
Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte
kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211
peter.secnik@sklab.sk, heda.secnikova@sklab.sk, peter.secnikjr@sklab.sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

Kolektív SK-Lab s.r.o. Lučenec, apríl 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Metodický list 6/2019
Zavedenie nového vyšetrenia S-Anti-DNAáza B

radi by sme Vás informovali o zavedení novej metódy pre stanovenie protilátok proti streptokokovej DNAáze B
(S-anti-DNAáza B) v sére.
Vyšetrenie slúži pre diagnostiku ochorení spôsobených priamo Streptococcus pyogenes (šarlach, tonzilitída,
faryngitída, erysipel, impetigo...) alebo ochorení vznikajúcich následkom poststreptokokovej imunopatologickej
reakcie (reumatická horúčka, akútna glomerulonefritída).
Dopĺňa výpovednú hodnotu vyšetrenia protilátok proti streptolyzínu O (ASLO) predovšetkým v prípade kožnej infekcie
S. pyogenes (typicky negatívne ASLO), reumatickej horúčky a akútnej glomerulonefritídy. Pre diagnostiku
prebiehajúcej alebo prekonanej infekcie S. pyogenes je optimálna kombinácia S-ASLO + S-Anti-DNAáza B (dg.
senzitivita > 90 %).

Pre vyšetrenie je potrebné odobrať venóznu krv do skúmavky Greiner Vacuette s červeným viečkom.
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Týždne po infekcii
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