Katalog

UVOD

Kontakt:
Medicare Plus d.o.o., Erbežnikova 2, 1000 Ljubljana
T: 05 9162 018
www.diagnosticni-laboratorij.si
www.medicareplus.si
info@medicareplus.si

enti
i jo naši paci
Prednost, k
ne potrebujejo
izpostavljajo je, da

rija.

laborato
obiskati

Poskrbite za svoje zdravje

3
4
5

Uvod 		

Medicare PLUS d.o.o. je zasebni diagnostični laboratorij, ustanovljen z namenom zagotavljanja storitev s področja diagnostike v
zdravstvu. Usmerjeni smo v izvajanje specifičnih imunokemičnih

Zaposleni

preiskav, ki se običajno naročajo na sekundarnem ali terciarnem
nivoju zdravstva. Preiskave so namenjene specialistom ginekologije in porodništva, endokrinologom, tirologom, gastroeneterolo-

Drugi o nas 			

gom in dietetičnim strokovnjakom.
Laboratorij ima dovoljenje za opravljanje preiskav laboratorijske
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Odpravite stres 		

biomedicine, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje (št. dovoljenja:
0600-41/2015-12).
V laboratoriju opravljamo naslednje preiskave:

Uredite svoje hormone

•

Hormonski testi iz sline (progesteron, estradiol, testosteron,
kortizol, DHEA, melatonin)
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Morda so krivi hormoni

•

Skrite alergije v hrani

•

Biokemične preiskave oz. intoleranca na hrano (ščitnica, je-

Nadledvična žleza

•

Dvojni hormonski test

•

Anti Muellerjev hormon (v primeru neplodnosti)

•

Kalprotektin

tra, ledvice)

14

Naspite se

16

Težave s prebavo

Vse preiskave opravimo v našem laboratoriju s sodobnimi laboratorijskimi analizatorji. Sodelujemo v slovenskih in mednarodnih
shemah za zagotavljanje kakovosti. Vsi aparati, testi in pripomočki,
ki jih uporabljamo pri preiskavah ustrezajo direktivi EU za IVD
(98/79/EC).

18
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22
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Dvojni hormonski test
Anti Müellerjev hormon

Preiskovancem v laboratoriju nudimo odvzem krvi vsak delavnik
med 8. in 16. uro. Pri hormonskih testih iz sline lahko preiskovanci
vzorčijo sami s pomočjo kompleta za samovzorčenje sline.
Osebna diagnostika nam predstavlja izziv za prihodnost. Pri delu
nas vodi strokovnost in učinkovitost na vseh področjih sodobne

Kalprotektin

laboratorijske diagnostike. Naša vizija je približati osebno diagnostiko posamezniku.
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Naše
mnenje

Vaše
mnenje

Aleš Koščak, direktor laboratorija

Polona Podnar, dr. med.

»Končnim uporabnikom - pacientom se približujemo s funkcionalno
prilagojeno diagnostiko, ki ponuja analize s področja biokemije in
imunologije. Naš primarni fokus pa ostaja osebna diagnostika, ki
omogoča prilagojeno odpravljanje simptomov in zdravljenje bolezni.

»Hormonsko neravnovesje se lahko pojavi pri katerikoli starosti, tako
pri ženskah kot pri moških, razlogi pa so številni - genetski dejavnik,
vpliv okolja, nepravilna prehrana, staranje, dolgotrajen stres. Posledica porušenega hormonskega ravnotežja so najrazličnejši klinični
simptomi in bolezni, od katerih so nekateri očitno povezani s hormoni
(menopavzalne težave, neplodnost, PMS...), drugi pa na videz sploh
ne (debelost, osteoporoza, srčno-žilna obolenja, depresija, rakasta
obolenja...). Pomembno je, da motnje v nivoju naših hormonov čimprej spoznamo, saj le tako lahko pravočasno ukrepamo. S prehrano,
vadbo, prehranskimi dodatki in morda še z dodatkom bioidentičnih
hormonov lahko močno spremenimo potek večine bolezni sodobnega
časa. Nivo spolnih hormonov najlažje in najbolj natančno določamo
v slini, saj rezultat predstavlja nivo prostega, torej aktivnega hormona, zaradi česar je tudi prilagajanje hormonske terapije precej bolj
natančno in individualizirano. Odvzem vzorca je enostaven in brez
posegov v telo, zato tudi večkratni odvzemi ne predstavljajo nobenega problema. Tako testi za določanje hormonov v slini kot tudi hitri
diagnostični testi so dobrodošla pomoč ne le v diagnostiki težav, ki
izvirajo iz hormonskega neravnovesja, pač pa tudi takrat, ko smo še
zdravi in želimo takšni ostati tudi v pozno starost.«

