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Odběr materiálu na mikroskopická a kultivační vyšetření - parazitologie 

Typ vzorku (vyšetření) Doporučená odběrová souprava Způsob odběru 
Uchování vzorku 
do transportu 

Maximální doba 
transportu 

Poznámka 

Stolice 

(vyšetření na vajíčka červů, 
cysty prvoků včetně oocyst 
kryptosporidií a cyklospór) 

Parazitologická odběrová nádobka 
s lopatičkou 

Odběrová nádobka (sputovka 30 ml) 

Vymyté lékovky -  nemusí být sterilní. 

Odběr po defekaci Při teplotě 2-8
o
C 

Doručit v den 
odběru 

Množství materiálu velikosti přibližně 
vlašského ořechu. 

Větší pravděpodobnost průkazu parazitů 
při odběru vzorku před podáním 
protiprůjmových léků, ATB a bária. 

Větší pravděpodobnost záchytu 
kryptosporidií v průjmové fázi 
onemocnění. 

Odběr 3x ob den 

Stolice 

(vyšetření na trofozoity améb 
a bičíkovců) 

Parazitologická odběrová nádobka 
s lopatičkou 

Odběrová nádobka (sputovka 30 ml) 

Vymyté lékovky - nemusí být sterilní. 

Odběr po defekaci 

Nechladit. 

Nejlépe při teplotě 
37

o
C 

Při transportu 
v termoboxu doručit 
do 2 hodin 
po defekaci 

Při transportu 
bez termoboxu 
doručit 
do půl hodiny 
po defekaci  

Vyšetření po telefonické domluvě. 

Množství materiálu velikosti přibližně 
obilného zrna. 

Větší pravděpodobnost průkazu parazitů 
při odběru vzorku před podáním 
protiprůjmových léků, ATB a bária. 

Perianální stěr  

(vyšetření na vajíčka 
Enterobius vermicularis a 
Taenia sp.) 

Průhledná lepicí páska na podložním 

skle 

Lepicí pásku částečně odlepte z podložního skla 

přes jeho okraj. Pacient se předkloní a odtáhne 

od sebe glutei. Okraj skla s přehrnutou lepivou částí 

pásky přitlačte na kožní řasy v okolí konečníku. 

Po nalepení pásky pacient glutei na několik vteřin 

stlačí a opět odtáhne od sebe. Po odběru vzorku se 

přehrnutá část pásky přilepí zpět na podložní sklo. 

Preparát je třeba označit mimo plochu otisku. 

Bez teplotního 
omezení 

Bez časového 
omezení 

Upozornění pro pacienta: 

Při podezření na roupy odběr provést 
vždy ráno. Večer a ráno před odběrem si 
neomývat perianální krajinu. 
Při podezření na vajíčka tasemnic odběr 
provést kdykoliv. Před odběrem si 
neomývat perianální krajinu. 

Odběr v odběrovém místě OKMI nebo 
odběr provádí oddělení, které si vyšetření 
objednalo. Odběr 3x ob den (možno 
zaslat najednou). 

Helmint, část těla helminta 
nebo suspektní útvar  

(morfologická identifikace) 

Odběrová nádobka (sputovka 30 ml) 

Vymyté lékovky - nemusí být sterilní. 

Helminta, část těla helminta nebo útvar vhodit 

do odběrové nádobky s vodou -  nepřidávat fixační 

roztok. Helminti bývají nalezeni pacientem ve stolici 

nebo na spodním prádle (výjimečně ve zvratcích a 

sputu) nebo jsou náhodně zachyceni při kolonoskopii. 

Transport parazita bez vody může způsobit vyschnutí 

objektu a ztížit nebo i znemožnit jeho identifikaci. 

Při teplotě 2-8
o
C 

Doručit v den 
odběru 
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Duodenální šťáva  

(mikroskopické vyšetření 
na parazity)  

Sterilní zkumavka 

Vyšetřují se dva vzorky - duodenální šťáva před a 
po provokaci síranem hořečnatým, ale i jeden vzorek 
duodenální šťávy zpravidla stačí k diagnostice. 

 

Při podezření 
na trofozoity 
Giardia intestinalis:  

při teplotě 37
o
C 

Při podezření 
na Strongyloides 
stercoralis: 

při teplotě 2-8
o
C 

Při podezření 
na trofozoity 
Giardia intestinalis:  

Transport 
v termoboxu. 
Doručit do 2 hodin 
po odběru. 

Při podezření 
na Strongyloides 
stercoralis: 

Larvy S.stercoralis 
jsou odolné - vydrží 
živé i několik dní. 

Objem 2- 5 ml  

Vyšetření po telefonické domluvě. 

 

Moč 
(na vajíčka schistosóm) 

Odběrová nádobka (sputovka 30 ml) 

nebo 

vymytá Pet láhev 

Nejvhodnější je provádět odběr od 10 do 14 hodin 
(případně ranní moč), nejvhodnější je hlavně poslední 
porce při domočování. 

Nebo provést 24 hodinový sběr moči. 

 

Při teplotě 2-8
o
C 

Doručit v den 
odběru 

Vyšetření po telefonické domluvě.  

