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Aktualizace: 6.6.2013 

Pt ….. pokojová teplota (15-30 C)         Cht … chladničková teplota (2-8 C) 

 

Zásady odběru materiálu k vyšetření přítomnosti mykobakterií (Tbc) 

Vyšetření (odběrová souprava) Doporučení Odběr 
Max doba transportu(T) 

a uchování(U) 

Sputum odebrané do průhledné odběrové 
nádobky se širokým hrdlem a šroubovacím 
uzávěrem („sputovka“) 

U pacienta, který nevykašlává je vhodné 
podat expektorancia. 

U nových pacientů je vhodné odebírat 
vzorky ve třech po sobě následujících 

dnech, u léčených pacientů se odesílají 
kontrolní vzorky v intervalu jednou za měsíc. 

Sputum se odebírá ráno nalačno 
před hygienou dutiny ústní, 
minimální množství odebraného 
materiálu 2 až 5 ml 

 

T: 24 hodin 

U:48 – 96h při cht 

Indukované sputum odběr do stejné nádobky 
jako sputum a označené, že se jedná o 
indukované sputum 

Získáme od pacienta, který spontánně 
nevykašlává, po 2 – 3 minutové inhalaci 
solného roztoku (15% NaCl). Po vlastní 
inhalaci v odstupu 15 až 30 minut je pacient 
vyzván k odkašlání. 

 
T: 24 hodin 

U:48 – 96h při cht 

Bronchoalveolární laváž odběr do stejné 
nádobky jako sputum a označené BAL 

Odběr podle metodického návodu pro obor 
TRN 

 
T: 24 hodin 

U:48 – 96h při cht 

Žaludeční výplach odebírá se nalačno 
žaludeční sondou 

 
Obsah žaludku se nasaje 
v množství  50 – 100 ml do sterilní 
stříkačky. 

T:4 hodiny 

U:24 hod.pt, ale pouze 
po okamžité neutralizaci 
odebraného vzorku po 
odběru roztokem 
uhličitanu sodného. 

Moč odebraná do sterilní nádobky s širokým 
hrdlem. 

50 – 100 ml vzorku moče 
Odběr se opakuje tři dny po sobě. 

Nejlépe střední proud první ranní 
moče. 

T: 24 hodin 

U:48 při cht 

Likvor, pleurální výpotek nebo punktát Množství vzorku 3 až 5 ml  
Odběr se prování za aseptických 
podmínek do sterilní zkumavky 
s uzávěrem. 

T: 24 hodin 

U:48 při cht 

Stolice  
Stolici velikosti lískového oříšku 
nabereme do sterilního 
kontejneru. 

T: 24 hodin 

U:48 při cht 
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Menstruační krev 
Vhodnější způsob pro průkaz gynekologické 
tuberkulozy (než zaslání tamponu) je vzorek 

z  kyretáže.  

Odebíráme v prvních třech dnech 
menstruace na sterilní tampon, 
který se zavede do pochvy na 3 
hodiny. Po vyjmutí se vloží 
tampon do sterilní nádobky a 
odešle ihned do laboratoře. 

 T: 2 hod při pt 

U: 24 hod při cht 

Zpracovat ihned ! 

 

Bioptický a sekční materiál (části tkáně) 
Do sterilní nádobky bez přidání jakéhokoli 
fixačního anebo konzervačního roztoku 

 
T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při cht 

    

 


