
 
 
 

 

 
Ljubljana, 7. 4. 2022 

Spoštovani, 

Sporočamo vam, da smo z dnem 6. 4. 2022 nabor molekularnih preiskav Laboratorija za parazitologijo 
Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo dopolnili s PCR v realnem času za detekcijo DNK ameb iz rodu 
Acanthamoeba (ime preiskave v katalogu preiskav je »Acanthamoeba spp. – molekularna detekcija«, 
preiskavo naročite v e-naročilnici »OKUŽBE OČESA« kot je prikazano na Sliki 1). Omenjeno preiskavo smo 
validirali tudi z vašim sodelovanjem. Ugotavljamo, da je njena občutljivost višja od občutljivosti detekcije 
akantameb s klasičnimi preiskavami (mikroskopija, kultivacija), kar potrjujejo tudi podatki iz strokovne 
literature. Dodatno prednost predstavlja tudi hitrejši dokaz povzročitelja. 

Zaradi navedenih prednosti molekularno diagnostiko ob sumu na akantamebni keratitis močno 
spodbujamo. Za molekularno diagnostiko akantamebnega keratitisa gojišča PAGE v našem laboratoriju ni 
potrebno več predhodno naročiti. Postržek/bris roženice odvzemite v 2 ml epruvetko s sterilno fiziološko 
raztopino, ki vam jo bomo poslali takoj, ko jo boste potrebovali in naročili, kontaktne leče, tako kot do 
sedaj, pošljite v posodici za hranjenje kontaktnih leč skupaj s tekočino za leče, če za preiskavo odvzamete 
prekatno vodko, jo pošljite v sterilni brizgi. Odvzeti material naj bo v laboratorij poslan še isti dan v roku 
4 ur. Do dostave v laboratorij ga hranite na sobni temperaturi. Če bo material v laboratorij poslan na 
delavnik (ponedeljek – petek, sprejem v laboratorij do 11. ure), bomo na dan sprejema iz poslanega 
materiala osamili DNK, prihodnji dan pa bo znan rezultat PCR v realnem času, ki bo viden v obliki delnega 
izvida. Del materiala bomo kultivirali, pri čemer kultivacije, ki bo trajala 10 dni od dneva sprejema, ne bomo 
zaračunali, bo pa njen rezultat na končnem izvidu.  

 
Slika 1: Naročanje preiskave »Acanthamoeba spp. – molekularna detekcija« v e-naročilnici. 
 
Mikroskopska diagnostika in kultivacija sta našim naročnikom še vedno na voljo, tako da se lahko odločite 
tudi samo zanju.   



 
 
 
 
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslednjih telefonskih številkah: 

Telefon laboratorija: 01 543 74 71, 01 543 74 61 
Telefon vodje laboratorija: 01 543 74 70 
 

 

Z lepimi pozdravi, 

Laboratorij za parazitologijo 
Vodja: doc. znan. sod. dr. Barbara Šoba Šparl, univ. dipl. mikrobiol. 
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