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Vážení zákazníci,

Rádi bychom Vám představili nejvýznamnější a nejoblíbenější celková profilová vyšetření z nabídky Idexx VetMedLab. 
Jedná se o „Geriatrický profil“ (Geriatric Profile) a tzv. „Velkou kontrolu“ (Large Check-up). 
Obě vyšetření jsou velmi komplexní a vzhledem k množství parametrů v nich obsažených Vám nabízejí výborný poměr 
ceny a hodnoty.

GERIATRIC PROFILE - GERIATRICKÝ PROFIL
Proč právě geriatrický profil?
Pravidelný monitoring zdraví geriatrických pacientů pomáhá včas zachytit počáteční stádia onemocnění a to i před 
rozvinutím klinických příznaků. Včasným zahájením správné terapie, nasazením vhodné diety a monitorováním 
vývoje stavu pacienta mu můžete výrazně zkvalitnit a prodloužit život. Chovatel od Vás očekává kvalitní služby 
zahrnující preventivní programy díky, kterým může ušetřit budoucí náklady na případnou pozdější léčbu často s horší 
prognózou, než když podchytíte onemocnění již v začátku. Například v Německu zpracuje laboratoř IDEXX VML více 
než 200 tis. vzorků Geriatrického profilu ročně.

Geriatrický profil zahrnuje:
• Komplexní hematologické vyšetření
• Biochemické vyšetření – celkem 27 parametrů
• Štítná žláza

GERIATRICKÝ PROFIL 

LEDVINY JÁTRA PANKREAS METABOLISMUS ACIDOBAZICKÁ 
ROVNOVÁHA HEMATOLOGIE

Močovina (BUN) Bilirubin Glukóza Triglyceridy  Chloridy Velký krevní obraz

Kreatinin ALT/GPT a-Amyláza (psi) Malý krevní obraz

Sodík Alkal. fosfatáza Lipáza (psi) ZÁNĚT SVALSTVO Krevní diferenciál

Draslík g-GT Cholesterol CRP CK Retikulocyty 

Fosfát AST/GPT Fruktosamin LDH  

 GLDH Vápník ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

 Celkový protein Magnesium T4

 Albumin  

 Globulin  

 Alb/Glob (kočky)   
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Hematologické vyšetření 

 Celkový počet erytrocytů

 MCHC, MCV, PCV, MCH

 Počet trombocytů

 Počet retikulocytů

  Hemoglobin

 Kompletní pětidílný diferenciál (eosinofily,   
 basofily, neutrofily, monocyty, lymfocyty)

Vyšetření krve je plně automatizované a je prováděno na hematologickém analyzátoru SYSMEX.
Zároveň je 40% vzorků v rámci interní kontroly vyšetřeno i manuálně pod mikroskopem, je tedy vyšetřeno 
dvakrát nezávisle na sobě. Idexx laboratoř v Ludwigsburgu vyšetří denně až 2000 hematologických vzorků.

Biochemické vyšetření
UREA, CREA, celkový bilirubin, Na, K, P, Ca, Mg, Cl, ALT, ALKP, AST, GLDH, GGT, ALB, GLOB, ALB/GLOB, CB, GLU, 
fruktosamin, CHOL, triglyceridy, CK, amyláza, lipáza, LDH, CRP ( C-reaktivní protein ).

Štítná žláza

 T4

LARGE CHECK UP - VELKÁ KONTROLA
Proč Velká kontrola?
Chovatel a Vaše pracoviště získá komplexní referenční hodnoty pacienta.
Chovatel i Vy tak máte přehled o individuálních hodnotách konkrétního zvířete, jejich historii a velmi snadno tak 
zachytíte počínající onemocnění.
V Německu zpracuje laboratoř IDEXX VML více než 100 tis. vzorků Velkého profilu ročně.

LARGE CHECK-UP (VELKÁ KONTROLA)

LEDVINY JÁTRA PANKREAS METABOLISMUS ACIDOBAZICKÁ 
ROVNOVÁHA HEMATOLOGIE

Močovina (BUN) Bilirubin Glukóza Triglyceridy  Chloridy Velký krevní obraz

Kreatinin ALT/GPT a-Amyláza (psi) Malý krevní obraz

Sodík Alkal. fosfatáza Lipáza (psi) ZÁNĚT SVALSTVO Krevní diferenciál

Draslík g-GT Cholesterol CRP CK Retikulocyty 

Fosfát AST/GPT Fruktosamin LDH  

 GLDH Vápník  

 Celkový protein Magnesium  

 Albumin  

 Globulin  

 Alb/Glob (kočky)     

Výhody využívání Idexx referenční laboratoře Vet.Med.Lab: 
• Spolupráce se společností CYMEDICA, která je Vaším partnerem již od roku 1995.
• Doprava vzorků do Idexx laboratoře prostřednictvím DHL kurýra zcela ZDARMA, informace o dopravě Vám 

ochotně sdělí Váš obchodní zástupce, zákaznický servis nebo je naleznete na webových stránkách
www.cymedica.com. 

• Veškeré obalové materiály a žádanky ZDARMA na vyžádání u zákaznického servisu Cymedica. 
• Výsledky profilových vyšetření obdržíte ve formě podrobného protokolu emailem do 48 hod od odeslání vzorků!
• Informace o cenách vyšetření, druhu a množství vzorku naleznete na webových stránkách

www.cymedica.com, u obchodních zástupců nebo zákaznického servisu CYMEDICA. 

Váš IDEXX a Cymedica Team

Biochemické parametry
Možnosti vyšetření, vysvětlení zkratek a pojmů
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Referenční rozmezí:

Uváděná referenční rozmezí jednotlivých parametrů jsou platná pro výsledky vzorků zpracovaných 

v IDEXX VML referenčních laboratořích. Tato rozmezí se mohou mírně lišit od hodnot, se kterými 

pracujete ve Vaší praxi v případě IDEXX in-house analyzátorů. Tento fakt je způsoben tím, že 

každá metoda stanovení je závislá na technologii zpracování vzorků a vybavení laboratoře. 

IDEXX vždy pracuje pouze s validovanými metodami, které jsou nejvhodnější pro použitou 

technologii a druh vzorku. Naše referenční laboratoř, která zpracovává denně tisíce vzorků 

pracuje s jiným typem analyzátorů a technoliemi založenými na jiných principech stanovení, než 

naše IDEXX in-house analyzátory, které jsou určené pro jiný počet vzorků zpracovaných denně.

Proto v této brožuře uváděná referenční rozmezí platí pro výsledky získané ze vzorků 

analyzovaných v IDEXX Vet.Med.Lab referenčních laboratořích.

Biochemické parametry
Možnosti vyšetření, vysvětlení zkratek a pojmů
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Močovina (koncentrace dusíku močoviny v séru) – BUN (UREA) 

CHARAKTERISTIKA: 
Při katabolismu bílkovin vzniká amoniak, který je velmi toxický. Amoniak 
je v játrech přeměňován na močovinu, která se vylučuje ledvinami 
glomerulární fi ltrací. Existuje nepřímá závislost mezi dusíkem močoviny 
a glomerulární fi ltrací a mezi dusíkem močoviny a průtokem moči tubuly.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Je indikátorem onemocnění ledvin nebo patologických změn, které 
vedou ke krvácení do trávicího traktu. 
HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
• Zvýšená hladiny močoviny - prerenální, postrenální a renální azotémie 

se snížením kapacity glomerulární fi ltrace; vysokoproteinová dieta 
nebo krvácení do trávicího traktu.

• Snížení hladiny močoviny - snížený příjem bílkovin, nedostatečnost 
jater, diuréza.

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
• Renální - parenchymatózní onemocnění ledvin způsobené 

glomerulární poruchou, tubulární dysfunkcí, nekrózou, fi brózou
• Prerenální - šok, dehydratace, nízký srdeční výdej, dieta s vysokým 

obsahem proteinů v nedávné době, gastrointestinální krvácení, 
tkáňový katabolismus (horečka, trauma)

• Postrenální - porucha vývodných močových cest v důsledku ruptury 
měchýře nebo ureteru nebo obstrukce uretry a ureteru.

SNÍŽENÍ: 
• Chronická jaterní insufi cience
• Vrozený portosystémový zkrat, cirhóza jater
• Těžká PU-PD (polyurie - polydipsie)
• Hyperadrenokorticismus, diabetes insipidus, psychogenní příčiny
• Zvýšená exkrece
• Nadměrná hydratace/rehydratace, pozdní březost 
• Léky
• Diuretika, kortikosteroidy, zvýšený příjem soli v potravě, 

aminoglykosidy, amphotericin B, růstový hormon
• Artefakty (falešně nižší hladiny)
• Vysoká koncentrace fl uoridu sodného a citrátu sodného, 

chloramfenikol, lipémie (vysoká)
• Nízkoproteinová dieta

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 3,2 – 10,3 mmol/l
• Kočka: 5,7 -13,5 mmol/l

Kreatinin – CREA 

CHARAKTERISTIKA: 
Denní produkce kreatininu je dosti stabilní a není příliš ovlivněna věkem, 
dietou, zátěží nebo katabolismem. Vzhledem k tomu, že jeho produkce 
není tolik ovlivněna nerenálními faktory, jako v případě BUN(UREA), 
je více specifi cký při hodnocení onemocnění ledvin než BUN(UREA). 
Je volně fi ltrován v glomerulech. Clearance z plazmy do moči se používá 
pro odhadnutí glomerulární fi ltrace (GFR), což poskytuje informace 
o funkci ledvin.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Detekce onemocnění ledvin a/nebo index glomerulární fi ltrace. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Zvýšení kreatininu - prerenální, postrenální a renální azotémie.

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
• Snížení GFR

 - Prerenální, renální nebo postrenální příčiny
• Akutní myositis a těžké svalové poranění

 - Nejistý význam
• Falešné zvýšení 

 - Bilirubin >10 mg/dL, hemoglobin, lipémie, kyselina askorbová, 
BSP (bromosulfophthalein), PSP (fenolsulfonftalein), cefalosporiny, 
barbituráty, acetoacetát, fruktóza, glukóza 

• Podávání vařeného masa 
 - Mírné zvýšení <1 mg/dL

• Nefrotoxické léky 
 - Mohou zvýšit sérový kreatinin

SNÍŽENÍ: 
• Březost

 - Způsobuje zvýšený srdeční výdej a tím zvyšuje GFR
• Významný úbytek svalové hmoty 

 - Zejména pokud jsou vysoké hladiny BUN(UREA) a sérového fosforu

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes:  méně než 124 µmol/l
• Kočka: méně než 168 µmol/l

Sodík – Na+

CHARAKTERISTIKA: 
Sodík je kationt, který je zodpovědný za velkou část osmolality krve 
a extracelulární tekutiny. Deplece sodíku v těle vede k snížení objemu 
extracelulární tekutiny a v krvi se projevuje jako hyponatrémie. 
Nadměrné množství sodíku (díky zvýšenému příjmu nebo jeho retenci) 
vede k expanzi extracelulární tekutiny a v krvi se může projevit jako 
hypernatrémie.
Poznámka: Jestli dojde k vývoji hyponatrémie nebo hypernatrémie 
záleží na velikosti ztrát sodíku nebo stupni jeho zadržování v těle a to 
v souvislosti se ztrátou nebo retencí vody.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Posouzení stavu elektrolytů, spolu s vyšetřením draslíku a chlóru.
• Nízká hladina sodíku (hyponatrémie) obvykle vzniká při relativním 

nadbytku tělesné vody. Ke snížení hladiny může dojít při nízkém 
příjmu, ztrátách zvracením nebo průjmem, při současné rehydrataci 
tekutinami bez iontů, nefropatii se ztrátami sodíku, osmotické diuréze, 
metabolické acidóze a různých hormonálních poruchách. 

• Vysoká hladina (hypernatrémie) se zpravidla dostavuje po ztrátě 
vody se ztrátami solí, například profůzním pocením, při závažném 
průjmu nebo zvracení, nedostatečném příjmu tekutin a při 
hyperaldosteronismu (dehydratace bez ztrát draslíku ledvinami).

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Hypernatrémie při dehydrataci, ztrátách tekutin gastrointestinálním 
traktem (zvracení nebo průjem).

ZVÝŠENÍ (HYPERNATRÉMIE): Časté příčiny
• Nadměrná ztráta vody vede k dehydrataci a může být způsobena:

 - Omezeným přístupem k vodě
 - Sníženým příjmem vody při 

nemocích orofaryngu a jícnu 
 - Vysokou teplotou prostředí
 - Pocením (některé druhy)
 - Nadměrnou fyzickou námahou
 - Polyurií 
 - Osmotickou diurézou

 - Zvracením a průjmem, 
u kterých je ztráta vody větší 
než ztráta soli 

 - Sníženou produkcí 
antidiuretického hormonu 
nebo nedostatečnou odpovědí 
na antidiuretický hormon

 - Těžkými popáleninami
• Zvýšená retence sodíku může být pozorována u: 

 - Hyperaldosteronismu
 - U některých případů Cushingovy choroby

• Zvýšený příjem sodíku: 
 - Zvýšený příjem sodíku ve stravě (např. nedefi nované diety)
 - Nevhodná tekutinová terapie

SNÍŽENÍ (HYPONATRÉMIE): Časté příčiny
• Ztráty sodíku (deplece) mohou být způsobeny:

 - Průjmy
 - Zvracením
 - Sekvestrací v GI traktu, například při ileu nebo obstrukci nebo 

v břišní dutině v případě ruptury močového měchýře
 - Renálním onemocněním (například renální tubulární acidóza)
 - Diabetes mellitus (při ketoacidóze a ztrátách sodíku ve vztahu 
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k organickým iontům)
 - Diuretickou léčbou
 - Hypoadrenokorticismem
 - Hypoaldosteronismem

• Diluční hyponatrémie je zapříčiněna nadměrnou retencí nebo příjmem 
vody (celkové množství sodíku v těle může být normální, ale zředěné, 
což vede k naměření hyponatrémie). To můžeme pozorovat u:
 - Městnavého srdečního selhání
 - Nefrotického syndromu a otoků
 - Ascitu
 - Jaterní cirhóze

 - Syndromu inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu
 - Nevhodné intravenózní terapii (např. nadměrné podání dextrózy 

nebo užití hypotonických tekutin)
 - Psychogenní polydipsii

• Snížený příjem sodíku je obvykle výsledkem velké dietní restrikce 
a u zvířat krmených vyváženou komerční stravou je vzácný. 

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes:  142 – 153 mmol/l
• Kočka: 147 – 159 mmol/l

Draslík – K+

CHARAKTERISTIKA: 
Draslík je hlavním kationtem intracelulárního prostoru, kde působí jako 
pufr, zprostředkovává vedení vzruchu a funkci svalu a pomáhá udržet 
osmotický tlak. Abnormálně nízká nebo vysoká hladina draslíku vyvolává 
změny v dráždivosti svalů, dýchacích svalů s srdečního svalu. Sérová 
koncentrace neodráží přesně celkovou koncentraci v těle.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Vysoká hladina draslíku (hyperkalémie) se obvykle dostavuje při anémii, 
obstrukci močových cest, selhání ledvin, metabolické nebo respirační 
acidóze a hypoadrenokorticismu. Nastává také při těžké hemolýze u koní, 
skotu, koček a některých plemen psů. Snížená hladina (hypokalémie) 
vzniká ztrátami při silnějším zvracení nebo průjmu, nedostatečném 
příjmu, anorexii (zvláště u koček), malabsorpci a větších popáleninách.

