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Schema laboratorního testování COVID-19 
 

Schema bylo převzato z materiálu AACC,uveřejněného 16.4.2020 na webu  

https://www.siemens-heathineers.com/covid-19 

 

Laboratorní diagnostika 

- detekce a kvantifikace viru SARS-CoV-2 metodami NAT,hlavně RT-PCR 

 

Epidemiologie-stav imunity    anti-SARS-CoV-2  (není určen k diagnose)   

 

Diagnostické zobrazovací metody                                    CT 

 

Monitoring pacienta s COVID-19 

- Kompletní krevní obraz 
- Proteiny akutní fáze 
- Koagulační faktory 
- Biochemické markery kardiálních,ledvinových a jaterních chorob        

 

Změny laboratorních parametrů u COVID-19 
 

Biochemie   Nárůst                                                       Pokles                                                                                        

                                                                                                                     albumin 

                  kreatinin, ALT,AST,LD,bilirubin, 

                                                    urea,cTnI/T,CK         

 

Koagulace                  PTT, D-dimer 

 

Markery zánětu:     CRP,Ferritin,PCT,IL-6    

 

Hematologie *)                                                                                            WBC,neutrofily,thrombocyty   

                                                                                                                    lymfocyty,eosinofily 

 

                                                    

Hematologie  **)                         WBC,neutrofily                                         lymfocyty,eosinofily 

                                                                                                                    trombocyty     

                                                                                                                                            

*) srovnání kohort negativních a pozitivních pacientů 

**) srovnání kohort přeživších a nepřeživších 

 

 

Doporučený monitoring pro zachycení možnosti kritického zhoršení stavu hospitalizovaných::  

- Sledování kompletního krevního obrazu  
- IL-6(k detekci „interferonové“ bouře) 
- Prekalcitonin( k rychlé detekci případné sekundární bakteriální infekce) 

 

 

 

 

Nabídka kitů k 21.4.2020 
Zpracováno podle databáze WHO koordinačního centra FIND v Ženevě  (www.finddx.org) 

V sekci SARS-CoV-2 PIPELINE lze naleznout data o : 

https://www.siemens-heathineers.com/covid-19
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- 271 kitech k detekci a kvantifikaci SARS-CoV.2 (NAT metody, zejména RT-PCR) 
- 272 kitech k detekci(a výjimečně kvantifikaci) anti-SARS-CoV-2 

Asi 50% zde uvedených kitů disponuje CE značkou. Podmíněnou certifikaci FDA-EUA(Emergency 
Use Autorizations) má cca 30 kitů RT-PCR k detekci viru a jen 2 kity k detekci protilátek. 

 

Westgard o COVID-19 
 

Úvahy Jamese Westgarda o nutnosti udržet přijatelnou analytickou kvalitu v současné atypické situaci. 
Přistupné na webu www.westgard.com COVID-19 Testing:Maintaining Quality in a State of 
Emergency. 

Zásadními body této úvahy jsou: 

- Záplava reagenčních kitů pro analýzu SARS-CoV-2 i anti-SARS-CoV-2(viz databáze FIND) 
- Situací vynucené snížení požadavků na kvalitu (snadnější udělování značek EU a FDA) 
- Nepříznivý vliv počtu kitů(a i dalších faktorů) na kvalitu 
- Nedostatek kitů a nutnost improvizací při zásobení reagenciemi pro PCR 
- Potřeba validace, profesionální zodpovědnosti, výměny informací i za současného stavu 
- Vyšetřování COVID-19 nekončí a jeho kvalitu nutno zásadním způsobem po stabilizaci 

situace standardizovat 
 

http://www.westgard.com/

