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Vážené kolegyně a kolegové,

předmětem dnešních laboratorních listů je přehled změn rutinních laboratorních vyšetření biochemických a hema-
tologických parametrů. Ty sice neposkytují informace o diagnostice covidu-19, ale jejich sledování a klinická inter-
pretace přinášejí řadu užitečných poznatků při sledování choroby a k predikci jejího průběhu. Příjemné čtení.

COVID-19 A ZMĚNY BIOCHEMICKÝCH 
A HEMATOLOGICKÝCH UKAZATELŮ

Současná pandemie COVID-19 vznikla v prosinci 2019 ve městě Wuhan. Na začátku pandemie byl izolován a charakte-
rizován virus, který pandemii způsobil. Později nazvaný 2019-nCoV, přejmenovaný na SARS-CoV2 a nakonec COVID-19. 
Pro diagnostiku onemocnění je třeba mikrobiologické vyšetření – průkaz RNA viru, antigenu viru nebo protilátek proti 
viru SARS-CoV-2 (protilátky neukazují časné onemocnění). Sledování hematologických a biochemických testů u pacientů 
s nemocí covid-19 umožňuje:

•    Posoudit stupeň závažnosti nemoci.
•    Prognózu jejího vývoje.
•    Monitorovat její průběh.

Vyšetření parametrů krevního obrazu je pro monitorování covidu-19 základní. Změna počtu leukocytů patří k typic-
kým nálezům pro tuto chorobu, stejně tak pokles počtu eozinofilů. Ten společně se zvýšením počtu neutrofilů uka-
zuje možný nepříznivý trend vývoje.  Trombocyty jsou společně s dalšími parametry koagulace k monitorování cho-
roby důležité zejména pro jejich schopnost posoudit závažnost nemoci. 

Zvýšení hodnot ukazatelů zánětu je dalším nálezem pro pacienty s covidem-19. Prokalcitonin navíc může detekovat 
výskyt druhotných bakteriálních infekcí. Klíčové ke sledování průběhu choroby je vyšetření acidobazické rovnováhy 
a krevních plynů.

Pacienti s covidem-19 mají častý výskyt zvýšených kardiálních markerů. Může jít nejen o příznak akutního poškození 
myokardu, ale i o nespecifické zvýšení vlivem zvýšené produkce ACE-2, takže výsledky vyžadují opatrnou interpre-
taci. Nezbytné je sledování a hodnocení markerů ledvinových (kreatinin, urea) a jaterních funkcí (ALT, bilirubin). Nej-
častěji jsou z klasických biochemických analytů registrovány změny hodnot LD a albuminu. Obojí mohou detekovat 
zvýšení rizika těžkého průběhu choroby.

Tabulka 1: Vyšetření doporučená pro sledování pacientů s covid-19 a jejich změny u nemocných.
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