místa, abychom 
pokryli vysokou poptávku po odběrech v regionech a umožnili odběry nejen samoplátcům, ale i pacientům 
indikovaných lékařem.

Nedošlo k zastavení práce na žádném oddělení a chod SYNLABu se nezastavil ani na jediný den.

Všichni bychom si jistě přáli, aby pojem „za korony“ byl minulostí. Ale zatím je situace jiná. COVID-19 se vrátil 
v plné síle a s náporem musíme počítat i pro nastávající měsíce.

Zůstaňme nadále ostražití a zodpovědní, abychom neohrozili sebe ani své okolí. Abychom byli oporou pro ty, 
kteří budou potřebovat naše služby a spoléhají se na ně.

MUDr. Jarmila Bečvářová 
vedoucí laboratoří SYNLAB 
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Novinky ze SYNLABU

Další významné ocenění 
pro SYNLAB
V červenci proběhl historicky první virtuální 
kongres 40 zemí skupiny SYNLAB. V rámci 
skupiny jsme získali krásné druhé místo 
v kategorii Finance Team of The Year.

Autor: Tomáš Fojtík

vznikla v Českých Budějovicích, Plzni 
a Praze. Testuje se metodou RT-PCR a od-
běry jsou určené jak pro samoplátce, tak 
pro pacienty indikované lékařem. Českobu-
dějovické mobilní odběrové místo je v ulici 
Vrbenská poblíž našeho běžného odbě-
rového pracoviště, pražské je poblíž naší 
laboratoře CUBE na Evropské ulici, Plzeňské 
mobilní odběrové místo najdete v ulici Maje-
rova vedle naší laboratoře. Nejsou poslední, 
pracujeme na otevření dalších mobilních 
odběrových místech v České republice. Na 
Slovensku jsme již na jaře spustili čtyři mo-
bilní odběrová místa – v Ilavě, Kráľovském 
Chlmci, Prešově a Bratislavě.

V průběhu září jsme navíc spustili webový 
rezervační systém pro odběry COVID-19 
(jak pro samoplátce, tak pro pacienty 
indikované lékařem). Rezervační systém 
zásadně ulevil našim odběrovým praco-
vištím a klientům přinesl větší komfort při 
plánování odběru.

SYNLAB se účastní nové studie 
zaměřené na COVID-19
Laboratoře SYNLAB se zapojily do celostát-
ní sérologické prospektivní studie, která je 
zaměřená na onemocnění COVID-19. Studie 
má přinést důležitá data, která budou vodít-
kem při výběru vhodné vakcíny.

V rámci studie se mohou pojištěnci Zdravot-
ní pojišťovny ministerstva vnitra ČR nechat 
otestovat na přítomnost protilátek IgG. Ty si 
lidský organismus začne vyrábět 2–3 týdny po 
nakažení koronavirem SARS-CoV-2 a zůstávají 
v těle po několik měsíců až let. Odborný garant 
této studie, profesor Vojtěch Thon, k tomu říká: 
„Ani fakt, že jste nemoc COVID-19 prodělali 
totiž automaticky neznamená, že proti ní máte 
vytvořenou imunitu a že nemůžete onemocnět 
znovu.“ Jestli jste imunní se dozvíte právě díky 
přítomnosti těchto protilátek.

Studie potrvá rok a půl, protože chce sledo-
vat, jak dlouho protilátky v těle organismu 
zůstávají. Zájemcům budou během roku 
a půl odebrány tři vzorky krve, vždy s odstu-
pem šesti měsíců ve stejné laboratoři.

Změřit přítomnost protilátek a tedy i svou 
imunitu vůči nemoci COVID-19 mohou 
přijít všichni pojištěnci Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra ČR na našich vybraných 
odběrových pracovištích.

Pacient zaplatí 100 Kč z celkové ceny 600 Kč/
test. ZPMV zájemcům přispěje 500 Kč. Více 
informací najdete na stránkách www.

Máme nový analyzátor pro 
alergologické testy Alex
Naši pražskou laboratoř v Jankovcově uli-
ci jsme vybavili novým alergologickým ana-
lyzátorem MAD MAX. Tento analyzátor umí 
najednou zpracovat až 50 vzorků najednou, 
doba analýzy je 3,5 hodiny. Počet analyzo-
vaných vzorků je díky tomu dvojnásobný 
a navíc díky němu předcházíme chybám 
způsobených lidským faktorem.

Laboratoře SYNLAB navázaly 
spolupráci s UEFA. Podílí 
se na zajištění bezpečného 
fotbalového prostředí
Přední poskytovatel služeb v oblasti labo-
ratorní diagnostiky, nadnárodní skupina 
SYNLAB Group, zahájila spolupráci s řídícím 
orgánem evropského fotbalu UEFA. Cílem 
této kooperace je vytvořit co nejbezpečnější 
prostředí na světové fotbalové scéně pro-
střednictvím pravidelného testování všech 
hráčů, rozhodčích a dalšího personálu na in-
fekci SARS-CoV-2. Díky přísnému testovací-
mu procesu, který je založený na protokolu 
UEFA Return to Play, tak umožní obnovení 
utkání a soutěží pro sezónu 2020/2021. 
Společnost SYNLAB byla jmenována „UEFA 
Laboratory Diagnostics Provider 2020/2021“ 
a bude v rámci této spolupráce jediným 
poskytovatelem laboratorní diagnostiky ve 
všech soutěžích UEFA.

Zlevnili jsme ceny testů 
na trombofilii
Prevence je pro nás maximálně důležitá 
a chceme, aby preventivní vyšetření byla 
co nejvíce dostupná. Platí to také pro 
testy trombofilie, která může způsobit 
vážné problémy, jako například srdeční či 
mozkovou příhodu.

A proto jsme výrazně zlevnili testy na trom-
bofilní mutace, které dovedou tyto problémy 
včas odhalit.

Nabízíme dvě metody:
• Mutace F. V – Leiden 1691
• Mutace F. II – Protrombin 20210

Původní cena těchto dvou metod byla 
1100 Kč za jednu. Nová cena je nyní 590 Kč. 
Kdo se rozhodne pro obě metody součas-
ně, zaplatí nově místo 2200 Kč jen 890 Kč.

ZE SVĚTA SYNLABU

Mobilní odběrová místa 
a rezervační systém
Šíření koronaviru SARS-CoV-2 se na začát-
ku září opět zrychlilo a s tím přišla poptávka 
po zvýšené kapacitě odběrových míst. Této 
potřebě jsme v SYNLABU vyšli naproti. Ke 
stávajícím kamenným odběrovým místům 
jsme začali budovat nová mobilní. První 
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ZE SVĚTA SYNLABU

Laboratoře SYNLAB navyšují 
testovací kapacity pro vyšetření 
vzorků na infekci SARS-CoV-2

V laboratořích SYNLAB testujeme vzorky 
na infekci SARS-CoV-2 v nepřetržitém 
provozu, a to v týdnu i o víkendech. Vzor-
ky k nám putují ze zdravotnických zařízení, 
vlastních odběrových míst a soukromých 
společností.

Cena testu přímého průkazu infekce 
SARS-CoV-2 pro samoplátce je na našich 
odběrových místech 1 756 Kč bez potvr-
zení bezinfekčnosti, s potvrzením o 100 Kč 

více, tedy 1 856 Kč. Za účelem odběrů pro 
tento druh vyšetření provozujeme na území 
České republiky aktuálně 9 odběrových 
míst a další připravujeme.

Na odběry vzorků mimo naše pracoviště 
máme vyčleněný speciální COVID tým, který 
se pravidelně stará například o bezpečné 
odběry členů Hradní stráže nebo Útvaru pro 
ochranu prezidenta České republiky. Dále 
zajišťuje odběry zaměstnanců soukromých 

společností, jako je například řídící orgán ev-
ropského fotbalu UEFA či filmové produkce.

Do testování na přítomnost infekce SARS-
CoV-2 jsme se zapojili v pondělí 16. 3. 2020. 
Od tohoto data jsme již otestovaly přes 
100 000 vzorků.

Více informací o testování koronaviru v labo-
ratořích SYNLAB se dočtete na webových 
stránkách www.synlab.cz/covid-19

Stále se snažíme navyšovat testovací kapacity pro vyšetření vzorků na infekci SARS-CoV-2, 
z původních 1 000 vzorků denně dosahujeme nyní až na 2 650 vzorků za den. K testování 
metodou PCR jsme nově vybavili a přizpůsobili naše laboratoře v Brně, v Českých Budějovicích 
a Chomutově. V každé z těchto laboratoří jsme nyní schopni otestovat 200 vzorků za den.

Praha

Brno

Znojmo
Moravský Krumlov

Uherské Hradiště

Moravské 
Budějovice

Plzeň

Pacov

Trhové Sviny

Tábor

Ledeč nad Sázavou

Světlá nad Sázavou

Prostějov

Zlín

Hodonín

Písek

Olomouc

Ostrava

Strakonice

Chomutov

Kladno

Louny

Kralupy n/V

Mělník

Jičín

Liberec

Neratovice

Úvaly u Prahy

Hradec 
Králové

Rychnov  
nad Kněžnou

České  
Budějovice

Vimperk

Český Krumlov

laboratoř 
odběrové pracoviště
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Úvod a charakteristika 
onemocnění
Amébové onemocnění, jehož původcem je 
Entamoeba histolytica, je obvyklé v tropic-
kých a subtropických oblastech s nízkým 
hygienickým standardem, avšak vyskytuje 
se ojediněle i v mírném pásmu. Ve světě je 
uváděno cca 50 milionů infikovaných, z nichž 
až 100 tisíc na amébózu každý rok zemře 
(1). Člověk se nejčastěji nakazí pozřením cyst 
obsažených ve vodě nebo potravě konta-
minované lidskými fekáliemi. Možná je však 

Střevní amébóza importovaná z Indie.
Autoři: Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D. 1, MUDr. Stanislav Reif2, Mgr. Jitka Fojtů1, 
Mgr. Olga Svobodová1 a RNDr. Antonín Valkoun, CSc.1

1 synlab czech s.r.o., Laboratoř CUBE, Evropská 178, Praha 6
2 Gastroenterologie, Stroupežnického 6, Praha 5

také nákaza cystami nebo vegetativními 
stádii (tzv. trofozoity) při některých sexuál-
ních praktikách. Ve střevě se z cyst uvolňují 
trofozoiti, kteří se živí bakteriemi, množí se 
binárním dělením a tvoří další cysty, které 
odcházejí se stolicí do vnějšího prostředí 
a jsou zdrojem další nákazy (2). U většiny 
infikovaných osob probíhá nákaza asympto-
maticky a jen u asi 10 % se rozvíjejí obvykle 
do roka po nákaze klinické symptomy.

