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Vzorec je smiselno poslati na mikrobiološko preiskavo,
samo če bo rezultat preiskave vplival na odločitve

povezane z obravnavo/zdravljenjem bolnika.

Osnovni namen mikrobiološke diagnostike

• najti povzročitelja okužbe
• opredeliti uporabo ustreznega protimikrobnega zdravila

Potek diagnostike
Zdravnik sprejme
pacienta z znaki
infekcijske bolezni
Zdravnik klinično pregleda
pacienta in postavi
delovno diagnozo

Zdravnik intrepretira izvid in
uvede / zamenja ustrezno
zdravljenje

Odvzem primernih kužnin
za osamitev povzročitelja
Pravilno označevanje kužnin

Priprava poročila o osamitvi in
antibiotični rezistenci in
pošiljanje izvida

Naročila zdravnika se zapišejo na
ustrezen spremni list – napotnico
za mikrobiološke preiskave
Transport vzorcev

Pregled subkultiviranih plošč
pregled rezultatov
identifikacijskih testov

Sprejem vzorca v laboratorij
pregled kužnin
vnos podatkov v računalniški sistem

Pregled plošč po inokulaciji
Izdelava čiste kulture
Odločitev o sistemu identifikacije

Neposreden pregled vzorcev:
mikroskopski preparat, razmaz,
barvanje po Gramu

Možna izdaja
prvega izvida

Obdelava vzorcev
Izbira ustreznih gojišč
Nacepljanje – inokulacija

Mikrobiološka diagnostika
kako mikrobiolog pomaga zdravniku

 Dokaz, osamitev in identifikacija
povzročiteljev infekcijskih bolezni
 Merjenje specifičnega imunskega odziva –
serološke preiskave
 Usmerjanje zdravljenja – ugotavljanje
rezistence mikroorganizmov na zdravila
 Pomoč pri nadzoru bolnišničnih okužb
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Mikrobiološka diagnostika
- kako zdravnik pomaga mikrobiologu?
1. Pravilno odvzame in čitljivo označi vzorec
2. Poskrbi za hiter in ustrezen transport vzorca v
laboratorij
3. Poda podatke o klinični sliki, diferencialni diagnostiki in
uvedenih zdravilih
4. Navede pomembne epidemiološke podatke in
posebnosti: potovanje, poklic, izpostavljenost v okolju,
nosečnost, transplantacije, imunska oslabelost
5. Jasno izrazi sum na možne posebne povzročitelje, da
lahko mikrobiolog uporabi posebna gojišča ali tehnike
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Odvzem vzorcev - pravila










Odvzemi pravi vzorec
Vzorec odvzemi ob pravem času
Če je le mogoče odvzemi vzorec pred začetkom
antibiotičnega zdravljenja
Odvzemi dovolj vzorca
Prepreči kontaminacijo
Uporabi pravo embalažo
Vzorce označi in natančno izpolni spremni list
Vzorce TAKOJ transportiraj v laboratorij
KOMUNICIRAJ z mikrobiologom in laboratorijem!
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Način in trajanje prenosa
kužnin






Način prenosa: sterilna posodica,
transportni medij za viruse in bakterije
Temperatura prenosa: sobna temperatura,
telesna temperatura, hladilna torba, suhi
led
Čas prenosa ne sme biti daljši od 2 ur
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Posebni pogoji transporta
Pri sobni temperaturi prenašamo:









Brise za bakteriološko preiskavo

Brise za dokaz anaerobnih bakterij vedno
prenašamo v posebnem transportnem gojišču
za anaerobne bakterije
Temperaturno so občutljivi N. gonorrhoeae,
vzorci odvzeti za hemokulturo, B. pertussis
Pri 4 °C ali v hladilni torbi prenašamo: urin za
preiskavo po Sanfordu, vzorce za izolacijo
virusov ali dokazovanje virusnih antigenov ali
nukleinskih kislin, vzorce za dokaz klamidij,
rikecij
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
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Najpogostejši razlogi za mikrobiološko
diagnostiko na primarnem nivoju
 Okužbe dihal



Zgornja dihala
Spodnja dihala

 Okužbe sečil
 Okužbe prebavil
 Serološke preiskave

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
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Analiza poslanih preiskav
1.10.2012 - 29.9.2013

 Bakteriološke preiskave:


