
Špecializačná príprava 
Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
 
 
 

I. TÉMY PRE PRAKTICKÚ ČASŤ: 
 
1.  Laboratórny dôkaz kompatibility krvi 
2.  Laboratórna diagnostika identity krvnej príslušnosti 
3.  Laboratórna diagnostika nepravidelných, prirodzených a imúnnych  protilátok 
4.  Laboratórny dôkaz leukocytových, trombocytových antigénov a protilátok 
5.  Laboratórna diagnostika porúch fibrinolytického systému 
6.  Laboratórna diagnostika krvácavých ochorení (metódy vyšetrení koagulačných 

faktorov, funkcií trombocytov, stanovenie inhibítorov, vyšetrenie antifosfolipidových 
protilátok) 

7.  Laboratórna diagnostika trombofilných stavov (najzávažnejšie trombofilné stavy, 
vrodené i získané poruchy, princípy diagnostiky) 

8.  Laboratórna diagnostika hodnôt krvných elementov (strojové i mikroskopické 
stanovenie počtu krviniek) 

9.  Vyšetrenie kostnej drene pri diagnostike hematologických ochorení (malígne 
choroby, útlmové stavy, poruchy krvotvorby) 

10.  Špeciálne cytochemické metódy pri vyšetrení kostnej drene 
11.  Mikroskopické vyšetrenie krvných náterov – dif. dg. patologických nálezov 

v krvnom obraze vrátane zmien erytrocytov pri rôznych chorobných stavoch 
12.  Imunofenotypizácia: cytofluorometrická diagnostika hematologických malignít 

(princípy vyšetrenia, metodika, využitie v praxi) 
13.  Genetické vyšetrenia v hematológii – vrodené i získané ochorenia, metodiky: 

vyšetrenia chromozómov, FISH, PCR, základné princípy ostatných analytických 
metód: Western blot, CGH (comparative genomic hybridisation), SNP (single 
nucleotide polymorphism), micro-RNA vyšetrenia) 

14. Využitie tkanivových kultúr v hematológii (kontrola kvality transplantátu, 
diagnostika – princíp metodík) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. HEMATOLÓGIA: 
 
1. Krvotvorba (kmeňové a materské/predurčené/„commited“ bunky, t.j. regulácia 

krvotvorby, proliferácia, diferenciácia, cirkulácia, T a B lymfocyty, NK bunky, 
rastové faktory, inhibítory, interleukíny, interferóny, adhezívne faktory, vplyv na 
krvotvorbu) 

2. Charakteristika, klinické prejavy, delenie anémií (anémie z deficitu, pri 
chronických ochoreniach, hematologické a biochemické vyšetrenia) 

3. Možnosti laboratórnej diagnostiky anémií (prejavy rôznych typov anémií v kostnej 
dreni, normo- a megaloblastová erytropoéza) 

4. Polycytémia a polyglobúlie, charakteristika, klinické prejavy a laboratórna 
diagnostika (dif. dg. zvýšených parametrov červenej krvnej zložky) 

5. Hemolytické anémie: charakteristika, delenie, klinické prejavy a laboratórna 
diagnostika 

6. Vrodené hemolytické anémie – membránopatie a enzymopatie: charakteristika, 
delenie, klinické prejavy a laboratórna diagnostika 

7. Vrodené hemolytické anémie – hemoglobinopatie a talasémie: charakteristika, 
delenie, klinické prejavy a laboratórna diagnostika 