Ke klinickým projevům patří kolitida, dyzen-
terie nebo mimostřevní infekce. Dyzenteric-
ké formy se vyznačují četnými stolicemi – 
uvádí se až 30 denně, průběh je zpravidla 
afebrilní, ve stolici se nachází krev a hle-
nohnis, stolice bývají s křečemi, plynatostí 
a bolestmi v žaludeční krajině – obdobně 
jako při jiných enteritidách. Chronickou in-
fekci je obtížné odlišit od funkčních střevních 
poruch – objevuje se nevolnost, střídavé 
stolice, plynatost. Komplikací mohou být 
střevní striktury, perforace, tvorba absce-
su. Dále je možnost kožního a genitálního 
postižení. V endoskopickém obraze je typic-
kým projevem amébový vřídek, vícečetný 
s intaktním okolím, čímž se odlišuje od 
idiopatické (ulcerozní) proktokolitidy (3, 4).

Mimostřevní infekce se nejčastěji projevu-
je jako jaterní absces, kam se améby po 
porušení střevní sliznice dostávají prav-
děpodobně hematogenně přes portální 
systém. U většiny pacientů s mimostřevní 
infekcí již nejsou améby ve střevě přítomny. 
Kromě jaterní lokalizace je poměrně častá 
pravostranná infiltrace plic, která může 
poukazovat na rupturu jaterního abscesu 
a přechod améb přes bránici. S tím spojené 
dýchací obtíže, bolest na hrudi a kašel, 
mohou vést k chybné diagnóze bakteriální 
pneumonie. Velmi vzácně, tedy u méně 
než 0,1 % pacientů s jaterním abscesem 
dochází i ke vzniku mozkového abscesu. 

VĚDA A POZNÁNÍ

Čtyřjaderná cysta E. histolytica ve stolici obarvená trichromem (měřítko 10 µm).
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Klinické příznaky jsou v těchto případech 
dramatické, velmi rychle progredují a u více 
než poloviny pacientů končí smrtí (1).

Laboratorní diagnostika
Pro laboratorní diagnostiku amébové 
dysentérie se používá čerstvá stolice (do 2 
hodin po defekaci), aspirát nebo bioptic-
ký materiál, kde se pátrá po pohyblivých 
trofozoitech přímo v nativním preparátu 
nebo trvalém preparátu barveném trichro-
mem. Do rutinních laboratoří jsou však pro 
diagnostiku nejčastěji zasílány stolice, které 
nejsou úplně čerstvé. V těchto případech je 
vhodné zaslat tři vzorky odebrané v růz-
ných dnech pro zvýšení pravděpodobnosti 
záchytu. V nich se po zkoncentrování 
flotací v roztoku síranu zinečnatého pátrá 
po amébových cystách. Pro odlišení rodu 
Entamoeba od jiných střevních améb 
přítomných u člověka (5) je nutné připravit 
trvalý preparát obarvený trichromem, který 
umožní detailnější morfologickou analýzu. 
Druh Entamoeba histolytica je však morfolo-
gicky neodlišitelná od jiných nepatogenních 
druhů E.dispar a E.moshkovskii. Všechny tři 
druhy mají velikostně stejné 4-jaderné cysty 
s charakteristickým jadérkem. V současné 
době je pro jejich odlišení úspěšně využívá 
metoda PCR, která amplifikuje druhově 
specifický úsek genu pro malou ribozomální 
podjednotku. Se zavedením molekulárních 
metod se prokázalo, že většina dříve uvádě-
ných pozitivních nálezů E. histolytica byly ve 
skutečnosti E. dispar (1).

Při podezření na mimostřevní infekce, kdy ve 
střevě již nemusejí být přítomny cysty améb, 
má významnou roli serologické vyšetření 
(nepřímá hemaglutinace nebo ELISA) a zob-
razovací metody (rentgen, sonografie, CT, 
magnetická rezonance).

V posledních letech se využívají také imu-
nochromatografické testy (tzv. rapid testy) 
založené na detekci antigenu E. histolytica 
ve stolici. Mají poměrně vysokou specificitu 
a citlivost a výhodné je jejich použití v pod-
mínkách, kde není k dispozici kvalifikovaný 
personál nebo přístrojové vybavení (6).

Kazuistika
Pacient (ročník 1957) je cestovatel, který 
často navštěvuje Indii, kde přichází do těs-
ného kontaktu s místní populací a pohybuje 
se v prostředí mimo civilizační vymoženosti. 
Naposledy se vrátil v prosinci 2019. Po 
návratu se objevila krev ve stolici, zároveň 
pentlicovitá stolice, někdy jen voda s krví, 
bolesti neměl. Teploty také neměl.

Měsíc po návratu byl pacient vyšetřen na 
gastroenterologii, poslední 4 dny před 

vyšetřením nepozoroval krev vůbec, stolice 
byla normalizována. Byla provedena kolo-
noskopie se závěrem: Aftopapulozní zánět 
v oblasti cékoascendens a dolního rekta. 
Nález nevylučuje možnost crohnovské 
kolitidy, kterou je nutno diferenciálně odlišit 
od diagnózy infekční etiologie. Histologický 
nález odpovídal kolitidě infekčního typu.

