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Antimykotika – rozšíření o léčivo isavukonazol (Cresemba) 
 
Počínaje dnem 8.8.2022 dochází k rozšíření spektra vyšetřovaných léčiv ze skupiny antimykotik. 
Kromě stávajících antimykotik (vorikonazol, posakonazol, flukonazol, itrakonazol) bude nově 
vyšetřován isavukonazol.  
 
Klinický význam vyšetření: 
Invazivní mykotické infekce jsou závažnou infekční komplikací u imunokompromitovaných 
nemocných a jsou spojeny s vysokou morbiditou a mortalitou. Stanovení koncentrace antimykotik je 
vhodná pro nastavení terapeutické hladiny, ověření terapeutických hladin, pro nastavení hladin u 
rizikových pacientů, dále pro kontrolu hladin při neúčinné terapii /absorpce, vylučování/ nebo 
potvrzení toxických hladin. 
 
Indikace vyšetření: 
Měří se hladiny u pacientů na léčbě v ustáleném stavu, v některých studiích už 2. den (obvykle během 
týdne), při nasazení interagující terapie, při pochybnostech o compliance nebo při známkách toxicity.  
Krev je nutné odebrat před podáním léku. 
 
Režim vyšetření: RUTINA, 1x týdně 
 
Odběrové, preanalytické a transportní pokyny: 
Nesrážlivá krev (K3EDTA), materiál je nutno transportovat do Laboratoře dědičných metabolických 
poruch (ve všední dny 7-18 h) při teplotě 15-25 °C do 1 hodiny od odběru. 
 
Žádanka: elektronická nebo papírová 
Lékař indikuje konkrétní požadované léčivo. 
 
Hodnocení: 
Terapeutické rozmezí: 
Isavukonazol (mg/l):  2,00 – 5,00  ideální terapeutická hladina: 2,5 mg/l 
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Bližší informace v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL. 
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