Smo usposobljeni medicinski diagnostični laboratorij. Od drugih se
razlikujemo po prilagodljivosti, odzivnosti, dostopnosti in inovativnosti
v izbiri vzorcev. Zbiranje vzorca naj bi bilo za pacienta čimbolj poenostavljeno. Zato analize izvajamo tudi iz sline. Poleg tega pacientom
pomagamo tudi pred samo izbiro preiskave, pri interpretaciji izvidov
pa vam pomoč nudijo vrhunskimi strokovnjaki in zdravniki specialisti.
Pokrivamo nekatera področja bolezni 21. stoletja: Hormonski testi iz
sline, skrite alergije v hrani, diagnostika ščitničnih obolenj, biokemijske preiskave: prenatalna diagnostika, neplodnost, gastroenterološke
težave. Našo ponudbo nadgrajujemo tudi s ponudbo preiskav, ki jih
nudijo priznani mednarodni laboratoriji.
Osebna diagnostika nam predstavlja izziv za prihodnost. Pri delu nas
vodi strokovnost in učinkovitost na vseh področjih s katerimi se srečuje medicinski laboratorij. Naša vizija je približati osebno diagnostiko
posamezniku.
Novodobne bolezni med katere štejemo srčno žilne bolezni, tumorje, hormonska neravnovesja imajo to značilnost, da ne bolijo in da
povzročajo raznovrstne simptome. Vendar lahko večino preprečimo
ali odpravimo, če bolezen prepoznamo dovolj zgodaj. Dejavnikov, da
nismo pravočasni je kar nekaj. Prav zato menim, da je vloga laboratorija, da svoje preiskave čimbolj približa pacientu, ponudi nove bolj
udobne načine odvzema vzorca, obenem pa ne zanemarja potreb naročnikov storitve – zdravnikov po odzivnosti in prilagodljivosti.«

Petra Okoren, dipl. inž. lab. biomed.
»V diagnostičnih laboratorijih se izvajajo številne preiskave, ki zahtevajo pravilno pripravo preiskovanca na odvzem vzorca. Upoštevanje
navodil vzorčenja je ključnega pomena, saj le tako lahko zagotovimo
reprezentativne vrednosti in ustrezno interpretacijo s strani zdravnika
oz. ustreznega specialista.
V našem laboratoriju se srečujemo predvsem z vzorci sline in krvi. Slina je specifičen, vendar primeren medij za določitev prostih (aktivnih)
hormonov. Na vsak vzorec, ki je pridobljen iz človeškega telesa, vplivajo določeni dejavniki pri katerih lahko pride do odstopanja od pravih
vrednosti. Pri slini so ti dejavniki prehrana, uporaba zdravil, uporaba
hormonskih krem in ostalih preparatov, starost, spol, fiziološko stanje
in menstrualni cikel ženske.
Preiskovancem zato svetujem, da skrbno preberejo navodila za pravilno vzorčenje, izpolnijo vprašalnik in tako tudi sami poskrbijo za
zanesljive rezultate.«
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Sebastjan Gergorič

Jani Brajkovič

Ironman triatlon

Vrhunski kolesar

»Kot vzdržljivostni športnik v Ironman triatlonu, je prehrana - kot radi
pravijo - četrta disciplina. Zatorej ji posvečam, veliko pozornosti.

»Pri svojem športu se srečujem z velikimi obremenitvami. Pravilna prehrana mi tako pomaga pri doseganju boljših rezultatov. Pri testiranju
sem potrdil, da mi določena hrana ne odgovarja najbolj. Potem ko sem
izločil živila sta se izboljšali tudi moje počutje in prebava.«

Sam sem vegan ter prakticiram Low carb/ high fat način prehranjevanja. Moja prehrana torej temelji, predvsem na »zdravih« maščobah in
beljakovinah ter nekaj kompleksnih OH. Enostavnih OH, praktično
ne uporabljam. Izogibam se tudi pekovskim izdelkom, hitri prehrani,
sladkanim pijačam, alkoholu, prigrizkom (čips, smokiji ipd.), sladkarijam (uživam le 99% kakavovo čokolado), izdelkom iz žit, ki vsebujejo
gluten ipd. Za preiskavo nutritivne intolerance sem se odločil, ker se
sem se po določenih obrokih, počutil napihnjeno - skratka neprijetno.
Najprej sem sklepal, da bi za to lahko bil kriv gluten. Ampak, ker
uživam malo oz. skoraj nič živil z vsebnostjo glutena (je pa povsod
vendarle skrit), sem začel sumiti na druga živila.
Preiskava je pokazala, da sem izredno občutljiv na oreščke (mandlji,
indijski oreški, pistacija, lešniki... Izmed teh pa sem mandlje in indijske oreščke, redno užival. Lahko bi rekel, da sem bil njihov ljubitelj.
Teste intolerance, bom vsekakor »vkomponiral« v svojo prehrano in mi
bodo v veliko pomoč za preprečitev vnetnih stanj in slabega počutja,
ki podaljšuje regeneracijski čas mojega telesa«. Še dobro, da nisem
in-toleranten na orehe, ki jih prav tako obožujem ;-)
Ob naslednji »finančni priložnosti«, pa bom opravil še razširjeni test
nutritivne intolerance. Hvala Laboratoriju Medicare Plus, da mi je
»osvetlil«, mojo nadaljnjo prehrambeno pot.«