První materiál pro parazitologické vyšetření 
byl z gastroenterologie poslán 10. 2. 2020. 
V naší laboratoři parazitologie byly zjištěny 
ve flotaci cysty améb a po obarvení trichro-
mem se ukázalo, že se jedná o cysty 4-ja-
derné (obr. 1). Proto byl materiál předán na 
naše oddělení molekulární detekce patoge-
nů pro potvrzení nebo vyloučení přítomnosti 
E. histolytica. Izolace DNA ze vzorku stolice 
byla provedena kitem QIAamp DSP DNA 
Blood Mini Kit (Qiagene), pro PCR reakci byl 
využit kit Crypto+Giardia+Entamoeba (Vi-
tassay), který umožňuje detekci tří různých 
protozoí metodou multiplex real-time PCR. 
PCR reakce proběhla na přístroji Rotor-
Gene Q (Qiagene) a příslušným softwarem 
byly vyhodnoceny výsledky. Metodou PCR 
byla potvrzena přítomnost E. histolytica 
(Ct 19), přičemž negativní, pozitivní i interní 
kontroly vyhovovaly požadavkům testu (obr. 
2). Pacient byl s laboratorním výsledkem 
a nálezem z gastroenterologie předán na 
Kliniku infekčních, parazitárních a tropických 
nemocí Nemocnice Na Bulovce. Zde byl 
nález potvrzen a zahájena následující léčba: 
Entizol 250 mg tbl. p.o. 3 tbl á 8 hodin na 
14 dní, Doxybene 200 mg tbl. p.o. 1 tbl á 24 
hodin na 7 dní, poté (po Doxybene) začne 
k Entizolu užívat Endiaron 1 tbl. po 8 hod 
(10-14 dnů). Po týdnu na terapii pacient 
udával, že se cítí zcela zdráv, netrpí bolestmi 
břicha ani jinými střevními obtížemi.
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Průběh nárůstu fluorescence real-time PCR v lineární škále: negativní kontrola 
(zelená), pozitivní kontrola (červená), pacient (hnědá).

Diskuse a závěr
V našich podmínkách bývají závažná pa-
razitologická onemocnění vzácná, a proto 
nebývají vyšetření ani často požadována. 
V případě nejasného výsledku vyšetření je 
však vhodné parazitární etiologii vyloučit 
nebo potvrdit, jak ukazuje i tento případ. Dů-
ležitá je v těchto případech podrobná ces-
tovatelská anamnéza. V naší laboratoři jsme 
v posledních dvou dekádách zaznamenali 
amébové onemocnění střeva jen dvakrát. 
V minulosti jsme zachytili i případ amébo-
vého jaterního abscesu s velmi rychlým 
průběhem, který byl proto řešen chirurgic-
kým zásahem v kombinaci s antibiotiky (7). 
V současné době je u mimostřevních infekcí 
více doporučována konzervativní léčba.

Zde uvedený případ je příkladnou ukázkou 
dobré spolupráce mezi klinickými praco-
višti a laboratoří, jakož i správným řešením 
případu pomocí klasické parazitologie a na 
ní navazujícími metodami molekulárními.

VĚDA A POZNÁNÍ
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VĚDA A POZNÁNÍ

Trombofilní stavy v gynekologii 
a porodnictví

Trombofilní stav, neboli trombofilie, je 
porucha hemostázy, při které následně 
dochází ke krevnímu srážení a trombotiza-
ci. Trombofilie mohou být jednak získané 
a jednak vrozené. Zvýšené riziko trombózy 
můžeme pozorovat u pooperačních stavů, 
malignit, u dlouhodobé imobilizace, mye-
loproliferativního onemocnění, autoimu-
nitního onemocnění, farmakoterapii apod. 
V případě vrozených trombofilních stavů 
často mluvíme o trombofilních mutacích, 
protože se jedná veskrze o mutace v ge-
nech kódujících proteiny 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.

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). 

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

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 1691G–A) nejčastější genetický 
defekt způsobující trombózu. Frekvence 
výskytu kolísá mezi 2 a 15 %. Heterozy-
gotní forma faktoru V-Leiden zvyšuje riziko 
trombózy 3–8×, 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 nejsilněj-
šími protrombotickými účinky. Riziko trom-
boembolie v průběhu života je u nosičů 
70–90 %. AT je polypeptid syntetizovaný 
v hepatocytech s prodlouženým poloča-
sem. Deficit AT je způsoben množstvím 
bodových mutací, delecí a inzercí, v na-
prosté většině případů se jedná o dědičné 
onemocnění s 50% rizikem přenosu na 
potomky – autozomálně dominantní typ 
dědičnosti. V rámci vrozených koagulo-
patií mají pacienti s deficitem antitrombinu 
největší riziko vzniku trombózy.

Mutace v genu pro protrombin
Mutace v oblasti protrombinového genu 
v pozici 20210 G-A je spojena se zvýšenou 
hladinou protrombinu a představuje tím 
zvýšené riziko vzniku trombózy. Incidence 
této mutace je popisována u 2 až 3 % po-
pulace. V rodinách s trombózou bývá tato 
mutace popisována v 18 % případů. Nosič 
mutace v genu pro protrombin má zvýšené 
riziko vzniku trombózy 3–4násobné.

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 u obou deficitů je okolo 50 %.

