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Pôvodca 
 Toxoplazmóza patrí medzi najrozšírenejšie parazitárne ochorenia 

ľudí. 
 Pôvodcom ochorenia je parazitický prvok Toxoplasma gondii. 
 Definitívnym hostiteľom je mačka, medzihostiteľmi sú 

teplokrvné stavovce, vrátane človeka. 
 1908 Nicolle a Manceaux prvýkrát opísali parazita u 

severoafrického hlodavca.  
 1923 český oftalmológ Janků prvýkrát popísal toxoplazmózu u 

dieťaťa s hydrocefalom, kolobomom žltej škvrny a 
mikroftalmom („morbus Janků”). 
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Laboratórna diagnostika 
toxoplazmózy 
 Diagnostika toxoplazmózy je na základe klinických príznakov 

problematická, pretože neexistuje žiadny typický klinický 
príznak, ktorý by jednoznačne určoval diagnózu. Často je 
limitujúcim faktorom overenia klinickej diagnózy iba laboratórne 
vyšetrenie. 

 Laboratórna diagnostika je založená na sérologickom vyšetrení, 
histologickom vyšetrení tkanív, lymfatických uzlín a placenty, 
priamom dôkaze DNA metódami molekulárnej biológie (PCR), 
alebo na izolácii T. gondii na laboratórnych myšiach. 

 Z hľadiska terapie je významná predovšetkým včasnosť 
diagnostiky a určenie štádia ochorenia. 
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Nepriame metódy 
 Rutinná laboratórna diagnostika sa opiera 

predovšetkým o nepriame diagnostické metódy na 
dôkaz anti-toxoplazmových protilátok v sére. 

 Vyšetrovacie postupy spočívajú v kombinácii 
základných a doplňujúcich (nadstavbových) 
vyšetrovacích metód. 

 Kombináciou vhodných testov umožňujúcich 
stanovenie jednotlivých tried imunoglobulínov a 
sledovaním dynamiky tvorby protilátok možno odlíšiť 
čerstvú infekciu od latentnej, neaktívnej infekcie. 
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Nepriame metódy 
 Častokrát je ťažké urobiť jednoznačný záver na základe jedného 

vyšetrenia. V prípade sporných alebo nejasných  výsledkov sa 
odporúča opakovať vyšetrenie za 2-3 týždne a sledovať 
dynamiku tvorby protilátok (pokles alebo vzostup titra). 

 Na základné skríningové vyšetrenie celkových toxoplazmových 
protilátok sa používa reakcia viažuca komplement (RVK), 
prípadne nepriama imunofluorescencia (IFT).  

 Nevýhodou RVK je nemožnosť odlíšenia protilátok triedy IgG, 
IgM a IgA. Na druhej strane sú získané výsledky štandardné a 
dobre reprodukovateľné a opakované vyšetrenie umožňuje 
sledovať dynamiku tvorby protilátok. 
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Nepriame metódy 
 Na dôkaz jednotlivých imunoglobulínových tried sa používa 

enzýmová imunoanalýza (ELISA) a jej modifikácie. 
 Porovnaním hladín jednotlivých imunoglobulínových tried možno 

vo väčšine prípadov odlíšiť akútnu a chronickú infekciu. 
 Pri akútnej toxoplazmóze je možné v sére zistiť vysoký titer 

špecifických protilátok typu IgM, IgA a IgE, zatiaľ čo hladiny IgG 
sú spočiatku nízke. 

 O aktívnej infekcii svedčí vzostup titra protilátok, stabilne vysoké 
titre sú charakteristické pre nedávnu odznievajúcu infekciu a 
stabilne nízke titre pre chronickú, latentnú infekciu. 
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Nepriame metódy 
 Po odznení akútnej fázy sú titre celkových protilátok stabilné 

alebo klesajú, hladiny IgM a IgA postupne klesajú až na hranicu 
citlivosti stanovenia, zatiaľ čo IgG sa dlhodobo udržujú na 
vysokých hodnotách a len pomaly klesajú. 

 Protilátky IgM sa objavujú 2-4 týždne po infekcii a vymiznú do 9 
mesiacov. Niekedy môžu pretrvávať v nízkych hladinách oveľa 
dlhšiu dobu.  

 IgA spravidla vymiznú skôr ako IgM (do 3 mesiacov). 
Stanovenie IgA je nevyhnutné v sporných prípadoch, kedy IgM 
neposkytuje jednoznačnú informáciu. 
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Nepriame metódy 
 IgM a IgA protilátky neprechádzajú cez placentárnu 

bariéru z matky na dieťa, čo má veľký význam pri 
diagnostike kongenitálnej toxoplazmózy. 

 Ako sľubné sa ukazuje stanovenie IgE protilátok, 
ktoré sú taktiež markerom akútnej infekcie. 

 Protilátky IgG sa objavujú 1-2 týždne po infekcii, 
vrchol dosahujú po 6 mesiacoch a len pozvoľne 
klesajú. V nízkych titroch môžu pretrvávať po celý 
život. 
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Nepriame metódy 
 Test avidity protilátok IgG sa používa na presné určenie štádia 

ochorenia. Je založený na princípe merania pevnosti väzby 
medzi antigénom a protilátkou. Protilátky, ktoré sa tvoria v 
prvých fázach infekcie, sa neviažu k antigénu príliš pevne, ich 
avidita je nízka (nízko avidné protilátky IA < 30%).  V priebehu 
infekcie imunitná odpoveď vyzrieva a avidita protilátok narastá. 

 Metóda imunoblotu sa najviac využíva pri diagnostike 
kongenitálnej infekcie. Zakladá sa na poznatku, že nie všetky 
antigény sú exprimované v rovnakom štádiu toxoplazmózy a sú 
typické pre jednotlivé imunoglobulínové triedy.  
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Nepriame metódy 
 Poznáme ROP1 – roptriový antigén, MAG1 – matrixový antigén, 

SAG1 – hlavný povrchový antigén, GRA7, GRA8 – granulárne 
antigény. Hlavným markerom pre IgM protilátky je ROP1 a 
GRA8 antigén, pre IgG hlavne GRA7 a SAG1 antigén. U IgA 
protilátok môže byť imunitná odpoveď na jednotlivé antigény 
variabilná.  

 Keďže je sérologická diagnostika toxoplazmózy komplikovaná, 
boli vypracované algoritmy vyšetrovania pre jednotlivé skupiny 
pacientov spolu s interpretáciou výsledkov a odporúčaním pre 
klinického pracovníka (Ondriska a kol. Návrh odborného 
usmernenia etiologickej diagnostiky toxoplazmózy, 2002). 
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Priame metódy 
 Sú založené na histologickom vyšetrení farbených preparátov z 

biologického materiálu (lymfatická uzlina, biopsie, placenta, 
likvor, BAL) alebo na dôkaze parazita pokusom na bielych 
myšiach, prípadne kultiváciou na tkanivových kultúrach. 

 V posledných rokoch sú sérologické vyšetrenia stále viac 
nahrádzané diagnostickými metódami založenými na poznatkoch 
a princípoch molekulárnej biológie. Najmä PCR reakcia 
(Polymerase Chain Reaction) je najvyužívanejšou metódou na 
diagnostiku prenatálnej toxoplazmózy a toxoplazmózy u 
imunodeficientných pacientov. 
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Priame metódy 
 Na detekciu parazita pomocou PCR sa najčastejšie využívajú 3 

cieľové miesta (B1 gén, sekvencia AF146527 a fragment 18S 
rDNA) 

 Viac ako klasická PCR sa na diagnostiku používa tzv. real-time 
PCR metóda, ktorá je kombináciou klasickej PCR a metódy 
dôkazu pomocou fluorescenčne značených sond. Je možné ju 
vykonávať tak kvalitatívne ako i kvantitatívne (LightCycler, 
Roche). V biologickom materiáli sa dokazuje prítomnosť génu 
B1, ktorý sa v genóme T. gondii nachádza v 35 kópiách. Metóda 
RT-PCR je veľmi citlivá, vysoko špecifická a menej časovo 
náročná (cca. 2,5 hodiny). 
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Priame metódy 
 Na vyšetrenie metódou PCR je vhodný nasledovný 

biologický materiál: 
 Plodová voda po 18 týždni od otehotnenia, fetálna 

krv, pupočníková krv a placenta v prípade podozrenia 
na kongenitálnu toxoplazmózu 

 likvor v prípade podozrenia na neurotoxoplazmózu 
 očná tekutina v prípade podozrenia na očnú formu 

toxoplazmózy 
 plná krv (leukocytárna frakcia) v akútnej fáze 

ochorenia 
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Imunokompetentní pacienti 
 Akútna toxoplazmóza prebieha u 

imunokompetentných osôb inaparentne a benígne 
alebo pod príznakom lymfadenopatie, s teplotami a 
pocitom únavy. 

