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CO NABÍZÍME

 ■ Široké spektrum rutinních i speciálních biochemických analýz 
(substráty, enzymy, minerály).

 ■ Vyšetření krevního obrazu, včetně pětipopulačního diferenciál-
ního rozpočtu leukocytů.

 ■ Základní i speciální hemokoagulační vyšetření.
 ■ Kvantitativní stanovení biomarkerů ve velmi nízkých koncen-

tracích (cytokiny, adhezní molekuly, biomarkery orgánového 
poškození, markery oxidačního stresu, hormony aj.) metodou 
ELISA ve vzorcích humánního i zvířecího biologického matriálu.

 ■ Vývoj nových metod a měření absorpčních spekter v rozsahu 
viditelného a UV světla ve vzorcích o malém objemu.

 ■ Vývoj nových metod a měření excitačních a emisních spekter 
na automatickém fl uorimetru, včetně měření pro speciální 
ELISA metody (s fl uorimetrickou detekcí).

oDborné zamĚŘení

Náš tým provádí široké spektrum rutinních i speciálních analýz 
a slouží jako servis pro ostatní výzkumné týmy Biomedicínského 
centra: 
 ■ biochemické analýzy (Na+, K+, Cl–; substráty, enzymy, minerály), 

a to biologických vzorků humánních i zvířecích, 
 ■ hematologická vyšetření (krevní obraz včetně pětipopulačního 

diferenciálního rozpočtu leukocytů, základní i speciální hemo-
koagulační vyšetření, kvantitativní stanovení biomarkerů ve 
velmi nízkých koncentracích), 

 ■ imunochemické analýzy založené zejména na ELISA metodě 
(měření v rozsahu UV a VIS světla, ve vzorcích malého objemu), 

 ■ analýzy na kapalinovém chromatografu s možností detekce 
různých analytů (HPLC-MS).
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