Odebrat 3 vzorky v minimálním objemu 
10 ml z jednoho odběru. 

Nebo 24 hodinový sběr moči. 

 

 
Sputum  

(mikroskopické vyšetření 
na parazity) 

Odběrová nádobka (sputovka 30 ml) Ranní vykašlané sputum (ne sliny) Při teplotě 2-8
o
C 

Doručit v den 
odběru 

Objem asi 3 ml 

 

Bioptát  kožní léze 

(mikroskopické vyšetření 
na leishmaniózu) 

Nátěr ze vzorku: 

Dobře odmaštěná nepoškozená 
podložní skla otřená etanolem.  

Vzorek tkáně odebraný z vnějšího okraje kožního 

vředu (nikoliv z jeho střední, nekrotické oblasti nebo 

z míst, kde již začíná jizvení). 

Preparát:  

při pokojové teplotě 

 

Preparát: 

Doručit do 4 hodin 
od odběru. 

 

Vyšetření po telefonické domluvě. 

 

Punktát kostní dřeně 

Punktát sleziny 

Punktát jater  

Punktát lymfatické uzliny 

(mikroskopické vyšetření 
na leishmaniózu a ostatní 
parazity) 

Sterilní zkumavka 
 

Při teplotě 2-8
o
C 

Doručit do 1 hodiny 
od odběru. 

 

 

Vyšetření po telefonické domluvě. 
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Punktát abscesu nebo 
cysty 

(mikroskopické vyšetření 
na parazity) 

Sterilní zkumavka 

Stříkačka se zátkou 

Při podezření na améby větší pravděpodobnost 
záchytu v poslední dávce aspirátu (ze stěny abscesu) 

Při podezření 
na améby 
při teplotě 37

o
C 

 

 

 

Při podezření 
na améby zachovat 
teplotu 
37

o
C (nejlépe  

transport 
v termoboxu).  

Doručit do 1 hodiny 
od odběru. 

Vyšetření po telefonické domluvě. 

Minimální objem punktátu 1 ml. 

Vhodné doplnit sérologickým průkazem. 

   

   
Při podezření 
na echinokoky 
teplota nehraje roli. 

Při podezření 
na echinokoky 
teplota nehraje roli. 

 

Seškrab z rohovky 

Stěr z rohovky  

(kultivační vyšetření 
na akantaméby) 

 

Kultivační půda na akantaméby 
Odběr provádí oftalmolog - zpracování vzorku 
provede pracovník OKMI bezprostředně po odběru 
oftalmologem. 

 
Naočkovanou půdu 
doručit ihned 
po odběru. 

Vyšetření objednat telefonicky 24 hodin 
před odběrem. 

Roztok, ve kterém byly 
uloženy kontaktní čočky 

(kultivační vyšetření  
na akantaméby) 

Sterilní zkumavka 

Roztok, ve kterém byly uloženy kontaktní čočky: 

nejvhodnější je poslat k vyšetření celé pouzdro 

na kontaktní čočky i s roztokem nebo roztok přelitý 

do sterilní zkumavky. 

Při teplotě +2 až 

+8 C (nemrazit) 

nebo  

při pokojové teplotě 
(je to vhodnější) 

Transportovat 
do 24 hodin 
od odběru  

nebo 

transportovat 

do 4 – 8 hodin 
od odběru. 

Vyšetření objednat telefonicky 24 hodin 
před dodáním roztoku na kontaktní čočky. 

Kontaktní čočky 

(kultivační vyšetření  
na akantaméby) 

Kultivační půda na akantaméby 

 
Kontaktní čočky položit přímo na kultivační půdu.  

Půdu s kontaktními 
čočkami 
doručit ihned 
po odběru. 

Vyšetření objednat telefonicky 24 hodin 
před dodáním kontaktních čoček. 

Bioptát (z plic, z kožní léze) 

(kultivační vyšetření  
na akantaméby) 

Kultivační půda na akantaméby 

 

Zpracování vzorku provede pracovník OKMI 
bezprostředně po odběru vzorku. 

 
Naočkovanou půdu 
doručit ihned 
po odběru. 

Vyšetření objednat telefonicky 24 hodin 
před odběrem. 
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Likvor 

(kultivační vyšetření  
na akantaméby) 

Sterilní zkumavka  

Při teplotě +2 až 

+8 C (nemrazit) 

nebo  

při pokojové teplotě 
(je to vhodnější) 

Transportovat 
do 24 hodin 
od odběr.  

nebo 

transportovat 

do 4 – 8 hodin 
od odběru. 

Vyšetření objednat telefonicky 24 hodin 
před odběrem. 

Krevní roztěr + tlustá kapka 
(kapilární krev)  
(mikroskopické vyšetření 
na malárii a ostatní krevní 
parazity) 

Dobře odmaštěná nepoškozená 
podložní skla otřená etanolem 

Odběr krve proveďte z místa s bohatou kapilární sítí, 

což je nejčastěji bříško prstu (jeho bok) event. ušní 

lalůček nebo u kojenců bok paty. Místo vpichu 

zajistěte dobrým prokrvením prohřátím přiměřeným a 

netraumatizujícím suchým či vlhkým teplem (např. 

jemné tření rukou nebo teplá voda 40 
o
C). 

