
Druh ATB terapie, její zaèátek, popø. jiné poznámky:

MYKOLIGIE PARAZITOLOGIE - MORFOLOGICKÉ VYŠETØENÍ PARAZITOLOGIE DETEKCE PROTILÁTEK (Ig**)

 mikroskopie  stolice na støevní parazity Vzorek

 kultivace  stolice po návratu z endemických oblastí  sérum

 citlivost kvalitativní (diskový test)      navštívené zemì …  krev

 citlivost kvantitativní (MIC*)      klinické pøíznaky …  likvor

 jiné …  prùkaz roupù dle Grahama  kloubní punktát

 stolice – prùkaz Cryptosporidium sp.  jiné …

VZOREK KLINICKÉHO MATERIÁLU  BAL - prùkaz Pneumocystis jiroveci - barvení

 dutina ústní  BAL – prùkaz Pneumocystis jiroveci – IF Vyšetøení

 krk  krevní vzorky – malárie, trypanosoma…  Toxocara canis –  IgG

 nos       navštívené zemì …  Toxocara canis – avidita IgG

 laryng, hrtan       klinické pøíznaky …  Toxocara canis –  IgG (WB***)

 sputum  punktát – prùkaz Leishmania sp.  Toxoplasma gondii –  celkové Ig (KFR****)

 BAL – bronchoalveolární laváž  MOP – mikrobiální obraz poševní      tìhotenství ano,               týden

 aspirát  kultivace Trichomonas vaginalis     Toxoplasma gondii – IgG

 moè  duodenální š�áva – Giardia intestinalis     Toxoplasma gondii –  IgM

 pochva  moè – Schistosoma haematobium  (sbìr 24 hod.)     Toxoplasma gondii –  IgA

 likvor  kožní seškrab – Sarcoptes scabiei     Toxoplasma gondii –  IgE

 výtìr z …  kožní seškrab – Leishmania sp.     Toxoplasma gondii –  avidita IgG

 jiné …  parazit – èerv, èást tìla, èlánek     Toxoplasma gondii – IgG+IgM (WB***)

 parazit – roztoè, hmyz  Borrelia sp., IgG+IgM

ODBÌR NA DERMATOFYTY  seškrab z rohovky – Acanthamoeba sp.     Borrelia sp., IgG+IgM (CIK*****)

 kožní seškrab z …  jiné …     Borrelia sp., IgG+IgM (WB***)

 nehty …  Leptospira sp. Ig 

 stìr / seškrab rohovky PARAZITOLOGIE - ZVLÁŠTNÍ VYŠETØENÍ  tkáòové helmintózy – Ig

 vlasy, vousy  Borrelia sp. – elektronová mikroskopie  Entamoeba histolytica – Ig

 jiné …  Leptospira sp. – kultivace  Leishmania sp. – Ig

 Plasmodium sp. – Ig

 jiné (po telefonické domluvì) …

* MIC – minimální inhibièní koncentrace

** Ig – specifické protilátky

*** WB – Western Blot

**** KFR – komplement fixaèní reakce

***** CIK – cirkulující imunokomplexy

anamnestické údaje, domácí zvíøe:


