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Název vyšetření Typ materiálu* 

Borrelia Burgdorferi sensu lato likvor, kožní biopsie (erythema migrans), krev (EDTA), punktát (kloubní) 

Chlamydia trachomatis výtěr (cervix,uretra, spojivkový vak), moč 

Mycobacterium tuberculosis sputum, BAL, 

Morbilli výtěr (nasopharynx) 

Parotitis výtěr (slinné žlázy) 

Enterovirus likvor, stolice 

Cytomegalovirus likvor, krev (EDTA) 

Epstein-Barr virus likvor 

Hepatitis B virus krev (EDTA) 

Hepatitis C virus krev (EDTA) 

Varicella-Zoster virus likvor, výtěr (obsah puchýře) 

Herpes simplex virus 1,2 likvor, výtěr (obsah puchýře) 

Respirační infekce bakteriální BAL, sputum 

Respirační infekce virové výtěr (nasopharynx), BAL 

Influenza – typizace výtěr (nasopharynx), BAL 

Gastroenteritidy virové stolice, výtěr (rektum) 

Meningitidy bakteriální likvor 

Herpes simplex virus, Varicella-Zoster virus likvor, výtěr (obsah puchýře) 

Bordetella pertusis, parapertussis výplach (nasopharynx) 

Lidské papilomaviry výtěr (cervix,uretra) 

Urogenitální infekce výtěr (cervix,uretra) 

*Po konzultaci s PCR laboratoří možno vyšetření provést i z jiného typu materiálu. 
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Typ materiálu 
Příprava 

pacienta  
Odběrový systém Postup odběru Množství** Poznámka 

likvor - zkumavka sterilní - 1-5 ml - 

kožní biopsie (erythema 

migrans) 
- zkumavka sterilní - 5-10 mm

3
 - 

výtěr (cervix) - 
odběrový tampon + UTM 

médium 
- - 

lze provést v odběrové 

ordinaci OKMI 

výtěr (uretra) 2 hod. nemočit 
odběrový tampon + UTM 

médium 

tampon zaveden 3-4 cm hluboko 

šroubovitým pohybem 
- 

lze provést v odběrové 

ordinaci OKMI 

výtěr (spojivkový vak) - 
odběrový tampon + UTM 

médium 
- - 

lze provést v odběrové 

ordinaci OKMI 

výtěr (nasopharynx) - 
odběrový tampon + UTM 

médium 
odběr prováděn nasálně - 

lze provést v odběrové 

ordinaci OKMI 

výtěr (slinné žlázy) - 
odběrový tampon + UTM 

médium 
- - 

lze provést v odběrové 

ordinaci OKMI 

výtěr (obsah puchýře) - 
odběrový tampon + UTM 

médium 

perforace puchýře a setření jeho 

obsahu 
- 

lze provést v odběrové 

ordinaci OKMI 

výtěr (rektum) - 
odběrový tampon + UTM 

médium 
- - 

lze provést v odběrové 

ordinaci OKMI 

výplach (nasopharynx) - zkumavka sterilní kloktání 5 ml fyziologického roztoku 5 ml 
lze provést v odběrové 

ordinaci OKMI 

moč 2 hod. nemočit zkumavka sterilní 
důkladně omýt okolí uretry, odebrat 

první porci moče 
10-30 ml - 

sputum - zkumavka sterilní - 5-10 ml - 

BAL - zkumavka sterilní - 5-10 ml - 

krev (EDTA) - 
zkumavka s EDTA 

(Vacutainer fialový) 
-  - 

stolice - zkumavka sterilní - - - 

punktát - zkumavka sterilní - 1-5 ml - 

**V případě více vyšetření z jednoho typu materiálu, se množství materiálu nenásobí! 

Všechny typy materiálů určené pro vyšetření PCR je třeba uchovávat za chladničkové teploty (2-8 °C) a transportovat do laboratoře co nejdříve, nejpozději 

do 24 hodin od odběru. 


