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PLATNÁ VERZE: 3 

 
 

INDIKACE  LABORATORNÍCH  VYŠETŘENÍ 
 
 

ALBUMIN, ALB 
Akutní a chronické jaterní choroby, poruchy vodního hospodářství, porucha příjmu potravy, endokrinní poruchy, 
infekce, traumata, tumory, popáleniny, onemocnění ledvin. 
 

ALANINAMINOTRANSFERÁZA, ALT    
Hepatobiliární choroby, onemocnění srdce, virová hepatitis, intoxikace 
 

ALKALICKÁ FOSFATÁZA, ALP 
Hepatobiliární choroby, choroby kostí. 
 

AMYLÁZA, AMS   
Diagnostika chorob pankreatu, onemocnění příušní žlázy. 
 

ASPARTÁTAMINOTRANSFERÁZA, ALT    
Hepatopatie a jejich průběh, onemocnění srdce, intoxikace 
 

BILIRUBIN CELKOVÝ, BIL 
Nemoci jater, žlučníku, virové hepatitidy. Diferenciální diagnostika žloutenek. 
 

BILIRUBIN PŘÍMÝ, BILK 
Nemoci jater, žlučníku, virové hepatitidy. Diferenciální diagnostika žloutenek.  
 

CELKOVÁ BÍLKOVINA, CB 
Choroby spojené s poruchou příjmu potravy, endokrinní poruchy, infekce, traumata, tumory, popáleniny, akutní a 
chronická onemocnění ledvin  
 

C- REAKTIVNÍ PROTEIN, CRP   
Akutní fáze zánětu, průběh bakteriálních onemocnění, kontrola pooperačního průběhu, revmatická onemocnění 
 

DRASLÍK, S-K 
Poruchy acidobazického a minerálního metabolismu, nemoci srdce, ledvin, hypertonie, aplikace diuretik 
 

FOSFOR ANORGANICKÝ, P 
Nemoci kostí, štítné žlázy a příštítných tělísek, nedostatek vitaminu D, parenterální výživa, urolitiáza  
 

GLUKÓZA, S-GLU 
Diabetes mellitus -  diagnóza, kontrola terapie. Nemoci slinivky.  
  

GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN, HbA1c 
Dlouhodobá kontrola kompenzace diabetu mellitu, kontrola terapie 
 

GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA, GGT 
Diferenciální diagnostika hepatobiliárních chorob 
 

HOŘČÍK, Mg 
Poruchy metabolismu kostí, neuromuskulární dráždivosti, renální selhání, nedostatek hořčíku, 
 

CHOLESTEROL, CHOL 
Základní parametr k posouzení rizika aterosklerózy. Diagnostika poruch metabolismu tuků - hypercholesterolémie, 
onemocnění jater, hypotyreóza, nefrotický syndrom  
 

HDL CHOLESTEROL, HDLC 
Parametr k posouzení rizika aterosklerózy. Poruchy metabolismu tuků, kontrola léčby.  
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LDL – CHOLESTEROL, LDLC 
LDL – cholesterol. Parametr k posouzení rizika aterosklerózy 
 

AI - ATEROGENNÍ INDEX, IA 
Výpočet. Parametr k posouzení rizika aterosklerózy 
 

RIZIKOVÝ INDEX, RICH 
Výpočet. Parametr k posouzení rizika aterosklerózy 
 

CHLORIDY, Cl   
Poruchy acidobazické rovnováhy, poruchy vodní, sodíkové a draslíkové bilance, nemoci ledvin, léčba diuretiky.  
 

IMUNOGLOBULIN A, IgA  
Poruchy imunity, monoklonální gamapatie, alergie, onemocnění ledvin. 
 

IMUNOGLOBULIN, IgG   
Poruchy imunity, monoklonální gamapatie, alergie. 
  

IMUNOGLOBULIN, IgM 
Poruchy imunity, alergie, monoklonální gamapatie  
 

KREATININ  KREA 
Akutní a chronické poruchy ledvin. Funkce ledvin GFMDRD, kontrola léčby poškozující ledviny  
 

KREATINKINASA, CK   
Diagnostika IM při nedostupnosti vhodnějších testů (troponin), progresivní onemocnění kosterního svalstva spojené 
s jeho poškozením. 
 

KREATINKINASA ISOENZYM MB, CKMB mass 
Diagnostika IM při nedostupnosti vhodnějších testů (troponin). 
 

KYSELINA MOČOVÁ, KMOČ 
Diagnostika a kontrola léčby dny, obesita, poruchy metabolismu purinů, urolitiasa, léčby cytostatiky. 
 

LAKTÁTDEHYDROGENASA, LD 
Onemocnění jater, podezření na hemolýzu, onemocnění srdce  
 

MOČOVINA, UREA  
Diagnostika a monitorování selhávání ledvin, poruchy výživy. Posouzení osmotického tlaku  
 

OSMOLALITA, OSML  
Posouzení osmolality vnitřního prostředí. Diferenciální diagnostika prerenální a renální oligourie.  
 

MYOGLOBIN, MGLB 
Diagnostika infarktu myokardu, nespecifický, časný ukazatel. 
 

HIGH SENSITIVE TROPONIN I, hsTnI 
Diagnostika infarktu myokardu. 
 

SODÍK, Na 
Poruchy vodního a elektrolytového hospodářství, poruchy acidobazické rovnováhy, insuficience ledvin, insuficience 
nadledvin, jiná endokrinní onemocnění, srdeční insuficience. 
 

TRANSFERIN, TRF 
Diagnóza a léčbA anémií. Poruchy metabolismu železa. Negativní protein akutní fáze. 
 

TRIGLYCERIDY, TAG 
Posouzení rizika aterosklerosy. Poruchy metabolismu tuků. 
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VÁPNÍK, Ca 
Neuromuskulární příznaky, poruchy psychiky, příznaky postižení kostí, endokrinní choroby  
 

ŽELEZO Fe  
Podezření na sideropenii, anémie, hemochromatosa, onemocnění jater. 
 
  