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
• Hyperkalémie - selhání ledvin, postrenální obstrukce
• Hypokalémie - anorexie, potravní defi cit

ZVÝŠENÍ (HYPERKALÉMIE): Časté příčiny
• Snížené vylučování v moči - onemocnění ledvin, renální selhání 

(anurické nebo oligurické), uretrální obstrukce nebo ruptura, 
uroperitoneum

• Přechod draslíku z intracelulární tekutiny do extracelulární tekutiny 
nebo přidání do extracelulární tekutiny (hyperkalemická periodická 
paralýza - kůň)

Další diagnózy:
• Drenáž chylothoraxu
• Léky (ACE inhibitory, heparin, nesteroidní protizánětlivé léky, kalium 

šetřící diuretika, inhibitory prostaglandinu)
• Acidémie
• Odběr z i.v. kanyly, kde byl podáván draslík
• Diabetes mellitus (defi cit inzulínu)

• Léky (např. propranolol)
• Pseudohyperkalémie (umělá) - hemolýza, opožděná separace séra, 

akita-inu, anglický špringršpaněl, býložravci, leukocytóza
(>100 000/μL), novorozenci, trombocytóza

• Tkáňové poškození nebo nekróza - chemoterapie, ischémie, šok, rhab-
domyolýza, trauma, syndrom nádorového rozpadu
(Tumor Lysis Syndrome)

SNÍŽENÍ (HYPOKALÉMIE): Časté příčiny
• Zvýšené ztráty - diuretika (např. furosemid), gastrointestinální ztráty, 

průjem anebo zvracení
• Tekutiny chudé na draslík
• Onemocnění ledvin - poobstrukční diuréza, dietou vyvolaná 

hypokalemická nefropatie u koček, renální selhání
(chronické, zejména u koček)

• Přechod draslíku z extracelulární tekutiny do intracelulární tekutiny 
(terapie inzulínem a glukózou)

Další diagnózy:
• Nedostatečný příjem - anorexie (vzácně primární příčina),

defi citní diety, tekutiny bez draslíku
• Léky - amphotericin B, peniciliny
• Umělé - hyperlipidémie, nesprávná manipulace se vzorkem
• Hyperaldosteronismus - nadbytek mineralokortikoidů
• Hypokalemická periodická paralýza
• Onemocnění ledvin - renální tubulární acidóza
• Léčba bikarbonátem sodným
• Pocení (kůň)
• Přechod draslíku z extracelulární tekutiny do intracelulární tekutiny 

(alkalémie, rychlá korekce metabolické acidózy)

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 3,9 – 5,8 mmol/l
• Kočka:  3,3 – 5,8 mmol/l

Fosfor – PHOS 

CHARAKTERISTIKA: 
Fosfor má významnou roli při řízení metabolismu a je složkou nukleových 
kyselin, fosfolipidů a nukleotidů. Fosfáty jsou také důležitou součástí 
pufrovacího systému tělních tekutin. Fosfor i vápník se vstřebávají 
v tenkém střevě. Jejich vstřebatelnost je ovlivňována přítomností dalších 
minerálních látek, živin, vitamínů a pH ve střevě. Nedostatek fosforu 
může mít vliv na činnost mozku, počet erytrocytů a buňky kosterního 
svalstva. Závažná hypofosfatémie (< 1,0 mg/dL) je nejčastěji pozorována 
u diabetické ketoacidózy.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Měření glomerulární fi ltrace.

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Zvýšení anorganického fosforu - snížení glomerulární fi ltrace.

ZVÝŠENÍ (HYPERFOSFATÉMIE): Časté příčiny
• Hypervitaminóza D (rodenticidy s cholekalciferolem)
• Renální selhání (prerenální a postrenální azotémie)
• Rhabdomyolýza
• Mladá rostoucí zvířata
Další diagnózy:
• Léky
• Hemolýza in vitro
• Hyperthyreóza
• Zvýšený příjem potravy
• Nádor s osteolytickými lézemi v kostech
• Otrava jasmínem

• Laboratorní chyba
• Nutriční sekundární hyperparathyreóza
• Fosfátové klyzma, tekutiny obsahující fosfáty
• Primární hypoparathyreóza

SNÍŽENÍ (HYPOFOSFATÉMIE): Časté příčiny
• Zvýšené vylučování ledvinami (diabetická ketoacidóza, hyperkalcémie 

při maligním onemocnění)
• Antacida vyvazující fosfát
• Renální selhání (koně)
• Translokace z extracelulární tekutiny (ECT) do intracelulární tekutiny 

(ICT) - podávání bikarbonátu, léčba inzulínem, hyperinzulinismus, 
podávání glukózy intravenózně

• Další diagnózy
• Snížena absorpce ve střevě ( snížený příjem ve stravě, malabsorpční 

syndrom, fosfát-vázající léčiva, steatorea, nedostatek vitamínu D)
• Zvýšené vylučování ledvinami (diuretika, eklampsie, poporodní 

paréza, Fanconiho syndrom - porucha renálních tubulů, 
hypoadrenokorticismus, hyperaldosteronismus, primární 
hyperparathyreóza)

• Translokace z extracelulární tekutiny (ECT) do intracelulární tekutiny 
(ICT) - respirační a metabolická alkalóza

• Zvracení nebo průjem

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 0,9 – 1,7 mmol/l
• Kočka:  0,8 – 2,2 mmol/l
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Celkový bilirubin – TBIL 

CHARAKTERISTIKA: 
Monocyto/makrofágový systém rozkládá hemoglobin ze zanikajících 
erytrocytů na bilirubin. Volný, nekonjugovaný bilirubin se váže 
na albumin a transportuje do jater. Zde se bilirubin uvolní z albuminu a je 
membránovým přenašečem transportován do jaterní buňky. Tam je pak 
konjugován s glukuronovou kyselinou, čímž se stane bilirubin ve vodě 
rozpustný. Konjugovaný bilirubin je vylučován do žlučových kanálků 
a následně žlučovými cestami do střeva. Přirozená bakteriální fl óra 
mění konjugovaný bilirubin na urobilinogen, který je vylučován stolicí. 
Při obstrukci žlučových cest se v krvi zvyšuje hladina konjugovaného 
bilirubinu.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Detekce hepatobiliárního onemocnění a nadměrné destrukce erytroyctů.
Poznámka: U zdravých psů a koček je koncentrace celkového bilirubinu 
v séru velmi nízká. Vizuálním zhodnocením vzorku (pouze krve nebo séra) 
lze často zjistit, jestli je nezbytné stanovit bilirubin.

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Zvýšení bilirubinu - jaterní cholestáza (konjugovaný bilirubin) a jaterní 

nedostatečnost (nekonjugovaný bilirubin), hemolýza (nekonjugovaný 
a případně konjugovaný bilirubin), obstrukce v játrech. 

ZVÝŠENÍ (BILIRUBINÉMIE): 
• Onemocnění jater (hepatocelulární poškození, toxické poškození jater, 

ascendentní bakteriální cholangoitida, nádory)
• Cholestatické poruchy (pankreatitida)
• Ruptura žlučovodu
• Redukce jaterní hmoty (portosystémové zkraty, cirhóza, nádory)
• Akutní hemolytická onemocnění
• Artefakty (hemolýza vzorku, lipidémie)

SNÍŽENÍ: Bez klinického významu

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 6,8 µmol/l
• Kočka:  méně než 6,8 µmol/l

Alaninaminotransferáza – ALT 

CHARAKTERISTIKA: 
Pro účely praxe považujeme u psů a koček enzym alaninaminotransferázu 
za specifi ckou pro játra. Do krevní plazmy se může uvolňovat při 
reverzibilním i ireverzibilním (nekróza) poškození jaterního parenchymu. 
Výsledkem je, že u psů a koček je zvýšení v séru vysoce specifi cké pro 
poškození hepatocytů.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Zjištění hepatocelulárního poškození u psů a koček. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE: 
Hepatocelulární poškození.

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
• Primární hepatocelulární a biliární onemocnění

Infekční choroby: infekční hepatitida psů, infekční peritonitida koček, 
leptospiróza, septikémie, jaterní absces, cholangiohepatitis

• Toxický inzult
Afl atoxikóza, pyrrolyzidinové alkaloidy, idiosynkratické lékové reakce

• Neoplazie
Lymfosarkom, karcinom žlučových cest, metastatický nádor

• Obstruktivní onemocnění
 - Cholangoitis, pankreatitis, neoplazie, fi bróza žlučových cest
 - Trauma
 - Chronická aktivní hepatitida
 - Střádací choroby 
 - Ukládání mědi 

• Metabolické choroby
Diabetes mellitus, hyperadrenokorticismus, ketóza, jaterní lipidóza, 
hyperthyreóza koček

• Léková terapie
Kortikosteroidy, barbituráty

• Těžká skeletální myopatie

SNÍŽENÍ: 
Bez klinického významu

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 122 U/l
• Kočka:  méně než 175 U/l

Alkalická fosfatáza – ALP (ALKP) 

CHARAKTERISTIKA: 
Enzym alkalická fosfatáza se nachází v řadě tkání. Nejvyšší hladina je v kůře 
ledvin, sliznici tenkého střeva a v osteoblastech. Nachází se také v játrech, 
primárně ve žlučových kanálcích. Zvýšení ALP proto může indikovat 
cholestázu. U koček a koní je poločas vyloučení pro jaterní izoenzym velmi 
krátký, ale pro izoenzymy z ostatních tkání je ještě kratší díky rychlému 
metabolismu a vylučování ledvinami. Senzitivita tohoto testu je u koček 
a koní nízká. 

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Odhalení jaterního a/nebo žlučového poškození. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE: 
Obstrukce žlučových cest.
• U psů vyžaduje zvýšení ALP specifi ckou interpretaci, protože se u nich 

vyskytuje forma ALP „indukovaná“ kortikoidy a jinými vlivy. 

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
• Cholestáza

 - Intra- nebo extra-hepatická cholestáza
• Primární poškození hepatocytů

 - Viz. ALT
• Obstrukce žlučových cest

 - Ascendentní infekce, neoplazie, pankreatitis, fi bróza, tvorba abscesu, 
cizí těleso ve střevech 

• Nadměrné množství kortikosteroidů (pouze psi) 

 - Hyperadrenokorticismus 
 - Exogenní glukokortikoidy 

• Zvýšení osteoblastické aktivity v kosti 
 - Mladá zvířata – zvýšení osteoblastické aktivity vede ke zvýšení 

bazální hladiny 3-4 krát
• Onemocnění kostí

 - Kostní neoplazie, rachitis, zlomeniny, hyperparathyreóza, léková 
terapie, antikonvulziva nebo barbituráty 

• Ostatní (neoplazie)

SNÍŽENÍ: Bez klinického významu

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 147 U/l
• Kočka:  méně než 73 U/l
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Gamaglutamyltransferáza – GGT 

CHARAKTERISTIKA: 
Změna aktivity sérové GGT obvykle doprovází obdobnou změnu 
v aktivitě ALP. U psa má GGT vyšší specifi citu a nižší senzitivitu než 
ALP v detekci hepatobiliárních onemocnění. Pravý opak pozorujeme 
u koček, s výjimkou jaterní lipidózy. Na rozdíl od ALP je GGT méně 
ovlivněna sekundárními onemocněními jater a enzymy-indukujícími léky; 
většinou bude jen lehce zvýšená. GGT je užitečnější u koní a přežvýkavců 
vzhledem k jejímu úzkému referenčnímu pásmu a vzhledem k menší 
variabilitě, než má u těchto druhů ALP.
Při vyšetření ALP i GGT současně se zvyšuje prediktivní hodnota 
z hlediska jaterních onemocnění.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Indikátor cholestázy v játrech. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Zvýšení GGT - cholestáza.

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
• Intrahepatální (žlučové kanálky) nebo extrahepatální (společný 

žlučovod) cholestáza

• Nadbytek kortikosteroidů (pouze u psů)
 - Hyperadrenokorticismus
 - Exogenní glukokortikoidní léky 

• Léková terapie 
 - Antikonvulziva/barbituráty

• Primární poškození hepatocytů
 - viz. ALT

• Toxické poškození ledvin (například aminoglykosidy) způsobí zvýšení 
močové GGT

SNÍŽENÍ: Bez klinického významu

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 13 U/l
• Kočka:  méně než  5 U/l

Aspartát amino transferáza – AST 

CHARAKTERISTIKA:
AST se ve větší míře vyskytuje v řadě orgánů – v játrech, myokardu, 
kosterním svalstvu, ledvinách, pankreatu a v erytrocytech. Zvýšení tohoto 
enzymu proto není signifi kantní pouze pro játra.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU:
Odhalení onemocnění jater, myokardu nebo svalstva.

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Poškození svaloviny, jaret a myokardu.

ZVÝŠENÍ:
Současně při zvýšení enzymu s vyšší specifi tou pro játra ALT zvyšuje 
pravděpodobnost onemocnění jater. Samostatné zvýšení AST 

bez současného zvýšení dalších jaterních enzymů spíše svědčí 
pro onemocnění jiných orgánů nejčastěji kosterní svaloviny.

SNÍŽENÍ: 
Bez klinického významu

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 59 U/l
• Kočka:  méně než 71 U/l

Glutamát dehydrogenáza – GLDH 

CHARAKTERISTIKA:
Tento enzym se vyskytuje v játrech, převážně v mitochondriích, 
v centrálním laloku.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU:
Zjištění onemocnění jater.

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Hepatopatie

ZVÝŠENÍ:
Malé zvýšení hladin GLDH nemá klinický význam. Více než trojnásobné 
zvýšení už je klinicky významné a objevuje se zejména při následujících 
hepatopatiích:
• Cholestáza
• Hypoxémie
• Akutní hepatitis

• Nekróza jaterních buněk
• Chronická hepatitis
• Jaterní fi bróza, cirhóza
• Intoxikace
• Jaterní kongesce vedoucí ke kongestivní kardiomyopatii

SNÍŽENÍ:
Bez klinického významu

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
Pes: méně než 18 U/l
Kočka:  méně než 11 U/l
REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 54 – 76 g/l
• Kočka:  59 – 87 g/l

Celková bílkovina – TP 

CHARAKTERISTIKA: 
Hodnota celkové bílkoviny zahrnuje veškeré proteiny, které se nacházejí 
ve vodní fázi v krvi. U zdravých zvířat je hlavní samostatnou bílkovinou 
albumin. Dalšími bílkovinami jsou alfa, beta a gama globuliny. 
Koncentrace globulinů je stanovená výpočtem po odečtení albuminu 
od celkového proteinu. Základním rozdílem mezi plazmatickým 
proteinem a celkovým sérovým proteinem je, že v séru chybí 

koagulační proteiny a fi brinogen. Většina proteinů je produkována játry, 
imunoglobuliny jsou vytvářeny lymfoidní tkání (plazmatické buňky).