Miha Novak
fitnes ljubitelj
»Fitnes obiskujem že nekaj časa. Tudi rezultati so prišli počasi z redom in disciplino. Po 2 letih vadbe sem se odločil, da fitnesu namenim še več časa. Spoznal sem tudi prehranske dodatke in ugotovil, da
z njimi napredujem še hitreje. Prišle so tudi prve poškodbe in nato
dolga rehabilitacija. Med tem časom sem po internetu iskal, zakaj
tako počutje. Simptome sem našel v pretreniranosti. Odločil sem se
za hormonski test iz sline. Moj nivo testosterona je po treningu padel,
namesto da bi narasel. K temu je botroval tudi povišan kortizol na
koncu vadbe. Posebej mi je bil všeč način vzorčenja, ki je bil udoben,
rezultati so bili hitro znani. Na podlagi izvidov sva s trenerjem skrajšala trening, spremenila intenzivnost, povečala vnos živil, ki naravno
spodbujajo rast testosterona in rezultati so spet tu.«

Barbara Bevec

Valentina Martič  

IT strokovnjak

novopečena mamica

»Svojim hormonom nikoli nisem posvečala posebne pozornosti. Ko pa
sem na spletni strani laboratorija zasledila testiranje hormonov iz sline, sem postala radovedna. Prednost laboratorija je predvsem ta, da
mi ni bilo potrebno hoditi v laboratorij ampak so mi na dom poslali
ampule v katere sem vzorčila slino in jo poslala nazaj po pošti. Ko
sem prejela izvid pa sem opravila še posvet pri ginekologinji. Bila sem
navdušena nad njihovo prijaznostjo in strokovnostjo. Testiranje sem
priporočila tudi svojim prijateljicam.«

»Z možem sva kar nekaj časa poskušala ustvariti družino. Ko nama
je po dveh spontanih splavih končno uspelo čez prag 8. tedna nosečnosti, je bilo za naju še toliko bolj pomembno, da bo z otrokom vse v
redu. Ginekologinja mi je predlagala dvojni hormonski test, ki podaja
tveganje za kromosomske napake na plodu. Seveda sem se zanj odločila. Poleg pregleda nuhalne svetline so mi vzeli še kri. O rezultatih me
je ginekologinja obvestila naslednji dan. Tveganje je bilo zelo majhno
in tako sem se tudi sama prepričala, da bo z otrokom vse v redu.«
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ODPRAVITE
STRES
Kortizol dnevni profil
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Splošno o kortizolu
Kortizol imenujemo tudi stresni hormon, saj njegova raven naraste, ko doživljamo npr. stres na delovnem mestu in smo
pod pritiskom. Na dolgi rok povišan kortizol predstavlja povečano tveganje za nastanek sladkorne bolezni in povišanega
krvnega tlaka. S pomočjo njegove vrednosti lahko tudi ocenimo delovanje nadledvične žleze.

• Paket za oceno izgorelosti in stresa,

Celodnevni profil kortizola

• natančna določitev prostih hormonov:
kortizol,

Izvid v 5-7 delovnih dneh

• odkrivanje kritičnih hormonskih
neravnovesij (delovanje nadledvične
žleze),

Vzorec: slina

• enostavno vzorčenje iz sline (hitro,
neboleče, brez obiska laboratorija),

Encimsko-imunski test ELISA umerjen na GC/MS

• pošiljanje vzorca po pošti,
Vsebuje: komplet za vzorčenje in pošiljanje,
vprašalnik, navodila, laboratorijsko storitev
in izvid

• jasen in razumljiv izvid.

Kortizol pri ženskah
Stres močno vpliva na tvorbo spolnih hormonov, kar lahko vodi v
neplodnost. Zaradi zvišanega kortizola ženske nimajo menstruacij
ali ovulacij. Pojavijo se občutki razdražljivosti, glavoboli, zvišan
pritisk, hitrejši srčni utrip, prepirljivost, poseganje po poživilih in
pomirjevalih, nezmožnost hujšanja itd.

Kortizol pri moških

Cena preiskave

54,90 €
Komu je analiza namenjena?
Analiza je namenjena vsem, ki se srečujete z napori na delovnem mestu ali se srečujete s simptomi, ki kažejo na povišan
nivo kortizola: splošno slabo počutje, čezmerno znojenje, motnje spanja, pogosta utrujenost, tesnobnost, telesna
izčrpanost, nervoznost in notranji nemir, depresija, prekomerna telesna teža, nihanje energije in manjša fizična moč.
6

Pri moških povišana raven kortizola vpliva na zdravo spolnost. Moški
imajo manj jutranjih erekcij, manjše spolno poželenje in redkejše
spolne odnose. Visoka raven kortizola lahko kaže na Cushingov
sindrom, medtem ko nizka na Addisonovo bolezen.