MRSA, urinokultura, koprokulura, beta
hemolitični streptokok skupine A in B, glive

 Virološke preiskave


Virusi gastroenteritisa, papilomavirusi

 Serološke preiskave



toksoplazmoza, HIV, sifilis, borelije
Protitelesa IgG proti virusu varičele
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Zdrav Vestn 2010; 79:245-64

Bakterijske okužbe sečil –
indikacije za mikrobiološko diagnostiko
urinokultura NI potrebna

ženske v rodni dobi
z znaki okužbe spodnjih sečil, ki trajajo < 7 dni
niso noseče

urinokultura JE potrebna

pred začetkom zdravljenja in
ponovitev v prvem tednu po končanem zdravljenju – izjema starostniki
vsi bolniki (moški)
vse druge bolnice
Lindič J. Bakterijske okužbe sečil. V: Kovač D, Lindič J, Malovrh M, Pajek J (Ur).
Bolezni ledvic, 2 izd. Ljubljana: Klinični oddelek za nefrologijo UKC LJ, 2009: 139-48.

Pri ženskah v rodni dobi tudi nezapleteno okužbo
sečil pred zdravljenjem vedno dokažemo s testnimi
lističi ali pregledom sedimenta seča;
kemoterapevtika „na pamet“ ne predpisujemo.
Lindič J. Bakterijske okužbe sečil. V: Kovač D, Lindič J, Malovrh M, Pajek J (Ur).
Bolezni ledvic, 2 izd. Ljubljana: Klinični oddelek za nefrologijo UKC LJ, 2009: 139-48.

Guarino A et al.
European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and
Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases
evidence-based guidelines for the management of acute
gastroenteritis in children in Europe: executive summary.

J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;46:619-21.

Key points:
5. Microbiological investigations are generally not needed.

Indikacije za koprokulturo:
- driska traja več kot 24 ur in /ali ob hudi driski z dehidracijo
- če ima bolnik ob driski povišano telesno temperaturo

- če so med blatom primesi gnoja ali je prisotna kri
- v primeru epidemije
- pri osebah z motnjami v delovanju imunskega sistema

- pri obolelih, ki imajo pridružene bolezni
- pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
- pri tistih bolnikih, pri katerih ni jasno, ali je driska posledica
osnovne bolezni ali gre za dodatno infekcijo
- pri bolnikih, ki potrebujejo za opravljanje poklica negativen izvid koprokulture

Lejko Zupanc T, Lužnik Bufon T. Obravnava bolnika z drisko. Med Razgl 2007;46 Suppl 2:17-27.

Antibiogram
laboratorijska metoda, s katero in vitro ugotavljamo

občutljivost / odpornost določenega bakterijskega
izolata za / proti antibiotike /om

Osnovni namen mikrobiološke diagnostike
• najti povzročitelja okužbe
• opredeliti uporabo ustreznega protimikrobnega zdravila

http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/skuopz/

Razlogi za diagnostiko virusnih okužb

 Etiološka potrditev bolezni zaradi možnosti
specifičnega zdravljenja
 Etiološka potrditev zaradi nadzora
bolnišničnih okužb
 Dokazovanje/preverjanje imunskega
statusa – varičela!
 Epidemiološko spremljanje okužb
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Metode za diagnostiko virusnih okužb

 Neposredne metode




Dokaz nukleinskih kislin (PCR)
Dokaz antigenov (okužbe dihal, HSV, VZV)
Osamitev na celični kulturi (virus CMV)

 Posredne metode



Dokaz protiteles IgG, IgM ali IgA
ELISA, kemoluminiscenca, reakcija vezave
komplementa
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

ODVZEM KUŽNIN ZA VIROLOŠKE PREISKAVE:
BRISI - VIRUSNI ANTIGENI in/ali PCR

Vrsta preiskave

Vrsta vzorcev/ način odvzema in transporta

Virusni antigeni
respiratorni virusi –
npr. GRIPA
Izpuščaji – varičela,
herpes zoster...