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Tento test poskytuje užitečné informace v kombinaci s testy zjišťujícími 
jaterní a ledvinné funkce, stupeň hydratace, enteropatie se ztrátou 
proteinů nebo gamopatie (hyperglobulinémie). Test je nespecifi cký 
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Albumin – ALB 

CHARAKTERISTIKA: 
Albumin představuje u zdravých zvířat největší frakci celkového proteinu. 
Tvoří se pouze v játrech, má relativně nízkou molekulovou hmotnost a má 
důležitou funkci ve vazbě a přenosu endogenních a exogenních látek. 
Albumin má také hlavní význam v osmoregulaci. 

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Zjištění příčin hypoalbuminémie. 
• Pomocí zvýšené hladiny albuminu lze stanovit stupeň dehydratace.
• Ke snížení hladiny albuminu dochází při aktivním zánětlivém procesu 

(negativní protein akutní fáze).
• Test není specifi cký, proto by neměl být prováděn izolovaně.

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE: 
• Snížená hladina albuminu - zánětlivý proces, nefropatie a enteropatie 

se ztrátou bílkovin a snížená produkce albuminu
(jaterní nedostatečnost).

• Zvýšená hladina albuminu - dehydratace.

ZVÝŠENÍ (HYPERALBUMINÉMIE): Časté příčiny
• Dehydratace
• Laboratorní chyba

SNÍŽENÍ (HYPOALBUMINÉMIE): Časté příčiny
• Snížená produkce
• Onemocnění jater, atrofi e, fi bróza / cirhóza 
• Primární nebo sekundární střevní malabsorpce 
• Malnutrice (dietní nebo parazitární) 
• Insufi cience exokrinního pankreatu 
• Zvýšené ztráty
• Onemocnění ledvin, proteinurie 
• Těžké exsudativní kožní onemocnění nebo trauma 
• Zevní krvácení
• Enteropatie se ztrátou proteinů 
• Infi ltrativní enteropatie

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 28 – 43 g/l
• Kočka:  27 – 44 g/l

ALB/GLOB  

Poměr ALB/GLOB  – u koček

ZVÝŠENÍ:
Poměr ALB/GLOB  je nejčastěji zvýšen při hypoglobulinémii
(např. velmi vzácně u novorozenců při nedostatku kolostra)

SNÍŽENÍ:
• Vrozená imunodefi cience

• Získaná imunodefi cience (např. virus psinky u novorozenců, infekce 
psím parvovirem,  FeLV, FIV)

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Kočka:  méně než 0,57

GLOB

• Zvýšení či snížení doprovází změny poměru ALB/GLOB
– více viz. ALB/GLOB

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 24 – 43 g/l
• Kočka:  29 – 54 g/l
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a pokud bychom jej užili samostatně, pravděpodobně nám nepřinese 
potřebné diagnostické informace. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Narušená funkce ledvin, jater, dehydratace a poruchy v trávicím systému. 
• Zvýšení celkové bílkoviny - dehydratace, zánětlivá onemocnění. 
• Snížení celkové bílkoviny - ztráta krve, ztráty bílkovin trávicím traktem, 

ztráta albuminu při nefropatii se ztrátami bílkovin a při enteropatii, 
nedostatečná tvorba albuminu při jaterní insufi cienci a zánětlivém 
onemocnění. 

ZVÝŠENÍ (HYPERPROTEINÉMIE): Časté příčiny
• Dehydratace
• Chronický zánět
• Abnormální globuliny (lymfom, myeolom z plazmatických buněk)
• Intravaskulární hemolýza
• Hyperbilirubinémie
• Lipémie

SNÍŽENÍ (HYPOPROTEINÉMIE): Časté příčiny
• Snížená produkce: 

 - Střevní malabsorpce
 - Malnutrice
 - Jaterní onemocnění, atrofi e, fi bróza
 - Imunodefi citní choroby
 - Selhání pasivního přenosu protilátek
 - Exokrinní insufi cience pankreatu 

• Zvýšená ztráta:
 - Onemocnění ledvin
 - Glomerulopatie/renální onemocnění se ztrátou proteinů
 - Těžké kožní exsudativní onemocnění
 - Zevní krvácení
 - Enteropatie se ztrátou proteinů
 - Infi ltrativní nádory střeva

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 54 – 76 g/l
• Kočka:  59 – 87 g/l
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Kreatinkináza – CK 

CHARAKTERISTIKA: 
Vysoká aktivita kreatinkinázy je vázána pouze na kosterní a srdeční 
svalovinu. Tento enzym katalyzuje reverzibilní fosforylaci kreatinu 
pomocí ATP (adenosintrifosfát) na kreatinfosfát a ADP (adenosindifosfát). 
Kreatinfosfát je hlavním energetickým fosfátem v metabolismu 
svalové kontrakce. CK je citlivý indikátor svalového onemocnění 
charakterizovaného degenerací nebo nekrózou. 

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Odhalení svalového nebo srdečního poškození. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Svalové změny v důsledku traumatu nebo intenzivní námahy. 

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
• Hemolýza (artefakt) 
• Náhodné příčiny 

 - Fyzická aktivita, obtížná venepunkce, dlouhá poloha vleže, 
manipulace se svalem, chirurgické procedury, intramuskulární 
injekce a svalové biopsie 

• Onemocnění kosterní svaloviny 
 - Poškození nebo nekróza (trauma, ischémie, úpal)

• Myositis 
 - Klostridiové infekce, pyogenní bakteriální infekce, systémové 

infekce, imunologicky způsobená polymyositis, eosinofi lní myositis, 
toxoplasmóza, neosporóza

• Poruchy z námahy 
 - Těžké nebo trvající cvičení, křeče 

• Dědičné nebo kongenitální degenerativní myopatie nebo myotonie 
 -  Nutriční myopatie (defi cit vitamínu E nebo selenu) 

• Různé poruchy 
 - Hypokalemická polymyopatie koček, hypothyreóza u psů, 

hyperadrenokorticismus u psů, transportní myopatie, maligní 
hypertermie, syndrom stresu prasat, myopatie v zajetí

SNÍŽENÍ (HYPOCHOLESTEROLÉMIE): Bez klinického významu

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 378 U/l
• Kočka:  méně než 542 U/l

Laktátdehydrogenáza – LDH 

CHARAKTERISTIKA: 
Laktátdehydrogenáza je enzym přítomný ve velkém množství ve všech 
orgánech a tkáních (včetně červených krvinek) většiny zvířat. Nachází 
se v cytoplazmě buněk a do oběhu se uvolňuje při reverzibilním 
i ireverzibilním poškození buněk.
Poznámka: Pes a kočka mají normálně široké rozmezí tohoto enzymu 
kolísající ze dne na den. Je proto obtížné zachytit drobná zvýšení při 
menším orgánovém poškození. Stanovení laktátdehydrogenázy je možná 
spíše tradicí, než aby mělo skutečný praktický význam.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Zjištění poškození jater, srdečního nebo kosterního svalstva. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Zvýšení aktivity je obvykle způsobeno změnami v jaterním parenchymu. 

ZVÝŠENÍ: 
• Myopatie kosterních svalů a srdce
• Hepatopatie
• Nekróza buněk

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 159 U/l
• Kočka:  méně než 182 U/l

Vápník – Ca2+

CHARAKTERISTIKA: 
Vápník je esenciálním prvkem, který je obsažen v celé řadě tělesných 
systémů. Patří mezi ně kosterní soustava, aktivace enzymů, svalový me-
tabolismus, krevní srážlivost a osmoregulace. V krvi se vápník vyskytuje 
ve dvou formách – volný a vázaný na bílkovinu. Mechanismy, které ovliv-
ňují a řídí jeho hladinu v plazmě, plné krvi nebo séru, jsou složité a zahr-
nují interakce s dalšími chemickými látkami – bílkovinami a hormony. 

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Indikátor určitých neoplazií, onemocnění kostí, poruch příštítných tělísek, 
eklampsie a onemocnění ledvin. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
• Zvýšení hladiny vápníku - hyperkalcémie při nádorovém onemocnění 

(produkce látek podobných PTH tumorem), falešné zvýšení.
• Snížení hladiny vápníku – hypokalcémie při potenciální selhání ledvin 

s hyperfosfatémií, nutriční příčina, falešné snížení.

ZVÝŠENÍ (HYPERKALCÉMIE): 
• Použití rodenticidů obsahujících cholekalciferol
• Uměle vyvolaná lipidémie nebo postprandiální
• Granulomatózní onemocnění, jako například blastomykóza (vzácné)
• Hemokoncentrace; hypoalbuminémie
• Hypervitaminóza D
• Hypoadrenokorticismus

• Iatrogenní (vzácně) 
 - Nadměrná suplementace

• Osteolytické kostní léze (vzácné)
 - Hypertrofi cká osteodystrofi e, mnohočetný myelom, osteomyelitida

• Otrava rostlinami 
• Primární hyperparathyreóza
• Renální selhání (koně, krávy, vzácně u psů)

SNÍŽENÍ (HYPOKALCÉMIE): Časté příčiny
• Eklampsie - psi, koně, ovce
• Porodní paréza - krávy
• Otrava etylenglykolem - psi, kočky
• Hypoalbuminémie
• Iatrogenní 

 - Po operaci štítné žlázy, totální tyreoidektomii 
• Renální selhání

 - Sekundární hyperparathyreóza 
• Laboratorní chyba

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 2,1 – 2,9 mmol/l
• Kočka: 2,2 – 2,9 mmol/l
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Hořčík – Mg2+

CHARAKTERISTIKA: 
Hořčík má důležitou roli jako intracelulární aktivátor enzymů včetně těch, 
které ovlivňují anabolické a katabolické procesy. Účastní se také tvorby 
a rozkladu acetylcholinu, který zprostředkovává přenos elektrických 
impulsů na nervosvalové ploténce. Koncentraci hořčíku v séru ovlivňují 
nadledviny, štítná žláza a příštítná tělíska.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Význam stanovení hořčíku u psů a koček ještě nebyl zcela objasněn. Byla 
však popsána hypomagnezémie u psů po odstranění příštítných tělísek. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
• Zvýšení hořčíku – snížená glomerulární fi ltrace.
• Snížení hořčíku – odstranění příštítných tělísek. 

ZVÝŠENÍ: 
• Hypoadrenokorticismus (Addisonova choroba)
• Selhání ledvin

SNÍŽENÍ: 
• Poruchy vstřebávání
• Tetanus
• Porucha ledvin
• Hypoparathyroidismus
• Léky (aminoglykosidy, inzulín)
• Hyperkalcémie
• Hyperkalémie

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 0,7 – 1,1 mmol/l
• Kočka:  0,6 – 1,1 mmol/l
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Glukóza – GLU 

CHARAKTERISTIKA: 
Glukóza je u monogastrických savců hlavním zdrojem energie. Její 
koncentrace v krvi podléhá u zdravých zvířat přesné regulaci v rámci 
úzkého rozmezí. Glukóza je základní živina pro tkáně a je získávána 
potravou, glykogenolýzou a glukoneogenezí. Glukóza je u zdravých 
zvířat přísně regulována. Buněčné vychytávání je stimulováno inzulínem. 
Neurony, erytrocyty a epiteliální buňky renálních tubulů nevyžadují pro 
vychytávání glukózy inzulín.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Vyšetření sacharidového metabolismu. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Zvýšení glukózy - diabetes mellitus; působení glukokortikoidů; působení 
adrenalinu (epinefrinu). 

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
• Diabetes mellitus
• Stres (kočka)
• Post-prandiálně (pouze mírné zvýšení)
• Hyperadrenokorticismus
• Renální selhání
• Akutní pankreatitis
• Říje 
• Léky, které mohou zvyšovat hodnoty glukózy: glukokortikoidy, 

diuretika, megestrol acetát, progesteron, epinefrin, salicyláty, 
asparagináza

SNÍŽENÍ (HYPOGLYKÉMIE): Časté příčiny
• Nádor z beta buněk (inzulinom)
• Těžká námaha (hypoglykémie loveckého psa)
• Jaterní onemocnění 
• Sepse
• Idiopatická hypoglykémie nebo hypoglykémie štěňat (malí chovní psi)
• Hypoadrenokorticismus
• Paraneoplastický syndrom
• Hladovění (pouze mírný pokles)
• Léky, které mohou snižovat naměřené hodnoty glukózy: inzulín,

beta-blokátory (propranolol), antihistaminika, spironolakton, 
anabolické steroidy (pouze u zvířat s diabetem)

ARTEFAKTY, KTERÉ MOHOU MODIFIKOVAT HODNOTY GLUKÓZY:
• lipémie (zvýšená hodnota)
• neprovedení centrifugace a separace vzorku do 30 minut od odběru 

(snížená hodnota)

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 3,2 – 7,2 mmol/l
• Kočka:  3,5 – 7,8 mmol/l

Amyláza – AMYL 

CHARAKTERISTIKA: 
Hlavním zdrojem sérové amylázy je pankreas, ale k jejímu významnému 
zvýšení (nad horní hranici referenčního rozmezí) může dojít také během 
patologického procesu v játrech a tenkém střevě. Amyláza je vylučována 
ledvinami, proto může onemocnění ledvin vést ke zvýšení amylázy 
nezávisle na onemocnění pankreatu. Aktivita sérové amylázy se nesnižuje 
proporcionálně tomu, jak se snižuje objem funkční exokrinní pankreatické 
tkáně při insufi cienci exokrinní funkce pankreatu (EPI), proto nemá 
amyláza žádnou hodnotu jako marker EPI.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Indikátor pankreatického onemocnění a potenciálně akutní pankreatitidy. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE: 
Akutní (nekrotická) pankreatitida.

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny

• Pankreatitis (3-4 násobné zvýšení koncentrace amylázy u psů a koní)
 - Poškození buněk pankreatických acinů, obstrukce pankreatického 

duktu 
• Gastritis 
• Nádor žaludku 
• Jaterní onemocnění 
• Onemocnění ledvin (do 2,5 násobného zvýšení koncentrace amylázy 

u psů)
• Snížení glomerulární fi ltrace (GFR), azotémie 

SNÍŽENÍ: Akutní pankreatitis (kočky)

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 1264 U/l

Lipáza – LIPA 

CHARAKTERISTIKA: 
Lipázu produkuje slinivka břišní a méně také sliznice trávicího traktu. 
Jedná se o relativně citlivý indikátor patologických stavů pankreatu 
(ve srovnání s amylázou). Za významné je považováno trojnásobné 
zvýšení nad horní hranici referenčního rozmezí, které je obvykle 
považováno za diagnostické pro pankreatitidu. Nicméně i po tomto 
doporučení existuje významný počet případů pankreatitidy, 
které nebudou spojeny s významným zvýšením aktivity lipázy. 
Extrapankreatické faktory, které ovlivňují koncentraci lipázy, zahrnují:
• Terapii glukokortikoidy, při níž se lipáza zvyšuje pětkrát bez 

současného zvýšení aktivity amylázy.
• Onemocnění ledvin nebo těžkou dehydrataci, s níž je spojena snížená 

clearance lipázy ledvinami (až trojnásobné zvýšení).
• Onemocnění jater.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Jako indikátor akutní pankreatitidy.

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Akutní nekrotická pankreatitida. 

ZVÝŠENÍ: 
• Akutní pankreatitis – rozsah zvýšení neodráží závažnost onemocnění
• Léková terapie – kortikosteroidy, heparin 
• Onemocnění jater
• Onemocnění ledvin
• Nádory – adenokarcinom pankreatu, karcinom žaludku

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 298 U/l

11



PA
N

K
R

EA
S

Cholesterol – CHOL 

CHARAKTERISTIKA: 
V séru se cholesterol vyskytuje především v esterifi kované formě; menší 
část je volně. Syntéza cholesterolu probíhá v játrech a dalších tkáních 
a jeho volná forma je absorbována v tenkém střevě. V játrech proběhne 
jeho esterifi kace a stává se prekurzorem steroidních hormonů. V játrech 
probíhá také degradace cholesterolu na žlučové kyseliny a jejich 
eliminace žlučovodem do střeva.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Může být markerem cholestázy nebo endokrinní poruchy, například 
hypothyreózy, hyperadrenokorticismu, diabetes mellitus, stejně jako 
nefrotického syndromu. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
• Zvýšená hladina cholesterolu - hypothyreóza, post-prandiální,

nefrotický syndrom.

ZVÝŠENÍ (HYPERCHOLESTEROLÉMIE): Běžné příčiny
• Hyperlipidemické stavy (post-prandiální) 

• Zvýšená mobilizace tuku (diabetes mellitus, hladovění/hyperlipidémie 
u koní, hyperadrenokorticismus, steatitida u koček) 

• Snížený katabolismus tuků (hypothyreóza)
• Primární idiopatické hyperlipidémie
• Onemocnění jater a žlučového sytému s cholestázou (viz. ALP, bilirubin)
• Ostatní (pankreatitida, nefrotický syndrom, glomerulonefritida)

SNÍŽENÍ (HYPOCHOLESTEROLÉMIE): Časté příčiny
• Snížený příjem

 - Dieta s nízkým obsahem tuků
 - Střevní malabsorpce/maldigesce
 - Těžká malnutrice

• Snížená produkce
 - Jaterní insufi cience, například u cirhózy nebo při portosystémových 

spojkách

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: méně než 10,3 mmol/l
• Kočka:  méně než 8,5 mmol/l

Fruktosamin 

CHARAKTERISTIKA:
Fruktosamin je glykosylovaný protein nezávislý na insulínu. Jeho hladina 
je přímo úměrná koncentraci glukózy v krvi v předchozích 1-3 týdnech, 
takže je to užitečný parametr při vyšetření střednědobého nebo 
dlouhodobého glukózového metabolismu u psů a koček. 
Důležité je, že referenční rozmezí  pro zdravé zvíře by nemělo 
být používáno jako cílové rozmezí, kterého chceme dosáhnout u 
diabetického pacienta, protože pro tyto pacienty je to rozmezí příliš nízké. 
Pokud má pacient, který je léčený s diabetem  hladiny v referenčním 
rozmezí, indikuje to s vysokou pravděpodobností, že se pacient již dostal 
do hypoglykemické fáze! 
Diabetické kočky s hladinou fruktosaminu vyšší  než 550 μmol/l jsou  
suboptimálně kontrolovány. U psů je to hladina fruktosaminu vyšší než 
450 μmol/l. 
Hemolytické vzorky nejsou vhodné pro měření fruktosaminu. 

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU:
• odlišení přechodné a dlouhodobé hyperglykémie
• monitorování léčby diabetes mellitus

ZVÝŠENÍ:
• Diabetes mellitus
• Persistentní hyperglykémie různého původu
• Hyperalbuminémie
• Falešně zvýšená při hypotyreóze

SNÍŽENÍ:
• Hypoalbuminémie
• Falešně snížená při hyperthyreóze

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 203 – 377 µmol/l (u diabetických psů 377 - 450 µmol/l )
• Kočka:  190 – 365 µmol/l ( u diabetických koček 365 – 550 µmol/l )
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Chlór – Cl-

CHARAKTERISTIKA: 
Chlor je hlavním aniontem extracelulárního prostoru, kde působí 
na osmotické udržení buněčné integrity. Stanovení chlóru má význam 
při zjišťování acidobazické rovnováhy a vodního metabolismu. 

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
K poklesu hladiny chlóru dochází obvykle při závažném zvracení 
nebo průjmu, ulcerativní kolitidě, rozsáhlých popáleninách, úpalu, 
horečce a akutních infekcích. Zvýšené hodnoty provázejí dehydrataci, 
hyperventilaci, anemii a dekompenzované srdeční selhání. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
• Hyperchlorémie: jestliže je současně zvýšen sodík, je příčina shodná 

s hypernatrémií. Bez současného vzestupu sodíku: hyperchloremická 
acidóza při ztrátách HCO3 trávicím traktem nebo ledvinami.

• Hypochlorémie: (bez součaných změn hladiny sodíku):
ztráty v kraniální části trávicího traktu (zvracení).

ZVÝŠENÍ (HYPERCHLORÉMIE): Časté příčiny
• Dehydratace
• Diabetes insipidus

• Diabetes mellitus
• Terapie tekutinami (hypertonický solný roztok)
• Metabolická acidóza 
• Respirační alkalóza 
• Léčba bromidem draselným způsobující pseudohyperchlorémii 
• Renální tubulární acidóza
• Průjem z tenkého střeva

SNÍŽENÍ (HYPOCHLORÉMIE): Časté příčiny
• Diuretika (např. furosemid nebo thiazid)
• Žaludeční zvracení
• Hypoadrenokorticismus
• Metabolická alkalóza 
• Respirační acidóza 
• Nefropatie se ztrátou solí 

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 106 – 120 mmol/l 
• Kočka: 109 – 129 mmol/l
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Triglyceridy – TRIG 

CHARAKTERISTIKA: 
Triglyceridy přijímají psi a kočky v potravě, obzvláště jsou-li krmeni 
zbytky od stolu. Dále se triglyceridy syntetizují v játrech, zejména ze 
sacharidů, ukládají se v tukové tkání a jsou sekundárním zdrojem energie. 
Hydrolýza triglyceridů na mono- a diglyceridy, glycerol a mastné kyseliny 
je katalyzována pankreatickou lipázou.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU: 
Detekce poruch lipidového metabolismu. 

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
Vzestup triglyceridů - tučná dieta nebo poruchy lipidového metabolismu. 

ZVÝŠENÍ: 
• Primárně - geneticky podmíněné (knírač, bígl)
• Sekundárně - po jídle, diabetes mellitus, hypothyreóza, Cushing, 

cholestáza, akutní pankreatitida, nekróza pankreatu, exsudativní 
enteropatie

SNÍŽENÍ: 
• Hladovění
• Náročný výcvik

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 0,3 – 5,3 mmol/l
• Kočka: 0,2 – 4,9 mmol/l
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C-reaktivní protein – CRP 

CHARAKTERISTIKA:
C-reaktivní proteiny vážou mikroorganismy (bakterie, parazity, plísňové 
organismy) a na základě procesu opsonizace je odstraňují z krve
(CRP mají i řadu dalších funkcí, např. aktivují komplementový systém, 
stimulují fagocytózu atd.).  Označené antigeny jsou rozpoznány 
imunitním systémem, který je poté eliminuje z krevního toku. Zvýšené 
hladiny CRP se vyskytují především při akutním zánětu, provázejí 
nicméně i některé chronické záněty . Určení koncentrace CRP je možné 
použít jako doplňkový test při stanovení diagnózy nebo monitorování 
vývoje onemocnění nebo léčby. 

ZVÝŠENÍ:
• Bakteriální infekce (především gram-negativní bakterie)
• Akutní nebo chronický zánět (např. pankreatitida)
• Komplex autoimunitních nebo imunitních chorob

(IMHA – imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie)
• Nekróza tkáně a maligní tumory
• U psů provází zvýšení i následující  chronické stavy:

• Revmatoidní artritida 
• Polyartritida
• Obstrukce střev
• Zánětlivé onemocnění střev 
• Lymfom
• Akutní pankreatitida 
• Pyometra
• Pneumonie
• Endotoxemie E. coli 
• Babesióza
• Infekce Bordetella bronchiseptica 
• Ehrlichióza
• Leishmanióza
• Leptospiróza
• Parvovirus
• Bakteriální enteritida

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 0 – 9,7 mg/l
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Počet erytrocytů - RBC

CHARAKTERISTIKA: 
Počet erytrocytů = červených krvinek se používá k odhadu celkového 
množství červených krvinek u pacienta. Pokud je počet červených krvinek 
snížen (nebo je snížená koncentrace hemoglobinu nebo hematokrit), 
mluvíme o anémii. Pokud je počet červených krvinek zvýšen, pak 
hovoříme o erytrocytóze (také polycytémii).
Červené krevní buňky (erytrocyty, červené krvinky) jsou nejpočetnějšími 
a nejdéle žijícími buňkami cirkulujícími v krvi. Erytrocyty obsahují 
hemoglobin a hrají zásadní roli při okysličování tkání a udržení 
acidobazické rovnováhy krve.

ZVÝŠENÍ (ERYTROCYTÓZA):  Časté příčiny
Erytrocytóza může být buď relativní nebo absolutní. Relativní 
erytrocytóza je způsobena redistribucí červených krvinek nebo 
plazmy bez navýšení celkového množství erytrocytů v těle. Absolutní 
erytrocytóza je pravým zvýšením celkového počtu erytrocytů
(zvýšení celkové masy erytrocytů).*
• Relativní (pseudo) erytrocytóza

 - Dehydratace
 - Kontrakce sleziny v souvislosti se vzrušením (u některých druhů,  

zvláště u psů)
 - Zvýšená vaskulární permeabilita (šok)

• Absolutní erytrocytóza
 - Anoxie (např. při onemocnění plic, ventilačně-perfúzním 

nepoměru např. u vrozených srdečních vad, při pobytu ve vysokých 
nadmořských výškách)

 - Zvýšená produkce erytropoetinu
(např. nádory ledvin, cysty nebo hydronefróza)

 - Endokrinní příčiny (např. hyperthyreóza, zvýšená sekrece 
katecholaminů při feochromocytomu) 

 - Polycythemia vera
* Pozn.: Toto je pouze částečný seznam příčin.

SNÍŽENÍ (ANÉMIE): Časté příčiny
Anémie obecně může být způsobena třemi základními mechanismy: * 
* Pozn.: Jedná se pouze o příklady, nikoli o úplný seznam příčin.
• Ztráta červených krvinek (zevní nebo vnitřní)

 - Trauma (např. porušení velkých cév, ruptura vnitřních orgánů)
 - Gastrointestinální vředy
 - Střevní parazité (např. měchovec)
 - Koagulační poruchy (např. hemofílie, otrava kumarinovými  

rodenticidy, trombocytopénie)
 - Krvácející tumory

• Destrukce erytrocytů (hemolýza)
 - Imunitně zprostředkované poruchy (např. idiopatické nebo po 

použití některých léků)
 - Hemoparazitózy (např. babezia, hemobartonela)
 - Toxiny (např. acetaminofen, zinek)
 - Mechanická fragmentace (např. přítomnost trombů, vady chlopní, 

nádory, jako například hemangiosarkom)
• Snížená produkce erytrocytů

 - Chronické onemocnění nebo zánět (řada různých příčin 
- nádorových, imunitně zprostředkovaných, infekčních
nebo při orgánovém selhávaní např. onemocnění ledvin)

 - Hormonální (např. hypothyreóza, hyperestrogenismus)
 - Infekce (např. virus kočičí leukémie, ricketsiová infekce)

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 6-9 T/l
• Kočka:  5-10 T/l

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) - MCHC

CHARAKTERISTIKA: 
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu je poměr mezi hmotností 
hemoglobinu v erytrocytu a objemem červené krvinky. Vyjadřuje se 
buď v procentech nebo v gramech na decilitr červených krvinek (g/dl). 
V automatických zařízeních je ale hematokrit vypočítanou hodnotou 
z hodnot RBC (Red Blood Count – počet červených krvinek) a MCV
(Mean Corpuscular Volume – střední objem erytrocytů), což jsou přímo 
měřené parametry. Hodnota MCHC  je proto založena na všech třech 
přímo měřených parametrech červených krvinek (HGB, RBC a MCV), takže 
chyba kteréhokoliv z těchto tří měření ovlivní její výslednou hodnotu. 
Jelikož je MCHC průměrnou hodnotou všech červených krvinek, jedná se 
o relativně nesenzitivní test. Může se také stát, že mnohé procesy, které 
ovlivňují výsledek MCHC, se vzájemně vyváží a výsledná střední hodnota 
bude v referenčním rozmezí (příklad: retikulocytóza, která sníží MCHC 
může být vyvážena hemolýzou, která hodnotu MCHC zvýší).

ZVÝŠENÍ:  Interferující substance nebo chyba přístroje: 

• Hemolýza in vivo nebo in vitro
• Lipémie
• Heinzova tělíska
• Autoaglutinace červených krvinek
• Extrémní leukocytóza (leukemická interference) 

SNÍŽENÍ (HYPOCHROMIE): Časté příčiny
• Retikulocytóza

 -  Nejčastější příčinou snížené MCHC je retikulocytóza, neboť nezralé 
červené krvinky nejsou v době, kdy jsou uvolňovány do cirkulace 
plně hemoglobinizovány.  

• Nedostatek železa

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 31 – 34 g/dl
• Kočka:  31 – 35 g/dl

Střední objem erytrocytů (Mean Corpuscular Volume) - MCV 

CHARAKTERISTIKA: 
MCV je průměrná velikost (objem) červené krvinky ve vzorku krve 
vyjádřena v femtolitrech (fl ). Tradičně se určovala velikost červených 
krvinek z rovnice: MCV = (Hematokrit/Počet červených krvinek) x 10. 
Moderní automatické hematologické analyzátory měří MCV přímo.
Jelikož vyjadřuje MCV průměrnou velikost buňky, nejedná se o citlivý 
ukazatel časných morfologických změn erytrocytů.

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
Zvýšený MCV znamená, že se jedná o MAKROCYTÓZU.
Nejčastější příčinou makrocytózy je retikulocytóza. 
• Regenerativní anémie jsou všeobecně klasifi kovány jako makrocytární 

hypochromní anémie (zvýšený MCV, snížený MCHC - Mean Corpuscular 
Hemoglobin Concentration - střední koncentrace hemoglobinu 
v erytrocytu). 

• Některé kočky infi kované virem kočičí leukémie mají makrocytární 
normochromní anémii. Ta byla kdysi uváděna jako „pseudo-B12 defi cit“. 

• Makrocytóza je častým a normálním nálezem u některých pudlů. 