Potek testiranja
•

Z zdravnikom se pogovorite o simptomih in povprašajte po
testiranju hormonov iz sline.

•

Vzorčite slino po priloženih navodilih (slino vzorčite 4x v dnevu
– 8h, 12h, 16h in 22h oz. pred spanjem.

•

Po pošti pošljite slino.

•

Počakajte na izvid (5 – 7 delovnih dni).

•

Z izvidom se naročite pri izbranem zdravniku.

Več informacij o testiranju: diagnosticni-laboratorij.si

7

UREDITE SVOJE
HORMONE
Ženski hormoni

Imate težave s

hormoni?

utimo kot PMS,
Hormonsko neravnovesje obč
resijo, navale
menopavzo, poporodno dep
nja
dobrega in slabega razpolože

Splošno o hormonih
Kadar je ravnovesje hormonov optimalno, tudi človek funkcionira bolje. Vendar v praksi žal to ni tako enostavno. Kroničen
stres, nepravilna prehrana in premalo gibanja so vsak posebej, še bolj pa v kombinaciji tisti dejavniki, ki porušijo naše
hormonsko ravnovesje in povzročijo 90 % bolezni sodobnega časa: srčno - žilne bolezni, rak, debelost, sladkorna bolezen,
avtoimunske bolezni, osteoporoza, demenca. Hormoni igrajo ključno vlogo pri zdravju in počutju vsake ženske. Simptomi
hormonalnega neravnovesja se lahko začnejo izražati v poznih 20. in vseskozi do 50. let oz. do pojava menopavze.

• Hormonsko ravnovesje igra ključno
vlogo pri zdravju vsake ženske,

Progesteron, estradiol, testosteron in kortizol

• enostavno in neboleče vzorčenje sline,

Izvid v 5-7 delovnih dneh

• določanje vrednosti prostih hormonov,
Vzorec: slina

• laboratorijski izvid v 5-7 delovnih dneh,
• razlaga izvida in svetovanje s strani
zdravnika/ginekologa,

Encimsko-imunski test ELISA

• določitev individualnega programa
zdravljenja,

Vsebuje: komplet za vzorčenje in pošiljanje,
vprašalnik, navodila, laboratorijska storitev,
izvid in posvet pri izbranem zdravniku.

• pomoč pri spremembi vašega
življenjskega stila.

Hormoni
Hormon progesteron v slini določamo pri težavah kot so:
predmenstrualni sindrom, spremembe v razpoloženju, depresija.
Je hormon, ki ga je velikokrat potrebno nadomestiti zaradi
pomanjkanja.
Hormon estradiol v slini določamo pri težavah z menstruacijo,
neplodnostjo in prezgodnjih težavah v menopavzi. Skupaj s
progesteronom tvorita ravnovesje hormonov pri ženski.

Cena preiskave

89,00 €
Komu je analiza namenjena?
Merjenje hormonov priporočamo vsem ženskam v obdobju pred, med in po menopavzi in vsem, ki se želijo dobro počutiti
v svoji koži.
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Hormon testosteron poveča spolno poželenje, poveča energijo
in krepi samozavest. Povezujemo ga s sindromom policističnih
jajčnikov, aknami ter pretirano poraščenostjo.
Hormon kortizol določamo pri znakih izgorelosti in ko doživljamo
stres (npr.: na delovnem mestu).

Potek testiranja
•

Pri svojem zdravniku prejmete paket za testiranje hormonov
iz sline.

•

Vzorčite slino po priloženih navodilih.

•

Po pošti pošljite slino.

•

Počakajte do izvida (5 – 7 delovnih dni).

•

Z izvidom se naročite pri izbranem zdravniku.

Več informacij o testiranju: diagnosticni-laboratorij.si
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MORDA SO
KRIVI HORMONI
Moški hormoni
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Andropavza, moška menopavza, je rezultat postopnega upadanja testosterona. Simptomi se pojavljajo na različnih nivojih,
odražajo se tako na čustvenih, psiholoških in vedenjskih spremembah. Pogosto moški opazijo postopno pojemanje
energije, izgubo mišic in zbranosti, povišanje telesne maščobe, zmanjšano vzdržljivost, izgubo libida in pojav erektilne
disfunkcije.

Trpite za

Estradiol in testosteron

• Upad testosterona je sicer normalen
pojav, lahko pa ob poznavanju nekaj
naredimo tudi sami,

Izvid v 5-7 delovnih dneh

• estradiol je lahko kriv za maščobne
obloge, in feminizacijo pri moških,
• estradiol in testosteron lahko natančno
merimo iz sline,

Vzorec: slina

• vzorčenje sline je enostavno in neboleče,

Encimsko-imunski test ELISA

• pošiljanje vzorca po pošti,
Vsebuje: komplet za vzorčenje in pošiljanje,
vprašalnik, navodila, laboratorijsko storitev
in izvid

• laboratorijski izvid v 5-7 delovnih dneh.

Zakaj se testirati?
V nedavnem poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)
je poudarjeno, da raven androgenih hormonov (moških spolnih
hormonov) postopoma upada s starostjo. V tej študiji so ugotovili,
da je raven testosterona pri 70. letniku le še 10 % ravni, ki je
značilna za 25. letnika. Ko preidejo moški v srednja leta (40 – 55
let) se lahko soočajo s težavami, podobnimi tistimi pri ženski
menopavzi.
Simptomi andropavze so večkrat pogojeni s stresom, kakovostjo
hrane, količino telesne vadbe in strupenimi snovmi v okolju,
katerim smo vsakodnevno izpostavljeni.

Cena preiskave

49,00 €
Komu je analiza namenjena?

Hormonsko neravnovesje pri moških –
simptomi
Vzrok andropavze naj bi bil upad koncentracije testosterona in
ostalih androgenov ter estrogenov kar močno vpliva na povečano
pojavnost degenerativnih bolezni.
Statistično gledano se z andropavzo sooča vsaj 40% moških v
starosti 55-65 let, in do 80 % moških starih 65 let ali več.

Nizke vrednosti testosterona se kažejo kot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utrujenost, izčrpanost,
zmanjšanje mišične mase,
zmanjšanje kostne mase (osteoporoza),
zmanjšani libido in moškost,
motnje erekcije,
pojav neplodnosti,
depresija,
motnje spanja,
navali vročine,
težave z zbranostjo,
povečanje telesnega maščevja.

Potek testiranja
•
•
•
•
•

Pri svojem zdravniku prejmete paket za testiranje hormonov
iz sline.
Vzorčite slino po priloženih navodilih.
Po pošti pošljite slino.
Počakajte do izvida (5 – 7 delovnih dni).
Z izvidom se naročite pri izbranem zdravniku.

Pravočasno odkrivanje neravnovesja moških hormonov lahko pozitivno vpliva na odzivanje telesa tako fizično kot psihično.
Telo se ubrani pred potencialnimi malignimi celicami ter prepreči vrsto škodljivih simptomov.
Priporočamo: moškim v 30. letih (preventivno) ter moškim starim nad 55 let.
10

Več informacij o testiranju: diagnosticni-laboratorij.si
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NADLEDVIČNA
ŽLEZA
Kortizol - dnevni profil v povezavi z dhea
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Splošno o kortizolu ter DHEA
Adrenalna hormona kortizol in DHEA vplivata na metabolizem, delovanje ščitnice, vnetni odziv in odpornost na stres.
Pravočasno odkrivanje nepravilnosti v delovanju nadledvične žleze omogoča učinkovitejšo spopadanje s stresom in nas
varuje pred potencialno ogroženostjo našega telesa pred boleznimi.

• Paket za oceno delovanja nadledvične
žleze,

celodnevni profil kortizola v povezavi z DHEA

• natančna določitev prostih hormonov:
kortizol, DHEA,

Izvid v 5-7 delovnih dneh

• odkrivanje kritičnih hormonskih
neravnovesij (delovanje nadledvične
žleze, Addisonova bolezen, Cushingov
sindrom),

Vzorec: slina

Encimsko-imunski test ELISA umerjene na GC/MS

• enostavno vzorčenje iz sline (hitro,
neboleče, brez obiska laboratorija),

Vsebuje: komplet za vzorčenje in pošiljanje,
vprašalnik, navodila, laboratorijsko storitev
in izvid

• pošiljanje vzorca po pošti,
• jasen in razumljiv izvid.

Kortizol in DHEA
Čeprav se oba hormona proizvajata v skorji nadledvične žleze,
izkazujeta številne nasprotujoče aktivnosti. Kortizol se sprošča
v večjih količinah, kot odgovor na fizične ter psihološke stresne
dejavnike. V primeru, da stresni dejavniki trajajo dlje časa, je
izločanje glukokortikoidov podaljšano. To lahko vodi v pojav
adrenalne utrujenosti in sčasoma do izčrpanosti nadledvične žleze.
DHEA ima na drugi strani nasproten učinek. Vrednost hormona je
višja zjutraj, ko naj bi bila tudi vrednost kortizola višja, nato pa pade.
Višje vrednosti DHEA-ja so izmerili pri ljudeh, ki se »počasneje
starajo«.

Cena preiskave

75,00 €
Komu je analiza namenjena?