Različni vzorci – bris nazofarinksa, bris očesne
veznice, bris mehurčka na koži ali sluznici...
Brisi vedno v transportno gojišče za viruse
Do 2h pri ST, še boljše ves čas na 40C, do 24 pri 40C
Ista kužnina primerna tudi za dokazovanje virusnih
nukleinskih kislin s PCR in izolacijo na celični kulturi

Bris žrela, bris
mehurčka na koži ali
sluznici ipd.
Bris nazofarinksa
Bris nazofarinska –
zelo majhni otroci
Nepravilnosti/
opozorila

Brisi brez TG ali zgolj TG brez brisa
• brisi v Stuartovem gojišču za bakterije
• Za dokaz virusnih antigenov potrebujemo celice zato
je potrebno močno postrganje oz. vrtenje brisa NF

Novi brisi
MWE

Copan

ODVZEM BRISA NAZOFARINKSA
ODVZEM BRISA NAZOFARINKSA
VIDEO PRIKAZ

ODVZEM KUŽNIN ZA VIROLOŠKE PREISKAVE:
BLATO – ELEKTRONSKOMIKROSKOPSKA PREISKAVA, VIRUSNI
ANTIGENI in/ali PCR
Vrsta preiskave

Vrsta vzorcev/ način odvzema in transporta

Virusni antigeni
enteritični virusi –
npr. rota, adeno,
noro, astro.

Blato, rektalni brisi
Brisi vedno v transportno gojišče za viruse
Do 2h pri ST, do 24 pri 40C
Ista kužnina primerna tudi za dokazovanje virusov z
elektronsko mikroskopijo in dokaz virusnih nukleinskih
kislin z (RT)-PCR

Rektalni bris
Elektronska
mikroskopija- virusi
v blatu, tkivu

Blato, rektalni brisi
Do 2h pri ST, do 24 pri 40C
Tkivo – do 2 uri 40C, 24h 40C. Dogovor z laboratorijem.

Nepravilnosti/
opozorila

Brisi brez TG ali zgolj TG brez brisa
Brisi v transportnem gojišču za bakterije (Amies)
Pri preiskavi blata na viruse je potrebno napisati
Preiskava na enteritične viruse in ne ENTEROVIRUSE

ODVZEM KUŽNIN ZA VIROLOŠKE PREISKAVE: NEPOSREDNO
DOKAZOVANJE NUKLEINSKIH KISLIN V PLAZMI ALI KRVI
Vrsta preiskave

Vrsta vzorcev/ način odvzema in transporta

Virusne nukleinske
kisline - PCR,
virusno breme
(npr. HIV, virus
hepatitisa B in C,
CMV ...)

Kri, venska, plazma
Količina: min 3-5ml, Transport: do 2 uri 40C, 24h 40C

Primerne epruvete

Nepravilnosti/
opozorila

Prepovedana uporaba epruvet z drugimi antikoagulansi
(npr. heparinom)

ODVZEM KUŽNIN ZA VIROLOŠKE PREISKAVE:
SEROLOŠKE PREISKAVE, DOKAZ PROTITELES
Vrsta preiskave

Vrsta vzorcev/ način odvzema in transporta

Protitelesa
“serologija”

Serum/ kri, venska
Količina: min 1-2 ml, Transport: do 2 uri ST, 24h 40C
Likvor: takoj v laboratorij

Primerne epruvete

Nepravilnosti/
opozorila

Pazi na označevanje vrste kužnine – npr. pošiljanje
likvorja ali punktatov v hemogramski epruveti
Označi tudi na kužnini identifikacijo pacienta in datum in
uro odvzema

Testiranje v ambulanti
 Določanje heterofilnih protiteles –
monospot test

(senzitivnost 70-92% , specifičnost 96-100%)

 Določanje streptokoka skupine A
 (senzitivnost med 65 in 80%, specifičnost >95%
senzitivnost kulture 90 do 95%)

 Določanje virusa gripe
 Urikult – previdnost!!!
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Kaj moramo poznati pred
testiranjem?
 Občutljivost in specifičnost posameznega
testa
 Primernost za našo populacijo
 Natančen postopek izvedbe in odčitavanja
testa
 Pozitivno in negativno napovedno
vrednost rezultata
 Rezultate neodvisne evaluacije testa
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

 Vse laboratorijske preiskave morajo biti
usmerjene oz osnovane na:
 Anamnezi
 Podatkih kliničnega pregleda
 Rezultati preiskav so interpretirani glede
na senzitivnost in specifičnost testov
 Nič ne more nadomestiti osebne
komunikacije med kliničnim
mikrobiologom in lečečim zdravnikom
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