SNÍŽENÍ: Časté příčiny
Nižší hodnota MCV znamená, že se jedná o MIKROCYTÓZU.  
• Nejčastější příčinou mikrocytózy je nedostatek železa a takovou anémii 

pak označujeme jako mikrocytární hypochromní anémii
(snížený MCV a snížená MCHC – Mean Corpuscular Hemoglobin 
Concentration - střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu). 

• Mikrocytózu můžeme občas pozorovat u psů s portosystémovým 
zkratem. 

• Nedospělá zvířata mají často menší červené krvinky
(což může být dáno relativním nedostatkem železa). 

• U japonských plemen Akita-Inu a Shiba-Inu jsou mikrocytární červené 
krvinky normálním nálezem.

REFERENČNÍ ROZMEZÍ: 
• Pes: 60 – 77 fl 
• Kočka:  40 – 55 fl 
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Objem zhuštěných erytrocytů (Packed cell volume) – PCV

CHARAKTERISTIKA:
PCV neboli „objem zhuštěných erytrocytů „  se získává tak, že se 
odstředěním separuje vzorek krve na 3 vrstvy: plasma, buff y coat
(vrstva, ve které jsou bílé krvinky a destičky) a erytrocyty. Při tomto 
způsobu jsou erytrocyty nahloučeny jeden na druhém, ale stále mají 
mezi sebou určité množství extracelulárního prostoru (protože mají tvar 
piškotu) Na rozdíl oproti tomu je  hematokrit procentuálním vyjádřením 

objemu, který zaujímají erytrocyty a vypočítává se na základě vynásobení 
velikosti červené krevní buňky MCV a počtu červených krvinek RBC.

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 38 – 55 %
• Kočka:  28 – 45 %

Střední objem hemoglobinu (Mean Corpuscular Hemoglobin) - MCH 

CHARAKTERISTIKA: 
Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH) je hodnota stanovená 
rovnicí: MCH = (HGB/RBC) X 10. MCH je vyjádřena v pikogramech (pg) 
hemoglobinu (v průměrném erytrocytu). Hodnota MCH je obvykle 
analogická střední koncentraci hemoglobinu v erytrocytu (MCHC) 
a nepřidává mnoho k interpretaci hemogramu.

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 17 – 23 pg
• Kočka:  13 – 17 pg
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Normální krvinky psa   Normální krvinky kočky

Počet krevních destiček – PLT 

CHARAKTERISTIKA: 
Krevní destičky se podílí na primární hemostáze, zejména interakcí mezi 
destičkami a stěnou krevní cévy. Automatické hematologické přístroje 
mohou být používány k počítání destiček, ale je třeba opatrnosti 
vzhledem k shlukování destiček po odběru, které by mohlo falešně snížit 
hodnoty. Obrovské destičky, které jsou pozorovány u některých koček, 
mohou být vyloučeny z automatického počtu a to může také falešně 
snížit hodnoty. Manuální počet krevních destiček je doporučen, pokud 
je při nátěru periferní krve patrno shlukování nebo je zaznamenán velký 
podíl obrovských destiček.

ZVÝŠENÍ: Časté příčiny
• Primární

 - Megakaryocytární neoplazie (vzácné)
• Reaktivní nebo sekundární

 - Chronické krvácení – často pozorováno při sideropenické anémii
 - Těžké zánětlivé onemocnění – gastrointestinální (pankreatitis, 

zánětlivé střevní onemocnění), plicní a artritida 
 - Neoplazie – hematopoetické (lymfom) a nehematopoetické
 - Endokrinní poruchy – hyperadrenokorticismus, diabetes mellitus, 

hypothyreóza 
 - Lékové – terapie glukokortikoidy, terapie Vinkristinem 
 - Imunologické – imunitním systémem zprostředkované (IMHA), 

reakce na imunitně podmíněnou trombocytopénii (IMT) 
 - Trauma – zlomeniny a brániční hernie          
 - Po splenektomii 

SNÍŽENÍ: Časté příčiny
• Zvýšená spotřeba (zprostředkovaná imunitním systémem)

 - Primární – autoimunní, idiopatická

 - Sekundární – neoplazie, léková, postvakcinační
(tzn. modifi kovaný živý virus psinky), infekce (virová, bakteriální, 
protozoální a ricketsiová)

• Zvýšená spotřeba (neimunní příčiny)
 - Koagulopatie – toxikóza rodenticidy, DIC
 - Vaskulitis – infekční 
 - Předčasná aktivace destiček – i.v. katetr, některé léky, infekce 

• Snížení produkce

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 150 – 500 G/l
• Kočka:  150 – 550 G/l
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    Normální četnost destiček (50x)        Nízká četnost destiček (50x)
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Shluky destiček (50x)

Retikulocyty - počet a procento retikulocytů - RETIC a % RETIC 

CHARAKTERISTIKA: 
Retikulocyty jsou nezralé erytrocyty (červené krvinky), kterým chybí 
jádro. Tyto nezralé buňky jsou větší než zralé cirkulující erytrocyty 
a vznikají v kostní dřeni, kde probíhá převážná část zrání erytrocytů.  
U zdravých psů a koček je zaznamenáváno extrémně nízké množství 
retikulocytů (méně než 0,5-1,0% erytrocytů).
Existují různé způsoby vyjádření retikulocytární odpovědi:
Procento retikulocytů (%RETIC) – jde o skutečný procentuální podíl 
retikulocytů pozorovaných mezi bezjadernou erytrocytární populací 
v periferní krvi.
Korigovaný počet retikulocytů (CRC) – toto je „korigovaný“ počet 
retikulocytů, který zohledňuje normalizaci změny v HCT.
Absolutní počet retikulocytů (RETIC) – jde o skutečný počet retikulocytů 
v mikrolitru pozorovaných mezi bezjadernou erytrocytární populací 
v periferní krvi. 

ZVÝŠENÍ (RETIKULOCYTÓZA): 
Zvýšení počtu retikulocytů může znamenat regenerativní anémii. Zvýšení 
počtu retikulocytů znamená, že kostní dřeň odpovídá na požadavek 
na erytrocyty v důsledku jejich nedostatku v cirkulaci. To může souviset 
buď s defi citem erytrocytů (anémie) nebo snížením životnosti erytrocytů 
(hemolytická choroba).
Regenerativní anémie -  krevní ztráta nebo hemolytická anémie se 
současnou retikulocytózou znamená přítomnost regenerativní anémie. 
Retikulocytární odpověď v periferní krvi má 2- 4 dny zpoždění, vzhledem 
k vzniku potřeby pro zvýšení počtu erytrocytů, a to kvůli 3-5 dnům času 
zrání erytrocytů. Intravaskulární a extravaskulární hemolytické anémie 
mohou mít větší retikulocytózu než anémie v důsledku krevní ztráty, 
vzhledem k okamžité dostupnosti železa pro syntézu hemoglobinu 
(důležité součásti při maturaci erytrocytů). Při anémii z krevní ztráty 
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musí být pro syntézu hemoglobinu a produkci erytrocytů mobilizovány 
stabilní formy železa v těle (zásoby hemosiderinu v makrofázích kostní 
dřeně, slezině, játrech, atd.).
• Retikulocytóza je občas pozorována u různých vybraných stavů, které 

nejsou spojené s anémií
• Kompenzovaná hemolytická choroba
• Hyperadrenokorticismus
• Polycytémie – přiměřená sekundární (vysoká nadmořská výška, 

respirační onemocnění, atd.)
• Polycytémie – primární (polycythemia vera)

SNÍŽENÍ: 
Pokles počtu retikulocytů může znamenat útlum kostní dřeně nebo 
neregenerativní anémii.
U druhů, které uvolňují retikulocyty v případě, že existuje požadavek 
z periferie (psi, kočky a přežvýkavci), je snížený počet retikulocytů 
obtížně identifi kovatelný u zvířat, které nejsou anemické, protože by 
měly extrémně nízké počty cirkulujících erytrocytů. Chybění retikulocytů 
znamená, že nejsou přítomny známky odpovědi kostní dřeně v případě 
požadavku periferie na erytrocyty.  V případě anemického zvířete 
takového druhu, který nevykazuje signifi kantní retikulocytózu během 
regenerace, znamená chybění retikulocytózy, že je anémie v tomto 
okamžiku neregenerativní. Extrémně nízké počty retikulocytů navzdory 
přítomnosti anémie výrazně podporují neregenerativní anémii, spojenou 
buď se selháním kostní dřeně při produkci erytrocytů nebo neefektivní 
erytropoézu (psi, kočky, přežvýkavci).
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Nová methylenová modř (NMM) – 
retikulocyty u psa

  NMM – reti kulocyty u kočky

VÝSLEDKY V  ABSOLUTNÍCH ČÍSLECH A V %
U psů:
Stupeň odpovědi kostní dřeně ( počet retikulocytů/µl ):
Méně než 110.000 normální, pokud není anémie
110.000 – 150.000 slabá regenerace
150.000 – 300.000 přiměřená regenerace
Více než 300.000 značná regenerace

U koček:
 Stupeň odpovědi kostní dřeně ( počet retikulocytů/µl ):
Méně než 50.000 normální, pokud není anémie
50.000 – 75.000 slabá regenerace
75.000 – 175.000 přiměřená regenerace
Více než 175.000 značná regenerace

Jednotlivé

Agregované

Hemoglobin – HGB (Hgb) 

CHARAKTERISTIKA: 
Hemoglobin je hlavní bílkovinou v krvi. Měření hemoglobinu se 
u pacientů používá k odhadu celkové masy červených krvinek. 
V některých případech má hodnota hemoglobinu větší výpovědní 
hodnotu než celkový objem červených krvinek (PCV – Packed Cell 
Volume) nebo hematokrit (HCT), neboť na koncentraci hemoglobinu 
nemá vliv hemolýza vzorku in vitro a/ nebo velikost erytrocytů. 

ZVÝŠENÍ (POLYCYTÉMIE): Časté příčiny
Relativní polycytémie se může vyskytnout při dehydrataci nebo 
redistribuci vnitřních tekutin (plazmy) při zvýšené vaskulární 
permeabilitě, jako v případě šokových poruch. Relativní polycytémie 
může být způsobena také kontrakcí sleziny. 
Absolutní polycytémie je zvýšení celkové masy červených krvinek. Mezi 
příčiny polycytémie patří chronická hypoxie, hyperthyreóza, neadekvátní 
sekrece erytropoetinu při primárním onemocnění ledvin a nádorové 
onemocnění červené krevní řady (polycythemia vera).
Falešné zvýšení hemoglobinu
• Zvýšené naměřené hodnoty hemoglobinu se mohou vyskytnout 

jako artefakt pokud „něco“ zasahuje do cesty světla v automatickém 
analyzátoru.

• Mezi příčiny falešného zvýšení koncentrace hemoglobinu patří 
vysoká lipidémie, podávání syntetických krevních náhrad, přítomnost 

Heinzových tělísek (erytrocytární refraktilní tělíska) a vzácně extrémní 
leukémie.

SNÍŽENÍ (ANÉMIE): Časté příčiny
Anémie může být konkrétně způsobena poklesem počtu červených 
krvinek (RBC), poklesem objemu erytrocytů (HCT) a nebo poklesem 
koncentrace hemoglobinu (MCHC). 
• Hemolýza

 - Imunitně podmíněná, krevní parazité, toxiny a chemikálie, 
mechanická fragmentace, idiopatická a jiné příčiny

• Krevní ztráta
 - Trauma, parazitární onemocnění, ruptury nádorů, vředy, hemofílie, 

otravy (rodenticidy), trombocytopénie a jiné příčiny
• Snížená nebo defektní erytropoéza

 - Anémie při chronických onemocněních, onemocnění ledvin, 
virové infekce (FeLV), infekce ricketsiemi, léky (chemoterapeutika), 
myeloftíza, hypothyreóza, hyperestrogenismus, nedostatek železa, 
otravy, ionizující záření, idiopatická erytropoéza a jiné příčiny

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 15 – 19 g/dl
• Kočka:  9 – 15 g/dl

Počet leukocytů - WBC

CHARAKTERISTIKA: 
Počet leukocytů = bílých krvinek (WBC) je celkový počet bílých krvinek 
v milimetru krychlovém (mm3) nebo mikrolitru (μl) nesrážlivé plné krve. 
Do této hodnoty jsou zahrnuty neutrofi ly, monocyty, eosinofi ly a bazofi ly. 

ZVÝŠENÍ (LEUKOCYTÓZA): Časté příčiny
• Zánětlivé reakce  

 - Zvýšení jakéhokoliv nebo všech typů leukocytů může odrážet 
celkovou zánětlivou nebo imunitní stimulaci. Zvýšené počty 
specifi ckého typu leukocytů mohou znamenat specifi čtější příčinu.

• Reakce na stres nebo kortikosteroidy 
 - Zvýšené uvolnění buněk z kostní dřeně, přesun buněk z 

marginálního poolu do cirkulujícího poolu a snížená rychlost 
výstupu z periferní krve do tkání. Zralé neutrofi ly představují 
nejčastější buňky. Neočekává se posun doleva.

• Reakce na zátěž nebo epinefrin
 - Přesun buněk z marginálního poolu do cirkulujícího poolu. 

Přechodná fyziologická leukocytóza je nejčastější u koček. Zralé 
neutrofi ly anebo lymfocyty představují nejčastější buňky. Neočekává 
se posun doleva.

• Leukemická reakce 
 - Zvýšený počet určitého typu leukocytů, zejména zvýšený počet 

nezralých forem, může odrážet nádorový stav. Zvýšený počet buněk 
je produkován a uvolňován do periferní krve. Nádorové buňky mají 
často suboptimální funkce v rámci imunitního systému.

SNÍŽENÍ (LEUKOPÉNIE): Časté příčiny
• Snížení produkce

 - Suprese,  narušení nebo zničení kostní dřeně v důsledku toxicity, 
nádorového nebo infekčního onemocnění.

• Zvýšená ztráta nebo utilizace
 - Zvýšená rychlost výstupu buněk z periferní krve převyšující rychlost 

produkce.
• Sekvestrace

 - Hromadění buněk v orgánovém systému nebo kompartmentu.
• Specifi cké příčiny v závislosti na určité postižené buněčné linii

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: 6 – 12 G/l
• Kočka:  6 – 11 G/l
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Neutro� ly (% a počet)

CHARAKTERISTIKA: 
Neutrofi ly jsou nejčastější leukocyty u psů, koček a koní, ale všichni savci 
mají neutrofi ly nebo jejich ekvivalenty (např. heterofi ly). Primární funkcí
neutrofi lů je fagocytóza a mikrobiální účinky. Neutrofi ly mají poměrně 
krátký poločas v krvi (asi deset hodin). Neutrofi ly jsou jedním ze tří typů 
polymorfonukleárů (PMN). Další dva typy jsou bazofi ly a eosinofi ly. 

ZVÝŠENÍ (NEUTROFÍLIE): Časté příčiny
Neutrofílie znamená zvýšení počtu neutrofi lů v periferní krvi. Zvýšení 
může být důsledkem fyziologických reakcí, účinku kortikosteroidů nebo 
může souviset s onemocněním. 
Fyziologické zvýšení je důsledkem zvýšení srdeční frekvence, krevního 
tlaku a krevního proudění. Takové zvýšení je často důsledkem uvolnění 
epinefrinu (a někdy kortizolu). Takové uvolnění se objevuje při vzrušení 
zvířat, během strachu, při křečích, atd.
Kortikosteroidy způsobují neutrofílii. Mohou ji způsobit exogenní 
kortikosteroidy jakéhokoliv typu i endogenní kortikosteroidy spolu 
s Coombsovou chorobou, stresem, atd. V těchto případech je stupeň 
neutrofílie mírný až střední, bez zvýšení počtu tyčí. 
Zánět způsobený různými příčinami vede většinou k neutrofílii. Takové 
zvýšení může být mírné až velmi výrazné. Zánět může způsobit, že počet 
neutrofi lů u psů může někdy dosáhnout 70 000 v mikrolitru. Takové 
významné zvýšení je často označováno jako „leukemoidní“. 
• Infekce, lokalizovaná nebo systémová (např. absces, pyometra, 

peritonitis, pneumonie) 
• Nekróza nebo poškození tkáně, jako je torze orgánu, infarkt, nádorová 

infi ltrace
• Krvácení, zevní nebo vnitřní
• Hemolýza v důsledku vlivu léků, onemocnění imunitního systému 

nebo parazitů      
• Onemocnění imunitního systému
• Chronická myelogenní leukémie může způsobit výrazné zvýšení  počtu 

neutrofi lů, z nichž většina jsou zralé formy

Neutro� l - pes

SNÍŽENÍ (NEUTROPÉNIE): Časté příčiny
Neutropénie znamená pokles počtu neutrofi lů v periferní krvi. 
Leukopénie je pokles celkového počtu bílých krvinek (leukocytů) v krvi. 
Neutropénie se může objevovat spolu s leukopénií nebo bez ní. Je-li 
přítomna leukopénie, dochází často k poklesu dalších krevních linií
(např. lymfocytů a monocytů).
• Snížení produkce neutrofi lů 

 - Je možné zaznamenat u některých virových nebo jiných infekčních 
činitelů (např. parvovirus u psů a koček, Ehrlichia, virus kočičí 
leukémie, virus kočičího imunodefi citu). 

 - Některé léky, jako je mimo jiné estrogen, cyklofosfamid, doxorubicin 
a methimasol mohou způsobovat neutropénii. Idiosynkratické 

lékové reakce, např. fenylbutazon u psů, jsou pozorovány jako 
vzácná příčina neutropénie. 

 - S neutropénií mohou souviset myeloproliferativní onemocnění 
(leukémie). 

 - K neutropénii mohou vést myelofi bróza a myeloftíza. 
 - Cyklická hematopoéza pozorovaná u syndromu šedých kolií 

způsobuje také periodickou neutropénii.
• Zvýšené požadavky 

 - Mohou být důsledkem těžkých infekcí, zejména u oslabených nebo 
podvyživených zvířat. Některé baktérie, jako je Salmonella, jsou 
častěji spojeny s tímto stavem.

 - Neutropénie je v těchto případech často spojena s posunem doleva 
(přítomnost tyčí) a v neutrofi lech jsou také přítomny „toxické“ změny 
(viz níže).

Poznámka: Pokud je v anestézii nebo těžké sedaci odebrána krev, může se 
u některých zvířat vyskytnout mírná neutropénie nebo leukopénie.
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Normální neutro� l          Neutro� l s tyčkovitým jádrem
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Neutro� l - mírné toxické změny        Neutro� l - středně silné toxické změny  
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Neutro� l - výrazné toxické změny

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: v procentech 55 - 75 % , v absolutních číslech 3.000 – 10.000 /µl
• Kočka:  v procentech 50 – 75 % , v absolutních číslech 3.000 – 11.000 /µl
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Monocyty (% a počet)

CHARAKTERISTIKA: 
Monocyty jsou největší buňky přítomné v normální periferní krvi. Mají 
množství cytoplazmy, která je modro šedá a může nebo nemusí mít 
v sobě vakuoly. Jejich jádra jsou kulatá až oválná, dvojlaločnatá nebo 
trojlaločnatá a jsou často vroubkovaná nebo rozštěpená. Monocyty 
se diferencují do makrofágů poté, co opustí periferní krevní oběh 
a nepodléhají recirkulaci.
Primární funkce monocytů je fagocytóza částic a starých buněk. Také 
hrají velkou roli v imunitním systému jako zdroj mnoha cytokinů, které 
jsou důležité v imunoregulaci a zpracování cizích látek do antigenního 
materiálu, který je prezentován imunokompetentním lymfocytům.

ZVÝŠENÍ (MONOCYTÓZA): 
• Imunologická stimulace (zahrnuje supurativní, pyogranulomatozní, 

nekrotické, maligní, hemoragické, hemolytické nebo imunitním 
systémem zprostředkované choroby)

• Indukce kortikosteroidy nebo stresem 
• Zaznamenána při zotavení z neutropénie 
• Bakteriémie

SNÍŽENÍ: 
Není klinicky významné. 

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: v procentech 0 – 4 % , v absolutních číslech 0 - 500 /µl
• Kočka:  v procentech 0 – 4 % , v absolutních číslech 0 - 500 /µl

Monocyt - pes
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Lymfocyty (% a počet)

CHARAKTERISTIKA: 
Lymfocyty jsou bílé krvinky, které pocházejí z lymfoidních tkání, jako 
jsou lymfatické uzliny, slezina a brzlík. Zralé lymfocyty mají velikost 
přibližně 1-1,5 násobek velikosti červené krvinky. Mají lehce namodralou 
cytoplazmu, kulaté nebo oválné jádro a uvnitř nahromaděný hrudkovitý 
chromatin. Lymfocyty se liší od ostatních bílých krvinek v tom, že po 
opuštění cévního systému se do něj mohou opět vracet a mají relativně 
dlouhý biologický poločas. 
Jejich primární funkcí je humorální a buňkami-zprostředkovaná imunita.

ZVÝŠENÍ (LYMFOCYTÓZA): Časté příčiny
• Účinek adrenalinu
• Antigenní stimulace
• Lymfocytární leukémie
• Nedospělá zvířata mají normálně vyšší počet lymfocytů

SNÍŽENÍ (LYMFOPÉNIE): Časté příčiny
• Kortikoidy indukovaná redistribuce
• Akutní systémové infekce
• Virové infekce
• Ztráta na lymfocyty bohaté mízy, jako například u lymfangiektáze
• Imunosupresivní terapie
• Vrozená imunodefi cience

 REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: v procentech 12 - 30 % , v absolutních číslech 1.000 – 4.000 /µl
• Kočka:  v procentech 15 - 50 % , v absolutních číslech 1.000 – 6.000 /µl
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Normální lymfocyt       Mírně reaktivní lymfocyt
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Středně reaktivní lymfocyt       Středně reaktivní lymfocyt
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Výrazně reaktivní lymfocyt       Lymfocyt - pes

Eozino� ly (% a počet)

CHARAKTERISTIKA: 
Eozinofi ly jsou typem leukocytů, které jsou nazývány podle jejich 
charakterických cytoplazmatických granulí. Jejich granule se barví různě 
eozinofi lně, v závislosti na živočišném druhu. Také tvar těchto granulí je 
druhově specifi cký. U koně jsou velké kulaté a uniformní, u kočky jsou 
tyčkovitého tvaru a nejsou tak jasné, u psů jsou granule variabilní co do 
tvaru i počtu. Granule obsahují enzymy a další látky důležité pro jejich 
ochranou funkci. Tyto buňky jsou aktivní v zabíjení helmintů a také 
v regulaci žírných buněk.

ZVÝŠENÍ: 
Časté příčiny
• Parazitární infekce
• Alergické reakce
• Eozinofi lní granulomatózní komplex
Vzácné příčiny
• Nádorové onemocnění: nejčastěji tumor z žírných buněk a lymfom 
• Hypoadrenokorticismus
• Chronická eozinofi lní leukémie
• Hypereozinofi lní syndrom

SNÍŽENÍ: 
Normální hodnoty se blíží nule. Kortikosteroidy (jak endogenní tak 
exogenní) mají tendenci jejich počet snižovat. 

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: v procentech 0 – 6 % , v absolutních číslech 0 - 600 /µl
• Kočka:  v procentech 0 – 6 % , v absolutních číslech 0 - 600 /µl
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Normální eozino� l psa  Normální eozino� l kočky

Bazo� ly (% a počet)

CHARAKTERISTIKA: 
Bazofi ly jsou přítomné v diferenciálním rozpočtu nejčastěji v nízkém 
počtu. Granule bazofi lů jsou okrouhlé a barví se metachromaticky nebo 
tmavě. Zralé bazofi ly u koček mají velmi světle zbarvené granule.  Granule 
jsou přítomné ve velkém množství u většiny druhů s výjimkou psů.  
Nejvýraznějšími složkami granul bazofi lů jsou histamin a heparin. Působí 
jako primární mediátory zánětu a podílí se na hypersenzitivních reakcích.

ZVÝŠENÍ: 
Časté příčiny
• Imunitní hypersenzitivní reakce
• Parazitární alergické reakce / přecitlivělost  
•  Nefrotický syndrom
• Endokrinní onemocnění
• Hypothyreóza

SNÍŽENÍ: 
Není klinicky významné.

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes: v procentech 0 – 1 %
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Normální bazo� l psa  Normální bazo� l kočky
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T4

CHARAKTERISTIKA:
• Total T4 je složený z volné frakce a z frakce vázané na proteiny. Obě 

frakce jsou v tomto testu měřeny. Endogenní T4 je produkován 
pouze ve štítné žláze a je to důležitý indikátor pro diagnostiku 
hypertyreózy koček a k vyloučení hypotyreózy u  psů – pouze někteří 
psi s hypotyroidismem mají koncentrace T4 v referenčním rozmezí.  
(Normální hodnoty T4 u hypotyreózních psů jsou možné v časných 
stádiích hypotyreózy ) Mimo to ale existují hypotyreózní psi (asi 1,5%) 
kteří vytvářejí T4 protilátky. Tyto protiáltky mohou vyvolat falešně 
vysoké výsledky T4. U těchto psů doporučujeme testovat volnou T4 
(fT4)   dialýsou a / nebo anti-T4 protilátky. 

• Poznámka: NTI a léčba může ovlivnit T4 výsledky.

HLAVNÍ INDIKACE K PROVEDENÍ TESTU:
• Diagnostika onemocnění štítné žlázy nebo monitoring

HLAVNÍ PORUCHA, KTEROU TEST DETEKUJE:
• Hypertyreóza koček
• Hypotyreóza psů

HYPOTHYREÓZA  PSŮ
• snížená produkce hormonů štítné žlázy (T4 a T3) s generalizovaným 

snížením buněčné aktivity především u psů (0,2-0,6%)
• klinické příznaky: přibývání na váze, letargie a poruchy osrstění: velmi 

často nesvědivá symetrická alopecie, hyperpigmentace, výrazné 
ztenčení epidermis, seborrhea, častá je komplikace sekundární 
superfi ciální pyodermií

• alterace biochemických parametrů: hypercholesterolémie
(až 80% případů), hypertriglyceridémie, zvýšená lipémie, změny 
v hladině kreatinkinázy

• alterace hematologických parametrů: střední, normochromní, 
normocytická neregenerativní anémie (50% pacientů)

• koncentrace T4 - podrobněji viz. str. 120

HYPERTHYREÓZA KOČEK
• zvýšená produkce hormonů štítné žlázy (T4 a T3) s příznaky 

odpovídajícími zvýšené aktivitě metabolismu především u straších 
koček obou pohlaví (6% populace), přičemž nejčastější příčinou je 

benigní adenomatózní hyperplazie a zřídka karcinom (1-2%)
štítné žlázy

• klinické příznaky: úbytek hmotnosti (navzdory polyfágii – až 98% 
koček), palpovatelná struma, hyperaktivita/neklid, tachykardie
(více jak 200 úderů za minutu), PU/PD, zvracení/průjem, matná, drsná 
a neupravená srst

• alterace biochemických parametrů: velmi časté je zvýšení ALT, běžné 
je zvýšení ALP, LDH, AST, močoviny (UREA/BUN), kreatininu, glukózy 
a fosforu, občas je zvýšen bilirubin

• alterace hematologických parametrů: střední erytrocytóza, leukopenie 
a eozinopenie

REFERENČNÍ ROZMEZÍ:
• Pes  – méně než 13 nmol/l nízká hladina
 – 13 – 52 nmol/l normální hladina
 – Více než 52 nmol/l vysoká hladina
 – 27 – 70 nmol/l terapeutická hladina
• Kočka   – méně než 10 nmol/l nízká hladina
 – 10 – 60 nmol/l normální hladina
 – 30 – 60 nmol/l šedá zóna u starých koček
     nebo u koček s příznaky hypertyreózy
 – Více než 60 nmol/l hypertyreóza

klinické příznaky: přibývání na váze, letargie a poruchy osrstění: velmi 
často nesvědivá symetrická alopecie, hyperpigmentace, výrazné 
ztenčení epidermis, seborrhea, častá je komplikace sekundární 

alterace biochemických parametrů: hypercholesterolémie
(až 80% případů), hypertriglyceridémie, zvýšená lipémie, změny 

alterace hematologických parametrů: střední, normochromní, 
normocytická neregenerativní anémie (50% pacientů)
koncentrace T4 - podrobněji viz. str. 120

zvýšená produkce hormonů štítné žlázy (T4 a T3) s příznaky 
odpovídajícími zvýšené aktivitě metabolismu především u straších 
koček obou pohlaví (6% populace), přičemž nejčastější příčinou je 
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Veterina XY
adresa

Owner Novakova, J. Order ID 99582029
Animal Cat Micka Laboratory No. VM641279/28.09.2013
Material serum, EDTA blood, smear

Test Result Sign Reference value Unit Remark
Geriatric Profile

T4 (total T4)   54.1  10 - 60  nmol/l  1)
<10     nmol/l            Subnormal
10 - 60 nmol/l            Normal
30 - 60 nmol/l            Grey zone in old or symptomatic cats
>60     nmol/l            Consistent with hyperthyroidism

Kidney:
Urea (BUN)   7.9  5.7 - 13.5  mmol/l
Creatinine   81  < 168  umol/l
Sodium   153  147 - 159  mmol/l
Potassium   4.2  3.3 - 5.8  mmol/l
Inorganic Phosphate   1.2  0.8 - 2.2  mmol/l
Liver:
Bilirubin   2.9  < 6.8  umol/l
ALT (GPT)   29  < 175  U/l
Alkaline phosphatase   13  < 73  U/l
GGT   1  < 5  U/l
AST (GOT)   25  < 71  U/l
GLDH   1  < 11  U/l
Total protein   69  59 - 87  g/l
Albumin   33  27 - 44  g/l
Globulin   36  29 - 54  g/l
Albumin/Globulin-Ratio   0.91  > 0.57
Pancreas:
Glucose   5.7  3.5 - 7.8  mmol/l
Cholesterol   2.6  < 8.5  mmol/l
Cholesterol  (Fasting cats with regular body weight): < 5.2 mmol/l