Hyperhomocysteinemie
Homocystein je odvozen od aminokyseliny 
methioninu. Vrozená hyperhomocysteine-
mie může být zapříčiněna řadou enzyma-
tických defektů. Nejznámějším defektem 
je mutace v genu pro MTHFR (metyltetra-
hydrofolátreduktáza). Klinické projevy se 
mohou zvýraznit při deficitu vitaminů B6, 
B12 a kyseliny listové nebo při léčbě me-
totrexátem. Kromě trombofilního efektu je 
hyperhomocysteinémie též považována za 
rizikový faktor kardiovaskulárních nemocí 
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včetně aterosklerózy a následné ischemic-
ké choroby srdeční.

V klinické praxi gynekologických ordina-
cí je problematika tromboembolických 
onemocnění (TEN) nejčastěji spojována 
s užíváním hormonální antikoncepce 
(HAK). Riziko vzniku krevních sraženin 
v žilách v souvislosti s užíváním kombino-
vané hormonální antikoncepce se mírně 
liší mezi jednotlivými přípravky a závisí na 
typu gestagenu, který obsahují. Pohybuje 
se mezi 5 a 12 případy venózního trom-
boembolismu na 10 000 žen užívajících 
kombinovanou hormonální antikoncepci 
ročně, což je přibližně 2–6× častěji než 
u žen, které antikoncepci neužívají.

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

V případě, že žena či dívka zvažuje užívání 
HAK, by mělo být zjištěno zda:
1. ona sama prodělala v minulosti trombózu,
2. užívala léky proti srážení krve (heparin, 

warfarin),
3. prodělal někdo z příbuzných (rodiče, 

sourozenci) trombózu. A zda vznikla tato 
trombóza v souvislosti s užíváním HAK 
nebo s 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. podstoupila sama pacientka takové vy-
šetření, a pokud ano, s jakým výsledkem.

Další postup vychází ze získaných anam-
nestických údajů, eventuelně z dalších 
následně provedených diagnostických 
vyšetření. Pokud pacientka sama prodě-
lala trombózu, je pro ni kombinovaná HAK 
zcela nevhodná. Stejně tak je tomu u pa-
cientky, jejíž příbuzná prodělala trombózu 
v souvislosti s HAK nebo 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 pak těho-
tenství. Problematika TEN se týká v těchto 
případech nejen těhotné ženy, ale i plodu. 
V těhotenství se žilní trombóza objeví asi 
u 29 z 10 tisíc těhotných, v období kolem 
porodu dokonce u 300–400 z 10 000 žen. 
Tedy obecně těhotenství zvyšuje riziko TEN 
oproti běžné populaci asi 6krát.

Pro správnou diagnostiku a léčbu jsou opět 
nejdůležitější anamnestická data. K dota-
zům výše uvedeným, v souvislosti s HAK, 
jsou neméně důležité 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, eventuelně z dal-
ších následně provedených diagnostických 
vyšetření. Péče o těhotnou ženu je v těchto 
případech od počátku mezioborová. Je 
potřeba včas stanovit diagnózu a 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. Např. v případě hyperhomocys-
teinémie zahajujeme léčbu vitaminem B6 
a kyselinou listovou již před těhotenstvím 
a pokračujeme po celé těhotenství a šesti-
nedělí. Podávání kyseliny listové má navíc 
prokázané preventivní účinky u defektu 
neurální trubice plodu.

Nezbytným předpokladem optimální 
diagnostiky a léčby tromboembolické 
nemoci je ve všech těchto případech těsná 
spolupráce gynekologa a hematologa, 
ale i praktického lékaře, který má v mno-
ha případech k dispozici ty nejdůležitější 
anamnestické údaje. A v neposlední řadě 
bez špičkového laboratorního komplemen-
tu, biochemického, genetického i imunolo-
gického, bychom se u těchto mnohdy život 
ohrožujících onemocnění nepohnuli z mís-
ta. A tento komplement mohou laboratoře 
SYNLAB poskytnout.

Zlevnili jsme ceny testů 
na trombofilii
Prevence je pro nás maximálně důležitá 
a chceme, aby preventivní vyšetření byla 
co nejvíce dostupná. Platí to také pro testy 
trombofilie.

A proto jsme výrazně zlevnili testy na 
trombofilní mutace, které dovedou tyto 
problémy včas odhalit.

Nabízíme vyšetření těchto mutací:
• Mutace F. V – Leiden 1691
• Mutace F. II – Protrombin 20210

Eventuální další genetická vyšetření a cílená 
vyšetření krevní srážlivosti zaměřená na 
detekci trombofilie se v indikovaných přípa-
dech provádějí na specializovaných pracovi-
štích center pro trombózu a hemostázu.

VĚDA A POZNÁNÍ

Původní cena těchto dvou mutací byla 
1100 Kč za jednu. Nová cena je nyní 
590 Kč. Kdo se rozhodne pro obě 
mutace současně, zaplatí nově místo 
2200 Kč jen 890 Kč.
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„Rychlá diagnostika je základní 
předpoklad, bez kterého nelze fungovat“

Remedis své služby nabízí už od 
roku 1997. Jak to všechno začalo? 
Co byla za tu dobu největší výzva?
Faktický začátek činnosti nastal o několik 
let později. Začínali jsme jako interní praxe: 
jeden lékař a jedna sestra jeden až dva dny 
v týdnu. Byl jsem tehdy angažován převážně 
i v jiné praxi a nemocnici, byla to tedy akti-
vita na částečný úvazek. První velká výzva 

bylo navázání smluvních vztahů s pojišťov-
nami. Výzvou byla též postupná realizace 
naší představy o poskytování komplexní 
péče pacientům v oblasti vnitřního lékařství 
a gastroenterologie. Oproti zázemí nemoc-
nice, na které jsem byl jako lékař zvyklý, 
bylo třeba hledat zcela nové a pro pacienty 
jednoduché komfortní vazby, abychom pro 
ně byli jako zdravotnické zařízení atraktivní.