Potek testiranja
•

Z zdravnikom se pogovorite o simptomih in povprašajte po
testiranju hormonov iz sline.

•

Vzorčite slino po priloženih navodilih (slino vzorčite 4x v dnevu
– 8h, 12h, 16h in 22h oz. pred spanjem.

•

Po pošti pošljite slino.

•

Počakajte, da prejmete izvid (5 – 7 delovnih dni).

•

Z izvidom se naročite pri izbranem zdravniku.

Analiza je namenjena vsem, ki se srečujete z napori na delovnem mestu ali se srečujete s simptomi, ki kažejo na povišan
nivo kortizola: splošno slabo počutje, čezmerno znojenje, motnje spanja, pogosta utrujenost, tesnobnost, telesna
izčrpanost, nervoznost in notranji nemir, depresija, prekomerna telesna teža, nihanje energije in manjša fizična moč.
12

Več informacij o testiranju: diagnosticni-laboratorij.si
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NASPITE SE
Melatonin
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Informacije o analizi
Melatonin je hormon, ki nastaja v češeriki, ki predstavlja žlezo v možganih. Nastaja tudi v očesni mrežnici, leči,
gastrointestinalnem traktu in ostalih tkivih. Del hormona proizvaja tudi koža. Melatonin ima pri ljudeh več pomenov.
Še posebej pomemben je za normalno spanje. Sodeluje pri ciklu za spanje/budnost, tako da poveča zaspanost in zniža
telesno temperaturo. Precej je odvisen od svetlobe. Nivo se ob svetlobi niža in obratno nivo melatonina ob temi narašča.
Melatonin začne naraščati pred spanjem in doseže vrhunec okrog 2-3 ure preden vstanemo.

Hormon melatonin – možnost večkratnega
vzorčenja

• Možnost vzorčenja pred, med in po
spanju,
• slina predstavlja enostaven in neboleč
način vzorčenja,

Izvid v 5-7 delovnih dneh

• pošiljanje vzorca po pošti,

Vzorec: slina

• določanje vrednosti prostega
hormona,
Encimsko-imunski test ELISA

• laboratorijski izvid v 5-7 delovnih
dneh.

Vsebuje: komplet za vzorčenje in pošiljanje,
vprašalnik, navodila, laboratorijsko storitev
in izvid

Zakaj se testirati?
Za ugotavljanje razlogov nespečnosti. Pri problemih povezanih s
hiperaktivnostjo.

Simptomi

Cena preiskave
od

40,00 €

Komu je analiza namenjena?
V primeru, da več kot 3 dni na teden ne spite normalno. V primeru, da želite določiti nočni profil hormona. V primeru, da
želite preveriti učinkovitost hormonskih nadomestkov.
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Testiranje je smiselno opraviti v primeru, ko ima posameznik težave
s spanjem. Lahko pa melatonin vpliva tudi na druge simptome in
lahko ob nizkem nivoju vpliva še na moteno delovanje imunskega
sistema, motnje cirkadianega ritma, motnje v spolnosti, motnje
v spominu – predvsem v področju dolgoročnega spomina,
hiperaktivnost, problemi z depresijo, glavoboli in migrene, motnje
razpoloženja, sanjanje – posamezniki, ki so uživali dodatne količine
melatonina, poročajo o intenzivnem sanjanju. Predvsem se
podaljšuje REM faza spanja.

Potek testiranja
•

Pri svojem zdravniku prejmete paket za testiranje hormonov
iz sline.

•

Vzorčite slino po priloženih navodilih.

•

Po pošti pošljite slino.

•

Počakajte do izvida (5 – 7 delovnih dni).

•

Z izvidom se naročite pri izbranem zdravniku.

Več informacij o testiranju: diagnosticni-laboratorij.si
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TEŽAVE S
PREBAVO
Intoleranca na hrano
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Informacije o analizi
Prehranska intoleranca oz. nealergijska preobčutljivost je stanje, ki ga opazimo pri polovici populacije. Prehranska intoleranca
je ponavljajoč negativen odziv na hrano (običajno beljakovino v živilu), ki ni neposredna posledica imunskega odziva. Negativen
odziv na hrano občutimo kot izpuščaj, srbečico, glavobol, utrujenost in zaspanost. Simptomi se pokažejo v 4-72 urah po zaužitju
živila, pozitivno pa je to, da ko živilo odstranimo iz jedilnika, tudi simptomi običajno izginejo. Z uporabo testa, ki deluje na osnovi
identifikacije specifičnih IgG4 protiteles določene hrane, lahko odpravimo simptome, ki jih povzroča intoleranca na hrano.