Před odběrem otřete místo vpichu dezinficiens, 

dodržujte dobu expozice a nechte zaschnout. Vpich 

proveďte sterilní lancetou nebo jehlou (na jedno 

použití). Otřete první kapku suchým tampónem, další 

tvorbu kapek podpořte lehkým tlakem. 

Nevymačkávejte násilně krev, musí samovolně 

vytékat. Další kapky krve použijte ke zhotovení 

krevního roztěru a tlusté kapky. 

Odběr kapilární krve provádí pracovník OKMI 

v odběrovém místě OKMI nebo pracovník OKMI 

na oddělení, které si vyšetření objednalo nebo 

objednatel vyšetření. 

Odebranou kapilární krev zpracovává na krevní roztěr 

a tlustou kapku pracovník OKMI nebo objednatel 

vyšetření.  

Vytvoření krevního roztěru: Kapku krve ihned 

po odběru rozetřete rovnoměrným tahem hranou 

jiného podložního skla pod úhlem 45
o  

po celé ploše 

skla. Správný nátěr musí být homogenní a 

jednovrstevný. Nátěr nechte na vzduchu dobře 

zaschnout. 

Vytvoření tlusté kapky: Kapku krve ihned po odběru 

rohem jiného podložního skla krouživým pohybem 

rozmíchejte a roztáhněte do kruhové plochy 

o průměru asi 1 - 1,5 cm.  Větší chybou je příliš silná 

než příliš slabá kapka. Tlustou kapku nechte 

na vzduchu dobře zaschnout. 

Při pokojové teplotě 

Preparát nechat 
před transportem 
zaschnout. 

Doručit do 4 hodin 
od odběru. 

Vyšetření po telefonické domluvě.  

Malárie - největší pravděpodobnost 
záchytu při vzestupu teploty, ale odběr je 
možno provést kdykoliv bez ohledu 
na teplotní křivku. 

Negativní výsledek jednoho vyšetření 

malárii nevylučuje - je třeba odběr 

opakovat. 

Některé druhy mikrofilárií se vyskytují 

v periferní krvi v určité denní a noční 

době. Je možné zvýšit pravděpodobnost 

záchytu mikrofilárií opakovaným 

vyšetřením v různých časových 

intervalech. 

Při diagnostice všech tropických parazitóz 

je vhodné doplnit následující informace: 

odkud pacient přijel (rezistence 

na antimalarika), užíval-li antimalarika či 

jinou terapii (morfologické alterace 

plasmodií). 

Mikroskopické vyšetření na malárii lze 

doplnit průkazem antigenu z kapilární 

nebo nesrážlivé krve. 
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Verze č. 5                                                              Data vyplnil/ Aktualizoval/ Zodpovídá: RNDr. Věra Vlková 

 

Seškrab kožní eflorescence 
po nalouhování 

(vyšetření na svrab) 

Podložní a krycí sklo 

 

 

 

Důležitá je volba vhodného odběrového místa 
(pacienta nechat celého svléknout). Nápadné 
impetiginizované, hemoragické krusty nebo čerstvě 
rozškrábaná místa nejsou pro odběr vhodná. 
Nejvhodnější pro odběr jsou jednotlivé 2-3 mm velké 
plošné papuly, zvláště pak jsou-li spojeny malou 
chodbičkou. Doporučuje se provádět odběr materiálu 
alespoň z pěti různých míst. 

Je třeba potřít několik podezřelých eflorescencí 

na kůži pacienta vatovým tamponem namočeným 

v 10% roztoku NaOH. Louh se nechá působit asi 2 

minuty (u dětí polovinu doby) až do dostatečné 

macerace horní vrstvy pokožky. Dále je třeba 

skalpelem seškrábnout macerované kožní 

eflorescence až k případnému objevení se 

kapilárního krvácení. Pokožka, která přišla do styku 

s louhem, se potře krémem. 

Bezprostředně po odběru je třeba vytvořit preparát. 

Při pokojové teplotě 
Doručit ihned 
po odběru. 

Po telefonickém objednání odběr 
na svrab v odběrovém místě OKMI nebo 
pracovníkem OKMI na oddělení, které si 
vyšetření objednalo. 

Ektoparazit 

(vyšetření na ostatní 
ektoparazity) 

Odběrová nádobka (sputovka 30 ml) 

Vymytá lékovka - nemusí být sterilní 

Odchytit ektoparazita do odběrové nádobky.   
Při pokojové teplotě 

Doručit nejlépe 
v den odběru 

Hmyz při transportu nerozbít. 

Hmyz nebo suspektní útvar  

(identifikace skladištních 
škůdců) 

Odběrová nádobka (sputovka 30 ml) 

Vymytá lékovka - nemusí být sterilní 
Odchytit hmyz do odběrové nádobky Při pokojové teplotě 

Doručit nejlépe 
v den odběru 

Hmyz při transportu nerozbít. 