 Prevalencia toxoplazmózy v dospelej populácii sa na 
Slovensku  pohybuje okolo 40 %.  

 Pretrvávanie nízkych t itrov anti-toxoplazmových 
protilátok (KVR 1:32) u imunokompetentných osôb je 
bežným javom a nie je dôvodom na začatie terapie. 
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Tehotné ženy 
 Tehotné ženy sú jednou z najrizikovejších skupín, 

predovšetkým pokiaľ sú bez imunity (primoinfekcia).  
 Ak je žena infikovaná počas gravidity, môže dôjsť ku 

kongenitálnemu prenosu infekcie na plod  a jeho 
závažnému poškodeniu. 

 Sérologické vyšetrenie sa robí na začiatku gravidity – 
I. trimester, keď je riziko poškodenia plodu najväčšie 
(celkové toxoplazmové protilátky RVK , IgM, IgG). 
 

www.vzbb.sk 



NRC pre toxoplazmózu 18 

Tehotné ženy 
 Ženy, ktorých nález zodpovedá prekonanej 

toxoplazmóze(RVK pozitívna, IgM, IgA negatívne, 
vysoko avidné IgG), sa už ďalej nesledujú, pretože 
infekcia prekonaná pred tehotenstvom má 
protektívny účinok na plod. 

 Naopak ženy úplne negatívne sa podrobia druhému, 
prípadne tretiemu vyšetreniu – II. a III. trimester, 
pretože nie je vylúčené, že sa v priebehu tehotnosti 
nenakazia. 
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Tehotné ženy 
 Ak sú zistené IgM a IgA v nižších hladinách, vyšetrenie sa 

opakuje o 2-3 týždne. Okrem pozitivity IgM a IgA v opakovanom 
vyšetrení o akútnej toxoplazmóze svedčí aj sérokonverzia 
celkových protilátok v teste RVK. 

 V prípade potvrdenia akútnej toxoplazmózy (RVK pozitívna, IgM 
a IgA vysoko pozitívne, nízkoavidné IgG, WB P30 pozitívny) je 
potrebné vykonať prenatálne vyšetrenie a zahájiť liečbu. 

 V prípade podozrenia na kongenitálnu infekciu alebo pri 
nejednoznačných výsledkoch sérologického vyšetrenia sa 
odporúča vyšetrenie plodovej vody metódou PCR. 
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Novorodenci 
 U novorodencov môže byť situácia komplikovaná tým, že tvorba 

protilátok ešte nie je dostatočne vyvinutá a IgM sa nemusia 
vytvoriť u každého infikovaného novorodenca. Preto negatívny 
nález nevylučuje infekciu. Naproti tomu protilátky IgA bývajú 
pozitívne u väčšiny infikovaných novorodencov. 

 Protilátky IgG prenesené od matky, môžu u novorodenca 
pretrvávať 6-12 mesiacov od pôrodu. 

 Protilátky IgM a IgA neprechádzajú placentou a aj ich veľmi 
nízke hladiny môžu signalizovať infekciu. 
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Novorodenci 
 Sérologické vyšetrenie novorodenca je potrebné vykonávať 

paralelne s vyšetrením matky. Dôležité je porovnať sérologický 
profil matky a novorodenca (Western-Blot). 

 V neskoršom detskom veku a v dospelosti sa môže vyskytnúť aj 
očná forma toxoplazmózy, ktorá je pokladaná za manifestáciu 
kongenitálne získanej infekcie.  

 Titer sérových anti-toxoplazmových protilátok pri očnej forme 
toxoplazmózy môže byť veľmi nízky alebo negatívny, naopak 
zvýšená je lokálna produkcia protilátok v očnej tekutine. 
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Osoby s imunodeficienciou 
 Zvláštnu pozornosť si vyžadujú imunosuprimovaní pacienti 

(pacienti s AIDS, transplantovaní pacienti), u ktorých hrozí riziko 
reaktivácie latentnej toxoplazmózy. 

 V týchto prípadoch nemá tvorba a dynamika protilátok typický 
priebeh a významný je už aj nález nízkych hladín. 

 U HIV pozitívnych pacientov s počtom CD4 lymfocytov pod 
200/mm3 krvi, hrozí riziko toxoplazmovej encefalitídy. 

 Boli popísané prípady prenosu toxoplazmózy pri transplantáciách 
kostnej drene, srdca, obličiek a pod. Pred transplantáciou by sa 
mali vyšetriť protilátky na toxoplazmózu u príjemcu aj darcu. 
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Ďakujem za pozornosť 
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