Rozhovor: Tomáš Fojtík, MUDr. Vratislav Řehák

S klinikou Remedis spolupracujeme v rámci laboratorní diagnostiky pěknou řádku let 
a náš nejnovější projekt, společné odběrové pracoviště, tak byl jen další logický krok. 
Požádali jsme proto ředitele Remedisu MUDr. Vratislava Řeháka o krátký rozhovor.

Postupně se rozvinuly obory vnitřní 
lékařství, gastroenterologie s kompletní 
endoskopickou, hepatologickou a pro-
ktologickou diagnostikou a kurativou. 
U hepatologických pacientů s metabolic-
kými poruchami nám velmi dobře navazuje 
diabetologie a nutriční terapie. Po mnoho 
let rozvíjíme i obory psychiatrie, klinické 
psychologie a adiktologie, kde je opět dob-
rý průnik např. pro pacienty se závislostí 
infikovaných viry hepatitid.

Dalšími významnými obory jsou gynekolo-
gie, nověji i ambulantní chirurgie a ortope-
die. Provozujeme též vlastní RTG pracoviště 
a odběrové pracoviště, nově ve spolupráci 
se společností SYNLAB.

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

S kterými odbornostmi lékařů 
spolupracujete nejčastěji 
a kdo z lékařů se na vás 
v souvislosti s doporučením 
pacienta může obracet?
Z pohledu spolupráce jsou to zejména 
praktičtí lékaři, s řadou z nich máme léta 
probíhající velmi intenzivní spolupráci 
v oborech gastroenterologie a hepatologie. 
Remedis má mimo jiné statut centra pro 
léčbu virových hepatitid – zde tedy probíhá 
spolupráce napříč odbornostmi, kdy k nám 
jsou doporučováni pacienti s podezřením 
na virovou hepatitidu či již přímo k léčbě 
přímopůsobícími antivirotiky jak praktiky, tak 
ambulantními specialisty.

Co všechno pro své klienty 
děláte, jaké služby nabízíte?
Uvedu to na příkladu endoskopií, kde se 
snažíme kromě kvalifikovaného personálu 
a špičkové techniky nabídnout i postu-
py snižující dyskomfort nemocných při 
vyšetření, což se dle zpětné vazby od 
pacientů daří. U hepatologických pacientů 
se snažíme zajistit a propojit více služeb 
současně a na jednom místě tak, aby vý-
stup diagnostiky i případná léčba proběhly 
co nejdříve a nejefektivněji.

MUDr. Vratislav Řehák

Absolvoval 1.LF UK v roce 1990. Získal atestaci 1. a 2. stupně z vnitřního lékařství. Dlouhodobě se odborně zabývá hepatologií. 
V 90. letech založil společnost Remedis, která od přelomu milénia postupně rozšiřovala aktivity ve více ambulantních oborech. Aktuálně 
klinika poskytuje služby v gastroenterologii a hepatologii, vnitřním lékařství, diabetologii, psychiatrii, klinické psychologii, adiktologii, 
gynekologii, praktickém lékařství, gynekologii a RTG, úzce navazují obory ambulantní ortopedie a chirurgie.

K čemu všemu vám je užitečná 
laboratorní diagnostika?
Například pro vyšetření pacienta s virovou 
hepatitidou je standardizovaná a rychlá 
biochemická, sérologická a virologická 
diagnostika základním předpokladem, bez 
kterého nelze vůbec fungovat.

Jak dlouho a v jakém 
rozsahu probíhá spolupráce 
se SYNLABEM?
Začala již před více než 10 lety s předchůd-
cem SYNLABU. Řadu let jsme využívali více 
laboratoří současně, v posledních letech 
jsme sjednotili postupy a u většiny laborator-
ních vyšetření využíváme SYNLAB proto, že 
právě na základě delší zkušenosti pro nás 
představoval optimální a vlastní zkušeností 
ověřenou variantu.

Jak došlo k tomu, že 
máte odběrové pracoviště 
společně se SYNLABEM?
Je to celkem logické vyústění dlouholeté 
spolupráce. Pacientům můžeme k ně-
kterým následným vyšetřením doporučit 
i pro ně dostupnější lokality k odběrům, 
tam kde SYNLAB provozuje svá odběrová 
pracoviště.