Fructosamine   270  190 - 365  umol/l
Muscle:
CK   201  < 542  U/l
LDH   92  < 182  U/l
Calcium   2.4  2.2 - 2.9  mmol/l
Magnesium   0.9  0.6 - 1.1  mmol/l
Triglycerides   0.5  0.2 - 4.9  mmol/l
Triglyerides (Fasting cats with regular body weight): 0.2 - 1.1 mmol/l

Haemogram

Leukocytes   4.9  -  6 - 11  G/l
In stressed cats                                        up to 18

Erythrocytes   9.1  5 - 10  T/l
Haemoglobin   12.9  9 - 15  g/dl
Packed cell volume (PCV)   45  28 - 45  %
MCV   49  40 - 55  fl
MCH   14  13 - 17  pg
MCHC   29  -  31 - 35  g/dl
Thrombocytes   337  150 - 550  G/l
Reticulocytes (relative)   0.24  %
Reticulocytes (absolute)   21000  /ul
Degree of bone marrow response (Reticulocytes/ul):
< 50.000          Normal if nonanemic
< 50.000          Inadequate if anemic
50.000-75.000     Mild regeneration
75.000-175.000    Moderate regeneration
> 175.000         Marked regeneration

Differential blood count

Nováková, J. - Cat Micka (Final report 28.09.13 13:50:31)

VZOR LABORATORNÍHO PROTOKOLU - GERIATRICKÝ PROFIL

VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR

VM641279/28.09.2013

VZOR
VM641279/28.09.2013

Reference value

VZORReference value Unit

VZORUnit Remark

VZORRemark

 10 - 60

VZOR 10 - 60  nmol/l

VZOR nmol/l  1)

VZOR 1)

7.9

VZOR7.9  5.7 - 13.5

VZOR 5.7 - 13.5  mmol/l

VZOR mmol/l
81

VZOR81  < 168

VZOR < 168  umol/l

VZOR umol/l
153

VZOR153  147 - 159

VZOR 147 - 159  mmol/l

VZOR mmol/l
4.2

VZOR4.2  3.3 - 5.8

VZOR 3.3 - 5.8  mmol/l

VZOR mmol/l
1.2

VZOR
1.2  0.8 - 2.2

VZOR
 0.8 - 2.2  mmol/l

VZOR
 mmol/l

2.9

VZOR
2.9  < 6.8

VZOR
 < 6.8  umol/l

VZOR
 umol/l

29

VZOR
29  < 175

VZOR
 < 175  U/l

VZOR
 U/l

13

VZOR
13  < 73

VZOR
 < 73  U/l

VZOR
 U/l

1

VZOR
1  < 5

VZOR
 < 5

25

VZOR
25  < 71

VZOR
 < 71

1

VZOR
1  < 11

VZOR
 < 11

69

VZOR
69  59 - 87

VZOR
 59 - 87

33

VZOR
33  27 - 44

VZOR
 27 - 44

36

VZOR
36

Albumin/Globulin-Ratio   

VZOR
Albumin/Globulin-Ratio   0.91

VZOR
0.91

Pancreas:

VZOR
Pancreas:
Glucose   

VZOR
Glucose   5.7

VZOR
5.7

Cholesterol   

VZOR
Cholesterol   2.6

VZOR
2.6

Cholesterol  (Fasting cats with regular body weight): < 5.2 mmol/l

VZOR
Cholesterol  (Fasting cats with regular body weight): < 5.2 mmol/l

Fructosamine   VZOR
Fructosamine   270VZOR

270
Muscle: VZOR
Muscle:
CK   VZOR
CK   
LDH   VZOR
LDH   
Calcium   VZOR
Calcium   
Magnesium   VZOR
Magnesium   
Triglycerides   VZOR
Triglycerides   
Triglyerides (Fasting cats with regular body weight): 0.2 - 1.1 mmol/lVZOR
Triglyerides (Fasting cats with regular body weight): 0.2 - 1.1 mmol/l

Haemogram VZOR
Haemogram

In stressed cats                                        up to 18VZOR
In stressed cats                                        up to 18

Odběr vzorku a žádanky
Odebraný vzorek je nutné zaslat do laboratoře společně s  žádankou na vyšetření vzorku. Informace o materiálu potřebném 
k jednotlivým vyšetřením je uveden na žádankách ke vzorkům, včetně minimálního požadovaného množství. 

Žádanky si můžete objednat na objednávkovém formuláři spotřebního materiálu pro VML nebo informativně stáhnout na 
stránkách www.cymedica.cz v sekci VML. Pro odesílání vzorků do laboratoře ale používejte výhradně formuláře, které Vám 
zašleme, jsou dále strojově zpracovávány a stažená a vytištěná žádanka je bohužel pro tento způsob zpracování nevhodná.

K  dispozici  Vám jsou různé žádanky ke vzorkům: pes, kočka, hlodavci/ptáci/exoti, velká zvířata, vzteklina, mikrobiologie, 
PCR/ molekulární diagnostika, histopatologie/cytologie, genetika, sexace ptáků, diagnostika plus. 

Prosím vyplňte příslušný formulář tiskacím písmem a ujistěte se, že uvedené informace jsou přesné. 

Nezapomeňte uvést jméno majitele a jméno zvířete, stejně tak jako razítko Vaší praxe s celou adresou, telefonem, zemí původu 
a e-mailem,  na který chcete obdržet výsledek. Nakonec označte test(y), které požadujete. 

Žádanky musí být zaslány společně se vzorkem.

Informace k DHL kurýrní službě pro zasílání vzorků do IDEXX referenční laboratoře
Naším partnerem pro dopravu vzorků je společnost DHL (služba Medical Express). Díky rozsáhlé logistické síti a speciální odbornosti
tohoto partnera, Vám tak nabízíme bezkonkurenční služby v oblasti veterinární diagnostiky.

Co Vám nabízíme?

•  DOPRAVU VZORKŮ DO LABORATOŘE ZCELA ZDARMA!
•  Možnost vyzvednutí zásilky kurýrem od pondělí do pátku včetně doručení do laboratoře v sobotu
•  Velmi snadné objednání kurýra bez nutnosti vyplňovat přepravní listy

Postup při objednání dopravy:
• DHL bezplatný telefonický kontakt pro objednání kurýra (linka je v provozu 7:00 – 20:00):  
 Čechy: 840 103 000, Slovensko: 18 811
•  IDEXX zákaznické číslo platné pro ČR i SR: 964850990
•  Čas objednání dopravy:
 Pokud má být vzorek vyzvednut tentýž den, časy se liší podle lokalizace Vaší praxe. Obecně je nejpozdější hodina pro 

objednávku dopravy mezi 14:00 – 17:00 hod. Čas, který platí právě pro Vaši praxi, Vám sdělí Zákaznický servis Cymedica
•  Čas vyzvednutí zásilky: nejpozději mezi 17:00 – 18:00
•  Dny vyzvednutí zásilky: pondělí – pátek
•  Možnost on-line sledování zásilek: http://www.dhl.cz/en/express.html

Jak proběhne Váš telefonní rozhovor se zákaznickým centrem DHL?:
Hovor na telefonní čislo 840 103 000 (platí pro ČR) nebo 18 811 (platí pro SR)
•  volající zvolí v nabídce „objednat nebo spočítat cenu“

•  pracovník zákaznického servisu požádá o tzv. DHL zákaznické číslo 
uvedete 964850990 - jedná se o Vet Med Labor

•  pracovník zákaznického servisu DHL se Vás zeptá na adresu v Německu, kam se mají vzorky doručit. Adresa je: Vet Med 
Labor GmbH, Lutz Riegler, Drukereistr. 4, 04 150 Leipzig

Návod na odesílání vzorků do laboratoře VML
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Odběr vzorku a žádanky
Odebraný vzorek je nutné zaslat do laboratoře společně s  žádankou na vyšetření vzorku. Informace o materiálu potřebném 
k jednotlivým vyšetřením je uveden na žádankách ke vzorkům, včetně minimálního požadovaného množství. 

Žádanky si můžete objednat na objednávkovém formuláři spotřebního materiálu pro VML nebo informativně stáhnout na 
stránkách www.cymedica.cz v sekci VML. Pro odesílání vzorků do laboratoře ale používejte výhradně formuláře, které Vám 
zašleme, jsou dále strojově zpracovávány a stažená a vytištěná žádanka je bohužel pro tento způsob zpracování nevhodná.

K  dispozici  Vám jsou různé žádanky ke vzorkům: pes, kočka, hlodavci/ptáci/exoti, velká zvířata, vzteklina, mikrobiologie, 
PCR/ molekulární diagnostika, histopatologie/cytologie, genetika, sexace ptáků, diagnostika plus. 

Prosím vyplňte příslušný formulář tiskacím písmem a ujistěte se, že uvedené informace jsou přesné. 

Nezapomeňte uvést jméno majitele a jméno zvířete, stejně tak jako razítko Vaší praxe s celou adresou, telefonem, zemí původu 
a e-mailem,  na který chcete obdržet výsledek. Nakonec označte test(y), které požadujete. 

Žádanky musí být zaslány společně se vzorkem.

Informace k DHL kurýrní službě pro zasílání vzorků do IDEXX referenční laboratoře
Naším partnerem pro dopravu vzorků je společnost DHL (služba Medical Express). Díky rozsáhlé logistické síti a speciální odbornosti
tohoto partnera, Vám tak nabízíme bezkonkurenční služby v oblasti veterinární diagnostiky.

Co Vám nabízíme?

•  DOPRAVU VZORKŮ DO LABORATOŘE ZCELA ZDARMA!
•  Možnost vyzvednutí zásilky kurýrem od pondělí do pátku včetně doručení do laboratoře v sobotu
•  Velmi snadné objednání kurýra bez nutnosti vyplňovat přepravní listy

Postup při objednání dopravy:
• DHL bezplatný telefonický kontakt pro objednání kurýra (linka je v provozu 7:00 – 20:00):  
 Čechy: 840 103 000, Slovensko: 18 811
•  IDEXX zákaznické číslo platné pro ČR i SR: 964850990
•  Čas objednání dopravy:
 Pokud má být vzorek vyzvednut tentýž den, časy se liší podle lokalizace Vaší praxe. Obecně je nejpozdější hodina pro 

objednávku dopravy mezi 14:00 – 17:00 hod. Čas, který platí právě pro Vaši praxi, Vám sdělí Zákaznický servis Cymedica
•  Čas vyzvednutí zásilky: nejpozději mezi 17:00 – 18:00
•  Dny vyzvednutí zásilky: pondělí – pátek
•  Možnost on-line sledování zásilek: http://www.dhl.cz/en/express.html

Jak proběhne Váš telefonní rozhovor se zákaznickým centrem DHL?:
Hovor na telefonní čislo 840 103 000 (platí pro ČR) nebo 18 811 (platí pro SR)
•  volající zvolí v nabídce „objednat nebo spočítat cenu“

•  pracovník zákaznického servisu požádá o tzv. DHL zákaznické číslo 
uvedete 964850990 - jedná se o Vet Med Labor

•  pracovník zákaznického servisu DHL se Vás zeptá na adresu v Německu, kam se mají vzorky doručit. Adresa je: Vet Med 
Labor GmbH, Lutz Riegler, Drukereistr. 4, 04 150 Leipzig

Návod na odesílání vzorků do laboratoře VML
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Obalový materiál pro odesílání zásilek: 
Povinný materiál:
• Odběrový spotřební materiál (např. zkumavky, tampony)
• Rouno
• Sekundární obal - sáček
• Idexx VML papírová krabice

Nepovinné, volitelné materiály:
• Polystyrénová vložka určená jako interní obal vzorku
• Kontejner na mrazený vzorek – pokud je potřeba
• Jiný vhodný obalový materiál vzorků

Návod na složení krabice:
viz. příloha Návod krabice

Veškeré potřebné obalové materiály pro odesílání vzorků do IDEXX referenční laboratoře si vyžádáte ZDARMA u Zákaznického
servisu Cymedica na čísle +420 311 706 211 anebo +421 45 540 00 40.

Zasílání Výsledků:
Výsledky obdržíte e-mailem, který uveďte na žádance.

Telefonické a e-mailové konzultace:
Máte-li otázky k výsledkům testů nebo ke vzorkům, IDEXX specialisté hovořící světovými jazyky jsou Vám k dispozici od pondělí
do pátku 8:30 – 18:30 a v sobotu 9:00 – 14:00 na telefonu +49 1802 838 633 nebo na hotline-germany@idexx.com. Výhodou 
této služby je, že hovoříte nebo komunikujete přímo se specialistou v příslušném oboru pracujícím v IDEXX laboratoři. Ví tedy, 
o čem spolu komunikujete, má přímý přístup ke všem hodnotám a kvalifikovaně zhodnotí výsledky, případně další navrhovaná 
vyšetření pro konkrétního pacienta. Máte tak jistotu přesné interpretace specialistou.

Dodatečná vyšetření:
V závislosti na požadovaném testu máte možnost až do 7 dní po obdržení vzorku laboratoří přiobjednat další test.
Prosím kontaktujte: hotline +49 1802 838 633 nebo Zákaznický servis Cymedica.

Vyúčtování:
Souhrnná faktura Vám bude zaslána 1x za 14 dní. Splatnost faktur je individuálně nastavena podle Vašich Zákaznických podmínek
u Cymedicy.

Další informace:
Informace, materiály, články a jiné naleznete na www.cymedica.com na stránkách Idexx VML a v Knihovně. Dále doporučujeme
využívat Idexx Learning Centrum na www.idexxlearningcenter.com

Váš tým Cymedica a IDEXX Referenční laboratoř

1. Primární obal (nepropustná primární nádobka, např. zkumavka/tampon)*
  Primární nádobky musí být vždy zabaleny v sekundárním obalu z dostatečně savého materiálu
2.  Sekundární obal (nepropustný sekundární obal/ochranný kontejner)
  Je možné používat i jiné primární a sekundární obaly než originál IDEXX, ale je nutné dodržet pokyny o zabalení 

primárního nepropustného obalu do obalu sekundárního ochranného
  NIKDY nebalte vzorky do skleněných nádob!!!
3. Vnější obal (lepenková/papírová krabice)
  Používejte vždy vnější obaly/krabice dodané společností IDEXX
  Vzorky je třeba uvnitř vnějšího obalu zafi xovat tak, aby se zamezilo jejich pohybu
  Pro upevnění vzorku se používá vnitřní víko krabice IDEXX, výplňový materiál a/nebo páska. 
  Zajistěte, aby na krabici vždy byla dobře vidět adresa příjemce zásilky a značka UN3373
  Vložte do každé krabice pokud možno co nejvyšší počet vzorků**
  Vložte do krabice příslušné vyplněné žádanky

Typy na zabalení diagnostického vzorku

* Poukazujeme na to, že maximální množství formalinu použitého na jednu primární nádobku činí u vzorků pro histopatologické vyšetření 30 ml.
**  Pokud odesíláte v jedné krabici více vzorků a žádanek, zřetelně je označte tak, aby bylo možné jejich správné spárování v laboratoři.
 Urychlíte tím proces příjmu vzorků.

Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k prodlení nebo dokonce odmítnutí zásilky ze strany kurýra.

Správné zabalení diagnostického vzorku

Pro zajištění bezpečné a rychlé přepravy Vašich diagnostických vzorků je třeba dodržet následující instrukce:

•  Zásilky musí být zabaleny podle pravidel ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), IATA (Mezinárodní sdružení 
leteckých dopravců) a pokynů PI 650 pro bezpečnou přepravu biologických látek klasifikovaných do kategorie B (UN 3373).

•  Správné balení je možné vidět na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=xZjgcWM1uVE&feature=youtu.be. 

•  Je velmi důležité, aby se vzorky v krabici nepohybovaly => použijte papír nebo jiný fixační materiál, aby se zabránilo 
pohybu vzorků po krabici. Jinak může DHL stopnout zásilku.

•  pro úspěšné vyzvednutí zásilky budete požádáni o tyto informace:

 • přesnou adresu vyzvednutí, včetně kontaktu a dalších detailů (patro, recepce, ... )

 • popis zásilky: 

 • rozměry - uvádějte dle krabice IDEXX VML pro odesílání vzorků tj. 18 x 15 x 8 cm 

 • hmotnost - uvádějte 500 g

 • obsah - uvádějte biologický materiál kat. B označení UN3373

 • přepravní list - vyžádejte si vygenerování a zaslání štítku od pracovníka

   zákaznického servisu DHL

•  domluva datumu a času vyzvednutí (podle času a adresy ordinace pracovník 
zakaznického servisu nabídne tzv. „okno“ pro vyzvednutí)

•  rekapitulace nejdůležitejších informací

•  tím bude objednávka vyzvednutí zásilky potvrzena

•  pracovník zákaznického servisu připraví štítek pro zásilku
(tzv. waybill nebo-li  přepravní list)

•  během cca 30 minut zašle tento přepravní list na Vámi zadanou e-mailovou adresu 

•  pracovník ordinace štítek třikrát vytiskne a předá společně se zásilkou kurýrovi

MEDICAL EXPRESS CMX
From Martin Mudrak

Cymedia spol. s.r.o. +420311706225
Pod Nadrazim 308
26801 HOROVICE
CZ Czech Republic

Origin
PRG

To Vet Med Labor GmbH
Lutz Riegler
Drukereistr. 4

04150 LEIPZIG
DE Germany

Phone:
+49 175 181799
5

. DE−LEJ−LEJ .
Day Time

Ref code IDEXX Piece Weight: 0.5 kg
Pickup date: 2013−09−10

Piece

1/1
Content / Commerce Control Statement / RC
UN 3373 Biological substance Category B one package

WAYBILL 16 0836 5721

1. Zabalte vzorky (nepropustná primární nádobka, např. zkumavka/tampon) do rouna
 Větší množství vzorků musí být zabaleno samostatně tak, aby se zabránilo kontaktu mezi nimi.
 Použijte zkumavky na vzorky poskytované IDEXX Laboratories.

2. Zabalený vzorek a odpovídající žádanku umístěte do sekundárního obalu
– sáčku určenému jako sekundární obal vzorku
 POZNÁMKA: V každém sáčku musí být pouze jedna objednávka!
 Žádanku nepřehýbejte a vložte ji do sáčku. 

5. Krabici řádně uzavřete
 Na vrchní část krabice prosím umístěte DHL přepravní štítek nebo list
 Ujistěte se, že označení UN 3373  je vždy viditelné!

3. Sáček uzavřete

4. Sekundární sáček umístěte do přepravní krabice dodané 
společností IDEXX. 
 Ujistěte se, že je v krabici dostatečné množství výplňového materiálu,
 aby se zabránilo pohybu vzorků
 Vložte do každé krabice pokud možno co nejvyšší počet vzorků
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Obalový materiál pro odesílání zásilek: 
Povinný materiál:
• Odběrový spotřební materiál (např. zkumavky, tampony)
• Rouno
• Sekundární obal - sáček
• Idexx VML papírová krabice

Nepovinné, volitelné materiály:
• Polystyrénová vložka určená jako interní obal vzorku
• Kontejner na mrazený vzorek – pokud je potřeba
• Jiný vhodný obalový materiál vzorků

Návod na složení krabice:
viz. příloha Návod krabice

Veškeré potřebné obalové materiály pro odesílání vzorků do IDEXX referenční laboratoře si vyžádáte ZDARMA u Zákaznického
servisu Cymedica na čísle +420 311 706 211 anebo +421 45 540 00 40.

Zasílání Výsledků:
Výsledky obdržíte e-mailem, který uveďte na žádance.

Telefonické a e-mailové konzultace:
Máte-li otázky k výsledkům testů nebo ke vzorkům, IDEXX specialisté hovořící světovými jazyky jsou Vám k dispozici od pondělí
do pátku 8:30 – 18:30 a v sobotu 9:00 – 14:00 na telefonu +49 1802 838 633 nebo na hotline-germany@idexx.com. Výhodou 
této služby je, že hovoříte nebo komunikujete přímo se specialistou v příslušném oboru pracujícím v IDEXX laboratoři. Ví tedy, 
o čem spolu komunikujete, má přímý přístup ke všem hodnotám a kvalifikovaně zhodnotí výsledky, případně další navrhovaná 
vyšetření pro konkrétního pacienta. Máte tak jistotu přesné interpretace specialistou.

Dodatečná vyšetření:
V závislosti na požadovaném testu máte možnost až do 7 dní po obdržení vzorku laboratoří přiobjednat další test.
Prosím kontaktujte: hotline +49 1802 838 633 nebo Zákaznický servis Cymedica.

Vyúčtování:
Souhrnná faktura Vám bude zaslána 1x za 14 dní. Splatnost faktur je individuálně nastavena podle Vašich Zákaznických podmínek
u Cymedicy.

Další informace:
Informace, materiály, články a jiné naleznete na www.cymedica.com na stránkách Idexx VML a v Knihovně. Dále doporučujeme
využívat Idexx Learning Centrum na www.idexxlearningcenter.com

Váš tým Cymedica a IDEXX Referenční laboratoř

1. Primární obal (nepropustná primární nádobka, např. zkumavka/tampon)*
  Primární nádobky musí být vždy zabaleny v sekundárním obalu z dostatečně savého materiálu
2.  Sekundární obal (nepropustný sekundární obal/ochranný kontejner)
  Je možné používat i jiné primární a sekundární obaly než originál IDEXX, ale je nutné dodržet pokyny o zabalení 

primárního nepropustného obalu do obalu sekundárního ochranného
  NIKDY nebalte vzorky do skleněných nádob!!!
3. Vnější obal (lepenková/papírová krabice)
  Používejte vždy vnější obaly/krabice dodané společností IDEXX
  Vzorky je třeba uvnitř vnějšího obalu zafi xovat tak, aby se zamezilo jejich pohybu
  Pro upevnění vzorku se používá vnitřní víko krabice IDEXX, výplňový materiál a/nebo páska. 
  Zajistěte, aby na krabici vždy byla dobře vidět adresa příjemce zásilky a značka UN3373
  Vložte do každé krabice pokud možno co nejvyšší počet vzorků**
  Vložte do krabice příslušné vyplněné žádanky

Typy na zabalení diagnostického vzorku

* Poukazujeme na to, že maximální množství formalinu použitého na jednu primární nádobku činí u vzorků pro histopatologické vyšetření 30 ml.
**  Pokud odesíláte v jedné krabici více vzorků a žádanek, zřetelně je označte tak, aby bylo možné jejich správné spárování v laboratoři.
 Urychlíte tím proces příjmu vzorků.

Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k prodlení nebo dokonce odmítnutí zásilky ze strany kurýra.

Správné zabalení diagnostického vzorku

Pro zajištění bezpečné a rychlé přepravy Vašich diagnostických vzorků je třeba dodržet následující instrukce:

•  Zásilky musí být zabaleny podle pravidel ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), IATA (Mezinárodní sdružení 
leteckých dopravců) a pokynů PI 650 pro bezpečnou přepravu biologických látek klasifikovaných do kategorie B (UN 3373).

•  Správné balení je možné vidět na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=xZjgcWM1uVE&feature=youtu.be. 

•  Je velmi důležité, aby se vzorky v krabici nepohybovaly => použijte papír nebo jiný fixační materiál, aby se zabránilo 
pohybu vzorků po krabici. Jinak může DHL stopnout zásilku.

•  pro úspěšné vyzvednutí zásilky budete požádáni o tyto informace:

 • přesnou adresu vyzvednutí, včetně kontaktu a dalších detailů (patro, recepce, ... )

 • popis zásilky: 

 • rozměry - uvádějte dle krabice IDEXX VML pro odesílání vzorků tj. 18 x 15 x 8 cm 

 • hmotnost - uvádějte 500 g

 • obsah - uvádějte biologický materiál kat. B označení UN3373

 • přepravní list - vyžádejte si vygenerování a zaslání štítku od pracovníka

   zákaznického servisu DHL

•  domluva datumu a času vyzvednutí (podle času a adresy ordinace pracovník 
zakaznického servisu nabídne tzv. „okno“ pro vyzvednutí)

•  rekapitulace nejdůležitejších informací

•  tím bude objednávka vyzvednutí zásilky potvrzena

•  pracovník zákaznického servisu připraví štítek pro zásilku
(tzv. waybill nebo-li  přepravní list)

•  během cca 30 minut zašle tento přepravní list na Vámi zadanou e-mailovou adresu 

•  pracovník ordinace štítek třikrát vytiskne a předá společně se zásilkou kurýrovi

MEDICAL EXPRESS CMX
From Martin Mudrak

Cymedia spol. s.r.o. +420311706225
Pod Nadrazim 308
26801 HOROVICE
CZ Czech Republic

Origin
PRG

To Vet Med Labor GmbH
Lutz Riegler
Drukereistr. 4

04150 LEIPZIG
DE Germany

Phone:
+49 175 181799
5

. DE−LEJ−LEJ .
Day Time

Ref code IDEXX Piece Weight: 0.5 kg
Pickup date: 2013−09−10

Piece

1/1
Content / Commerce Control Statement / RC
UN 3373 Biological substance Category B one package

WAYBILL 16 0836 5721

1. Zabalte vzorky (nepropustná primární nádobka, např. zkumavka/tampon) do rouna
 Větší množství vzorků musí být zabaleno samostatně tak, aby se zabránilo kontaktu mezi nimi.
 Použijte zkumavky na vzorky poskytované IDEXX Laboratories.

2. Zabalený vzorek a odpovídající žádanku umístěte do sekundárního obalu
– sáčku určenému jako sekundární obal vzorku
 POZNÁMKA: V každém sáčku musí být pouze jedna objednávka!
 Žádanku nepřehýbejte a vložte ji do sáčku. 

5. Krabici řádně uzavřete
 Na vrchní část krabice prosím umístěte DHL přepravní štítek nebo list
 Ujistěte se, že označení UN 3373  je vždy viditelné!

3. Sáček uzavřete

4. Sekundární sáček umístěte do přepravní krabice dodané 
společností IDEXX. 
 Ujistěte se, že je v krabici dostatečné množství výplňového materiálu,
 aby se zabránilo pohybu vzorků
 Vložte do každé krabice pokud možno co nejvyšší počet vzorků
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Návod na složení krabice

Formulář žádanky uložte
odděleně od vzorků.

Složte vnitřní víko 
směrem dovnitř. 
Upravte je sami tak,
abyste v krabici 
zafixovali 
zkumavku/zkumavky 
se vzorkem/vzorky.
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IDEXX Reference Laboratories

Registration form | Registrační formulář nového zákazníka
Chcete začít využívat nabídku Referenční laboratoře Idexx VML? Pro usnadnění vzájemné komunikace vyplňte a odešlete tento Registrační 
formulář. Po jeho zpracování do software Idexx obdržíte přidělený kód Vaší praxe a také Vám budou poštou zaslány aršíky se štítky 
s čárovými kódy. Čárový kód bude vždy identifikovat Vaše pracoviště a konkrétního pacienta při odesílání vzorků a jejich zpracování.

Fax: + 420 311 7062 00
E-mail: info@cymedica.cz

Client data | Údaje o zákazníkovi

Results | Zasílání výsledků
Vyberte a označte způsob, kterým si přejete dostávat laboratorní protokoly.

Name of practice | Název pracoviště

Veterinarian | Veterinární lékař

Address | Adresa

Postcode | PSČ              Country | Země  

Email (PDF attachment) | E-mail (PDF příloha)   preliminary results | předběžné výsledky   final results | finální výsledky

Fax | Fax   preliminary results | předběžné výsledky   final results | finální výsledky

Date, Signature | Datum, podpis Practice stamp | Razítko Vaší praxe

 CZ        SK

fax number | Fax

E-mailová adresa pro komunikaci výsledků 

For internal lab use only

Phone numbe | Telefonní číslo

Rechnungsadressse: CYMEDICA
Email-Befunde immer auch an:
VML@cymedica.cz
info@cymedica.cz



Formulář laboratorních pomůcek
Prosím zaškrtněte požadovaná množství.

Objednatel: (razítko s plnou adresou)

Diagnostika Plus

Hlodavci/ 
ptáci/exoti

PCR/molekulární 
diagnostika

Histopatologie, 
cytologie

Štítky
s čárovými kódy

Přepravní krabice

Pes

Velká zvířata

Sexace ptáků

Kočka

Zkumavka
s EDTA
3 ml

Zkumavka
na sérum
2,5 ml

Koagulační
zkumavka

Zkumavka
s NaF
1,5 ml

Cyto- 
kartáček

Sekundární obalový sáčekNádoba na výkaly 
(velká a malá zvířata)

Láhev pro kultivaci krve 
Cena za láhev 190,- CZK | 7,- EUR

Histologie

Kontejner 
na mrazený vzorek

malý obal
(60ml)
s formalínem

velký obal
(120ml)
s formalínem
pouze na vyžádání – prosím 
kontaktujte linku Cymedica

Ochranný obal na laboratorní 
sklíčka včetně 2 ks sklíček

Obyčejná 
zkumavka
10 ml

Zkumavka
s citrátem

Univerzální 
stěrový tampón

s bavlněnou 
špičkou 
a transportním 
médiem

s bavlněnou 
špičkou bez 
transportního 
média

malá
zvířata

malá
zvířata

malá
zvířata

malá
zvířata

velká 
zvířata

velká 
zvířata

velká 
zvířata

velká 
zvířata

Mikrobiologie

Vzteklina

Žádanky

Pouze pro potřeby laboratoře

Země:
Tel.: Fax:

Zde
nalepte

čárový kód

Tel.: +420 311 706 211
Fax: +420 311 706 200
E-mail: vml@cymedica.cz

IDEXXReferenční laboratoř

Ceník pro veterináře a Manuál

jsou Vám k dispozici
ke stažení na www.cymedica.cz

Ochranný obal na laboratorní 
sklíčka včetně 2 ks sklíček

Sekundární obalový sáček
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