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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolujeme si vám oznámit, že oddělení klinické mikrobiologie a imunologie (OKMI) provede změnu ve vyšetřování 
Trichomonas vaginalis. . Dosavadní kultivační metoda bude od počátku roku 2019 nahrazena metodou PCR 
(polymerázová řetězová reakce), která se stala zlatým standardem pro diagnostiku T.vaginalis zejména pro vyšší 
senzitivitu vyšetření. Je důležité si uvědomit rozdíly mezi oběma uvedenými metodami. PCR detekuje přítomnost 
nukleové kyseliny specifické pro Trichomonas vaginalis, takže nerozlišuje viabilitu mikroorganismu. To na jednu stranu 
usnadňuje transport vzorků, na druhou stranu bude PCR pozitivní i po úspěšné léčbě.  
 
Nadále preferujeme odběr vzorků v odběrovém místě OKMI, nicméně zasílání odebraného materiálu je též možné. 
Odběr se provádí z místa předpokládané přítomnosti mikroorganismu (u žen stěr z vaginy, cervixu, u mužů stěr 
z uretry) nejlépe odběrovými tampony s umělými vlákny určenými ke stěrům sliznic (např. od firem MWE či COPAN). 
Transportovat je možno nasucho nebo s tekutým transportním médiem (např. Amies, pro PCR jsou použitelná i virová 
transportní média). Nevhodná jsou pevná agarová média. Další vhodný materiál je moč (u žen i mužů). V tom případě 
se odebírá první proud moči do sterilní nádobky (před odběrem nejméně 2h nemočit, odebrat alespoň 5ml). Vzorky 
se uchovávají při chladničkové teplotě, doručení do laboratoře je nutné do 48 hodin. 
 
Vyšetření je možno indikovat samostatně nebo v rámci PCR panelu urogenitálních infekcí. Ten zahrnuje: Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, 
Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis. 
 
Řada urogenitálních infekcí může probíhat asymptomaticky, takže je vhodné vyšetřovat i sexuální kontakty 
nemocných. 
 
Žádanka o vyšetření je k dispozici na webu OKMI:   
https://www.nemlib.cz/klinicke-mikrobiologie-a-imunologie -  Virologie, bakteriální sérologie, parazitologie, PCR 
 
V části molekulární biologie (PCR) je v současnosti pouze panel urogenitálních infekcí. V nové verzi žádanky bude 
doplněna možnost samostatného vyšetření Trichomonas vaginalis. Zatím tedy tento požadavek, prosíme, vypisujte 
ručně. Budeme akceptovat i ručně psaný požadavek na žádance o bakteriologickou kultivaci. 
 
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat: 
PCR diagnostika – MUDr. Tomáš Zajíc – 606 775 253 
Bakteriologická kultivace – MUDr. Jana Doležalová – 485 31 2399 
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