• Za analizo potrebujemo malo krvi,

Iščemo prisotnost protiteles IgG4 specifičnih za
vsako živilo posebej

• možnost samovzorčenja s pomočjo
lancete,

Izvid v 3 delovnih dneh

• določanje vrednosti protiteles IgG4 za
vsako živilo posebej,

Vzorec: slina

• ožji in širši nabor živil (od 20 do 184
alergenov),
Encimsko-imunski test ELISA

• laboratorijski izvid v 3 delovnih dneh,
• pregleden in razumljiv laboratorijski
izvid.

Vsebuje: komplet za vzorčenje in pošiljanje,
vprašalnik, navodila, laboratorijsko storitev
in izvid

Zakaj se testirati?
Intoleranca na hrano povzroča raznovrstne težave. Če intolerance
ne odkrijemo, sčasoma to lahko vodi v nespečnost, kronično
utrujenost, zaprtost, diarejo in kolitis. Pri napadu na kostni sistem ne
gre izključiti razvoja artritisa in poliartritisa. Če ti procesi potekajo
dlje, imunski sistem oslabi, človek pogosto zboli, slabost in bolečine
pa postanejo stalnica. Po zadnjih raziskavah alergologov lahko
kronično vnetje, ki ga izzove nutritivna intoleranca, povzroči razvoj
bolezni srčno-žilnega sistema.

Simptomi

Cena preiskave
od

55,00 €

Pri prehranski intoleranci je značilno, da vam mora določena hrana
škodovati in da se ta odziv ponavlja. Odziv morate imeti zmeraj,
vendar ni treba, da so znaki vselej enaki ali enako hudi. Najpogosteje
se pojavijo slabost, bolečine v želodcu, vetrovi, krči ali napenjanje,
bruhanje, driska, zgaga, glavobol, migrena, utrujenost in zaspanost,
rdečica in izpuščaji.

Potek testiranja
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Komu je analiza namenjena?

•

Pri svojem zdravniku se pozanimajte glede testiranja.

•

Zberite vzorec – pri tem naj pomaga zdravnik.

Testiranje za prehransko intoleranco je namenjeno vsem, ki se srečujete z zgoraj naštetimi simptomi.

•

Pošljite vzorec.

•

Počakajte do izvida (do 3 delovne dni).

•

Z izvidom se naročite pri izbranem zdravniku.
Več informacij o testiranju: intolerancanahrano.si
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DVOJNI HORMONSKI
TEST

Informacije o analizi
Presejalni preizkus materinega seruma temelji na merjenju multiplih biokemičnih označevalcev, ki jih uporabimo za izračun
dejavnika tveganja glede na merjene parametre in materino starost. Tako lahko identificiramo ženske z visokim tveganjem
rojstva otroka z Downovim sindromom in nato to potrdimo z uporabo ustrezne invazivne metode.

Presejalni preizkus materinega seruma

• Konkurenčna cena preiskave,

Merjenje hormonov prosti bhCG in PAPP-a

• analiza na z Nobelovo nagrado
nagrajenem analizatorju BRAHMS,

Izvid še isti dan po prejemu vzorca

• mesečno sodelujemo v neodvisni zunanji
kontroli pri inštituciji UKNEQAS,
• laboratorijski izvid še v istem dnevu po
prejemu vzorca,
• odzivnost, fleksibilnost, strokovna
pomoč.

Vzorec: serum

Vsebuje: hiter in varen transport vzorca iz
ordinacije v naš laboratorij, laboratorijsko
storitev in izvid.

Presejalni preizkusi
Ti presejalni preizkusi ne predstavljajo dodatnega tveganja za fetus in
lahko temeljijo na avtomatiziranih metodah za določitev zahtevanih
biokemičnih parametrov. Zato je možno izvajanje presejalnih
preizkusov na populaciji žensk, mlajših od 35 let. Zanesljivost
metode, ki jo uporabljamo v našem laboratoriju je višja od 95%.
Se pa % zanesljivosti dvigne skupaj z nuhalno svetlino, ki jo opravi
ginekolog.

Zakaj se testirati:

Cena preiskave

32,00 €

Downov sindrom je najbolj pogosta kromosomska napaka pri
novorojenih otrocih. Večina prizadetih oseb izkazuje trisomijo
kromosoma 21, katere vzrok je izpad kromosomske separacije
v času meioze. Oblika sindroma pri prizadeti osebi je povezana
s številom genov, ki so vključeni v napako. Tako nekatere osebe
izkazujejo šibke simptome, nekatere pa kompleten sindrom.