8. Metabolizmus erytrocytov, hemoglobínu, železa 
9. Fyziológia a patológia leukocytov: tvorba, funkcia, kvantitatívne a kvalitatívne 

zmeny 
10. Akútne leukémie: charakteristika, delenie, klinické prejavy a laboratórna diagnostika 
11. Myeloproliferatívne neoplázie (CML, PV, ET, PMF): rozdelenie, charakteristika, 

klinické prejavy a laboratórna diagnostika 
12. Myelodysplastický syndróm: charakteristika, delenie, klinické prejavy a laboratórna 

diagnostika 
13. Lymfoproliferatívne neoplázie (lymfómy, CLL, mnohopočetný myelóm): 

rozdelenie, charakteristika, klinické prejavy a laboratórna diagnostika 
14. Trombopoéza: vznik a vývoj trombocytov, morfológia a funkcia (vyšetrenia a ich 

význam pre prax) 
15. Poruchy tvorby a funkcie trombocytov: charakteristika, delenie, klinické prejavy 

a laboratórna diagnostika, pseudotrombocytopénia, AITP, TTP 
16. Fyziológia hemostázy: zložky a faktory 
17. Prirodzené inhibítory zrážania krvi, fibrinolýza, inhibítory 
18. Vrodené koagulopatie: charakteristika, delenie, klinické prejavy a laboratórna 

diagnostika 
19. Získané koagulopatie: charakteristika, delenie, klinické prejavy a laboratórna 

diagnostika 
20. Trombofilné stavy: charakteristika, delenie, klinické prejavy a laboratórna 

diagnostika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. TRANSFÚZIOLÓGIA: 
 
1. Zásady správnej laboratórnej praxe (princípy organizácie práce a riadenia 

laboratória, štandardné pracovné postupy, systémy kontroly kvality: externá a interná 
kontrola; bezpečnosť pri práci) 

2. Transfúzna služba: organizačná štruktúra, náplň, úlohy a pracoviská 
3. Protilátky: charakteristika, tvorba, delenie, štruktúra, význam 
4. Skupinový systém erytrocytov AB0: charakteristika, zloženie, výskyt, význam a 

dedičnosť 
5. Skupinový systém erytrocytov Rh: charakteristika, zloženie, výskyt, význam 
6. Skupinové systémy erytrocytov – K, MN, Fy, Jk, Le, I, P: charakteristika, význam 
7. Skupinový systém leukocytov: charakteristika, výskyt, význam 
8. HLA systém: charakteristika, výskyt, metódy dôkazu, laboratórna diagnostika, I. 

a II. trieda HLA antigénov, význam pri transplantácii a vo forenznej medicíne 
9. Špecifické antigény trombocytov: charakteristika, význam 
10. Darcovstvo krvi (základné princípy – etický kódex darcovstva krvi, výchova a nábor 

darcov, zdravotné kritéria, kategórie darcov, register darcov, frekvencia odberov, 
komplikácie odberov krvi a ich liečba) 

11. Národné a Európske regulácie darcovstva krvi (epidemiologické riziká darovanej 
krvi všeobecne a špecificky na Slovensku, národná sebestačnosť v produkcii krvi a 
krvných produktov – cieľ, podmienky a možnosti realizácie, súčasný stav u nás) 

12. Odber krvi, konzervovanie krvi a krvných produktov (organizácia, výjazdy, 
podmienky, výkon odberu krvi, množstvo odobranej krvi, konzervačné roztoky 
a mechanizmus účinku, plastické vaky)       

13. Spracovanie celej krvi na krvné komponenty (metódy spracovania krvi, typy 
krvných produktov a kvalitatívne požiadavky:  celá krv, erytrocyty, plazma, 
trombocyty, kryoprecipitát, deplécia leukocytov, ožarovanie, premývanie, metódy 
odstraňovania patogénov z krvných prípravkov, špecifiká transfúzií v pediatrii) 

14. Druhy transfúznych prípravkov: význam a využitie v klinickej praxi, technika 
transfúzie 

15. Zásady účelnej hemoterapie: princíp, indikácie na podanie jednotlivých krvných 
produktov (erytrocyty, trombocyty, plazma, granulocyty, imunoglobulíny), 
autotransfúzie; kontrola kvality  

16. Komplikácie hemoterapie: charakteristika, delenie, laboratórne diagnostika 
komplikácií hemoterapie 

17. Značenie, prepúšťanie a distribúcia krvných produktov, vyraďovanie 
a likvidácia vyradených krvných produktov, dokumentácia v transfúznej službe  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