Na závěr: Jaké máte 
plány do budoucna?
Plánů je mnoho, náš rozvoj byl však vždy 
spíše evoluční a postupný. V tuto chvíli 
vidím priority zejména v efektivizaci činností 
pro nás i pacienty, tedy rozvíjení postupů 
telemedicíny v nejširším slova smyslu. Na-
hrává tomu i současná pandemická situace. 
Spolupráci s precizně fungující laboratoří je 
v tom klíčová.
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Zákon č. 285/2020 Sb. 
ze dne 10. června 2020, kterým se mění 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další související zákony (NOVELA ZÁKO-
NÍKU PRÁCE)
• Účinnost: 30. 7. 2020 s výjimkou vybra-

ných ustanovení, která nabývají účinnost 
1. 1. 2021

• Obsah: Cílem zákona je usnadnit slaďo-
vání osobního a profesního života umož-
něním flexibilního režimu práce. Změna 
zákoníku práce se dotkne zejména: 
dovolené, převádění dovolené, nastavení 
pravidel pro přechod práv a povinností 
v pracovněprávních vztazích, možnost 
a pravidla sdílení jednoho pracovního 
místa více zaměstnanci.

Zákon č. 299/2020 Sb. 
ze dne 16. června 2020, kterým se mění 
některé daňové zákony v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzač-
ním bonusu v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozděj-
ších předpisů.
• Účinnost: 1. 7. 2020
• Obsah: Cílem návrhu zákona je 

prostřednictvím novel pěti daňových 
předpisů zmírnit dopady událostí 
souvisejících se vznikem a rozšířením 
onemocnění COVID-19 způsobeného 
novým koronavirem SARS CoV-2 na 
ekonomiku České republiky.

Zákon č. 301/2020 Sb. ze dne 
16. června 2020 o kompenzacích oso-
bám poskytujícím hrazené zdravotní 
služby zohledňujících dopady epidemie 
onemocnění COVID-19 v roce 2020.
• Účinnost: 1. 7. 2020
• Obsah: Tento kompenzační zákon 

zohledňuje výpadek zdravotních služeb 
způsobený poptávkou lidí, částečně 
vládními opatřeními a částečně opat-
řeními samotných poskytovatelů na 
ochranu personálu. Stanovuje právní 
rámec pro kompenzace nákladů, které 
poskytovatelům zdravotních služeb 
v této souvislosti vznikly.

Vyhláška č. 259/2020 Sb. 
ze dne 27. května 2020
• Účinnost: 1. 7. 2020
• Obsah: Tato vyhláška aktualizuje seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodno-
tami v tom smyslu, že upravuje věkovou 
hranici pro screeningovou kolonoskopii 
z 55 na 50 let.

Vyhláška č. 279/2020 Sb. 
ze dne 17. června 2020, kterou se mění vy-
hláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické do-
kumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
• Účinnost: 1. 7. 2020
• Obsah: Vyhláška opravuje pacientský 

souhrn. Upřesňuje nově náležitosti 
„pacientského souhrnu“ jako součásti 
zdravotnické dokumentace, včetně jeho 
jednotlivých položek a jejich kódování 
v České republice, náležitosti požadav-
ku poskytovatele zdravotních služeb 
o „pacientský souhrn“, způsob a postup 

při jeho vyžádání prostřednictvím 
informačního systému veřejné správy 
Národního kontaktního místa, a nakonec 
ještě náležitosti požadavku poskytovatele 
jiného státu EU o „pacientský souhrn“ 
a jeho předání prostřednictvím Národního 
kontaktního místa.

Vyhláška č. 305/2020 Sb. 
ze dne 23. června 2020 o stanovení 
způsobu zahrnutí kompenzace do výše 
úhrad za hrazené služby poskytnuté 
v roce 2020.
• Účinnost: 1. 7. 2020
• Obsah: Návrh stanoví způsob zahr-

nutí kompenzace nákladů a výpadků 
v poskytování hrazených zdravotnických 
služeb vzniklých v důsledku epidemie 
onemocnění COVID-19 v roce 2020 do 
výše úhrad za hrazené služby poskytnuté 
v roce 2020.

ZÁŘÍ

Zákon č. 331/2020 Sb. 
ze dne 22. července 2020, kterým se 
mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompen-
začním bonusu v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem 
k.oronaviru SARS CoV-2, ve znění poz-
dějších předpisů.
• Účinnost: 7. 8. 2020
• Obsah: Novela rozšiřuje tzv. kompen-

zační bonus též na osoby pracující na 
dohodu o provedení práce nebo dohodu 
o pracovní činnosti v případě, že jim 
vznikla povinnost hradit pojistné na 
nemocenské pojištění.

Právní novinky červenec–září 2020

LEGISLATIVA
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ZE SVĚTA SYNLABU

Napsali o nás

Z dat laboratoří SYNLAB na konci jara 
vyplynulo, že 6 z 10 lidí odložilo v březnu 
a dubnu preventivní vyšetření u praktického 
lékaře. V dubnu bylo dokonce provedeno 
o 53 % preventivních vyšetření méně než ve 
stejném měsíci loňského roku. S tím, že je 
nutné tato vyšetření co nejdříve dohnat, jsme 
apelovali na veřejnost prostřednictvím ČTK, 
deníku Právo a portálů Aktuálně.cz, Blesk.cz 
či Medicína.cz.

Již v průběhu léta začalo novináře zajímat, jak 
se laboratoře a odběrová pracoviště připra-
vují na očekávanou podzimní vlnu pandemie. 
Generální ředitelka laboratoří synlab czech 
a synlab slovakia Kateřina Bílly Danyšová 
proto neváhala a poskytla portálu Novinky.cz 
a deníku Právo rozhovor o tom, jak na těchto 
přípravách pracují lidé z našich laboratoří. 
Paní ředitelka vystoupila v médiích také 
k tématu důležitosti souhry státních a sou-
kromých laboratoří. Živě svůj názor vyjádřila 
například v pořadu Dvacet minut České 

rozhlasu Radiožurnál nebo ve zpravodajství 
televize CNN Prima NEWS.