Komu je analiza namenjena?
Analiza je namenjena nosečnicam, ki želijo poznati tveganje za rojstvo otroka z Downovim sindromom. Dobljene
vrednosti hormonov uporabi ginekolog z licenco FMF (fetal medicine foundation) pri izračunu tveganja za kromosomske
okvare ploda.
18

Več informacij o testiranju: nuhalnasvetlina.com
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Anti-Müllerjev
hormon (AMH)

Informacije o analizi
Anti-Müllerjev hormon proizvajajo reproduktivni organi. Vloga in koncentracija hormona sta odvisna od spola in starosti.
Ženskam v rodni dobi se lahko določa AMH skupaj z drugimi hormoni, kot sta estradiol in FSH, za ocenitev plodnosti (ovarijska
rezerva). Testi so uporabni pri vrednotenju delovanja jajčnikov in pri napovedovanju nastopa menopavze. AMH se določa
ženskam, ki so podvržene reprodukcijskim postopkom, kot so in vitro oploditev (IVF), saj je prisotnost AMH povezana z
odzivnostjo na zdravljenje. AMH test se lahko uporabi tudi za oceno sindroma policističnih jajčnikov (PCOS). AMH je tumorski
označevalec, ki se uporablja kot odgovor na zdravljenje in spremljanje bolezni.

Merimo koncentracijo AMH v krvi

Izvid v 5 delovnih dneh

Vzorec: Venska kri

Encimsko-imunski test ELISA

Vsebuje: odvzem krvi, laboratorijsko
storitev in izvid

Simptomi
AMH je priporočljivo meriti ob vrednotenju funkcije jajčnikov, pri
težavah z neplodnostjo in za določitev menopavze.
AMH test je smiselno opraviti tudi tistim z znaki sindroma
policističnih jajčnikov (PCOS). Nekateri od teh vključujejo:
•
nenormalne krvavitve iz nožnice,
•
akne,
•
amenorejo,
•
manjše prsi,
•
povečana velikost jajčnikov,
•
prekomerna poraščenost po obrazu in telesu,
•
debelost.

Zakaj se testirati?
Testiranje je smiselno opraviti, če se srečujete z zgoraj naštetimi
simptomi oz. ste podvrženi določenim težavam; sindrom
policističnih jajčnikov, težave z neplodnostjo in menopavzo.
O testiranju povprašajte svojega ginekologa.

Komu je analiza namenjena?
Anti-Müllerjev hormon (AMH) opravlja različne fiziološke funkcije. Z leti je količina AMH vse manjša, po nastopu
menopavze pa AMH ne moremo več določiti. Analiza je namenjena vsem ženskam, ki jih zanima t.i. ovarijska rezerva.

20

Potek testiranja
•
•
•

Pri svojem ginekologu se pozanimajte glede testiranja.
V laboratoriju ali ambulanti se zglasite na odvzemu krvi.
Izvid pošljemo ginekologu v roku 7 dni.
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Kalprotektin

Informacije o analizi
Kalprotektin je beljakovina, ki jo pretežno izločajo nevtrofilci in monociti. Kalprotektin v blatu je pokazatelj neoplastičnih in
vnetnih bolezni prebavil. Z znano vrednostjo kalprotektina lahko razlikujemo med sindromom razdražljivega črevesja in vnetno
črevesno boleznijo. Povečanje kalprotektina je prisotno pri kronični vnetni črevesni bolezni, pri bakterijskih okužbah, nekaterih
parazitskih okužbah in kolorektalnem raku. Z endoskopijo se dokončno razjasni vzrok vnetja, prisotnost znakov in simptomov.

Merimo koncentracijo Kalprotektina v blatu

Izvid v 5 delovnih dneh

Vzorec: Blato

Encimsko-imunski test ELISA

Vsebuje: komplet za vzorčenje in pošiljanje
vzorca, vprašalnik, navodila, laboratorijsko
storitev in izvid

Pacienti z diagnosticirano kronično vnetno črevesno boleznijo imajo
lahko zelo visoko koncentracijo kalprotektina. Nizka koncentracija
kalprotektina pomeni, da je prisotnost znakov in simptomov
najverjetneje povezana z ne-vnetno črevesno motnjo, kot na primer:
sindrom razdražljivega črevesja (IBS) in virusne okužbe prebavil.

Simptomi
Simptomi se med pacienti razlikujejo, prav tako variirajo glede na
časovno obdobje. Pojavijo se lahko:
•

krvava ali vodena driska,

•

krči ali bolečine v trebuhu,

•

vročina,

•

izguba teže,

•

krvavitev iz danke,

•

občutek šibkosti.

Zakaj se testirati?
Če se srečujete z zgoraj naštetimi simptomi in ne veste kaj je temu
vzrok, povprašajte svojega zdravnika o testiranju kalprotektina v blatu.

Komu je analiza namenjena?
Test kalprotektina se lahko odredi takrat, kadar simptomi kažejo na vnetje prebavil ali v primeru, če zdravnik želi
razlikovati med kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB) in ne-vnetno črevesno boleznijo.
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Potek testiranja
•

Pri svojem zdravniku se pozanimajte glede testiranja.

•

Po navodilih zberite vzorec blata.

•

Pošljite vzorec.

•

Počakajte do izvida.

•

Z izvidom sem naročite pri izbranem zdravniku.
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www.diagnosticni-laboratorij.si
www.medicareplus.si      