S blížícím se podzimem přišlo očekávané. 
Počet pozitivně testovaných vzorků na infekci 
SARS-CoV-2 začal prudce stoupat a od-
běrová pracoviště v České republice začala 
takzvaně praskat ve švech. MUDr. Jarmila 
Bečvářová sdělila díky portálům Aktuálně.cz 
či SeznamZprávy.cz případným zájemcům 
o test informace k čekací době a provozu 
našich odběrových pracovišť.

Situaci ohledně nedostatku odběrových 
pracovišť odebírajících vzorky na infekci 
SARS-CoV-2 v České republice jsme si 
plně uvědomovali a dělali jsme vše proto, 
abychom jí dokázali pomoci. V září jste se tak 
mohli z portálu Aktuálně.cz, deníku Právo či 
jihočeského Rádia Blaník dozvědět o nově 
otevřeném mobilním odběrovém pracovišti 
SYNLAB v Českých Budějovicích.

A naštěstí zbyl v médiích stále prostor i pro 
prevenci jiných nemocí

Rady MUDr. Filipa Prusíka o tom, jak před-
cházet onemocnění salmonelózou a kampy-
lobakteriózou, se v létě šířily médii jako lavina. 
Přečetli si je například čtenáři deníku Právo, 
Týdeníku Květy, měsíčníku Můj svět či portálu 
Ona.iDNES.cz.

V čem tkví zákeřnost potravinových intoleran-
cí a jak zjistit, na jaké potraviny je konkrétní 
člověk citlivý? Odpovědi na tyto a mnohé 
další dotazy k tématu v podání MUDr. Marka 
Antoše si můžete poslechnout ze záznamu 
na portálu televize CNN Prima NEWS, pro 
kterou živě vystoupil v pořadu Nový den.

Ani v září si pyloví alergici nemusí odpoči-
nout. O tom, že dokvétající trávy a byliny mo-
hou alergiky ještě pěkně potrápit, ví MUDr. 
Radka Šedivá a díky ní i čtenáři deníků 
Lidové noviny, Metro či týdeníku Katka.

Situace kolem pandemie koronaviru se nelepší. Není proto divu, že média věnují pozornost 
převážně tomuto tématu. Nedílnou součástí informací, které se kolem infekce SARS-
CoV-2 šíří, je také její diagnostika v laboratořích. I v posledních měsících jsme se proto 
snažili s médii co nejvíce spolupracovat a sdělovat jejich prostřednictvím veřejnosti 
aktuality z našeho oboru, a to nejen v souvislosti s přímým testováním koronaviru. Apelovali 
jsme touto cestou například také na to, aby lidé nezanedbávali důležitá preventivní 
vyšetření. Z našich výsledků totiž vyplynulo, že úbytek rutinních testů, které jsou neméně 
důležité než testování infekce SARS-CoV-2, byl v počátku pandemie alarmující.

Autorka: Gabriela Matějková



Chráníme život každý den

Nabídka testů  
pro samoplátce
Péče o své zdraví je klíč ke spokojenému životu a tuto myšlenku se snažíme neustále 
zdůrazňovat. také z toho důvodu nabízíme pestrou řadu testů, které mohou včas odhalit 
skryté problémy.  
Tyto testy nehradí pojišťovna, ale můžete je v případě potřeby nabízet pacientům v samoplátcovském režimu. 
Jsou to například tyto testy: 

  Potravinová intoleranCe
Potravinové intolerance způsobují řadu potíží, mezi které patří například: 
 nespavost,
 snížená imunita,
 úzkostné stavy,
 deprese.

Oproti potravinovým alergiím však tyto symptomy nastupují až po několika hodinách, dnech, nebo  
dokonce týdnech od konzumace problematické potraviny, což představuje hlavní důvod, proč si  
většina lidí své problémy s danou potravinou vůbec nemusí spojit.

  dostatek vitaminu d 
Vitamín D chybí většině české populace.

„déčko“ je potřebné pro:
 stavbu kostí a udržení jejich pevnosti,
 ochranu před infekcemi, chronickými nemocemi a některými nádorovými nemocemi,
 vitalitu srdce a mozku,
 dobré trávení.

v případě nedostatku vitamínu d hrozí:
 oslabení imunitního systému,
 zvýšená lomivost kostí,
 vyšší riziko infarktu,
 neplodnost.

  reflux
PePtest je spolehlivý a komfortní test, který se provádí  
ze slin a zjišťuje, jestli pacient trpí refluxem. 

Pro refluxní chorobu jsou typické tyto příznaky:
 časté pálení žáhy,
 kašel,
 pocit zahlenění,
 zvýšená kazivost zubů,
 bolest v krku,
 astma.

Neléčený reflux může způsobit vážné zdravotní problémy jako 
chronický zánět jícnu a horních cest dýchacích nebo poško-
zení sliznice jícnu, které může vyústit v nádorové bujení.

všechny samoplátcovské testy najdete  
na webu www.synlab.cz. Pro více informací 
kontaktujte svého obchodního zástupce. 

www.facebook.com/synlabczech

podatelna@synlab.cz

800 800 234

www.synlab.cz
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