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NRC  pre toxoplazmózu pri RÚVZ v Banskej Bystrici pracuje od 1.marca 1997.          

Vedúcim NRC je RNDr. Jozef Strhársky. Okrem vedúceho pracuje v NRC jedna zdravotná 

laborantka s ukončeným  PŠŠ. 

 Diagnostika toxoplazmózy sa vykonáva podľa štandardnej schémy. Dôkaz celkových 

protilátok sa robí komplement viažucou reakciou (KVR). Všetky pozitívne séra od titra 1:32 

a vyššie, sú ďalej vyšetrované metódou ELISA na dôkaz špecifických protilátok radu IgM, 

IgA a následne vyšetrujeme protilátky radu IgE. V prípade pozitívnych výsledkov zisťujeme 

aviditu IgG protilátok. 

 V roku 2006 sme vyšetrili metódou KVR na dôkaz celkových toxoplazmových 

protilátok 120 vzoriek sér. Na dôkaz špecifických IgM protilátok metódou ELISA sme 

vyšetrili 119 vzoriek, na dôkaz IgA protilátok metódou ELISA sme vyšetrili 110 vzoriek a na 

dôkaz IgE protilátok metódou ELISA sme vyšetrili 100 vzoriek sér.  Aviditu IgG protilátok 

sme vyšetrili u 91 vzoriek. Okrem toho sme za účelom zistenia prevalencie toxoplazmových 

protilátok v slovenskej populácii vyšetrili ďalších 1845 vzoriek metódou KVR. 



 Aj v roku 2006 sme pokračovali so surveillance toxoplazmózy  gravidných žien, čo 

umožňuje vyhľadať prípady aktívnej a kongenitálnej toxoplazmózy a začať včasnú a cielenú 

liečbu. Za obdobie roka 2006 sme vyšetrili 48 vzoriek sér od gravidných žien.  

 Celkový pokles počtu vyšetrených vzoriek oproti predošlým rokom je spôsobený tým, 

že sérologickú diagnostiku toxoplazmózy začala vykonávať aj FNsP FDR Banská Bystrica, 

ktorá nám prevzala značnú časť vzoriek. NRC malo počas celého roka aj problémy 

s doručovaním a zvozom vzoriek. 

V  roku 2006 oddelenie molekulárnej biológie vyšetrilo pre potreby NRC 98 vzoriek 

biologického materiálu (plodová voda 97 vzoriek, pitevný materiál 1 vzorka) metódou 

priameho dôkazu pôvodcu pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).  

 Epidemiologická situácia výskytu toxoplazmózy v Slovenskej republike za rok 2006, 

ako aj podrobný prehľad o vyšetrených vzorkách sú uvedené v priložených tabuľkách a mape. 

Konzultačnú a metodickú činnosť poskytujeme pre klinické pracoviská priebežne. 

Metodická činnosť spočíva v poskytovaní odborných informácií pre lekárov prvého kontaktu 

o možnostiach diagnostiky a odporúčaní liečby na špecializovanom infekčnom oddelení FNsP 

FDR v Banskej Bystrici. Na webovej stránke RÚVZ Banská Bystrica (www.vzbbb.sk) je 

zriadená stránka NRC, kde je zverejnená správa o jeho činnosti, epidemiologický prehľad 

o výskyte toxoplazmózy, odborné články, metodiky a odborné usmernenia, ako aj odkazy na 

iné stránky s rovnakou problematikou. 

Koncom decembra 2005 NRC pre toxoplazmózu úspešne zavŕšilo proces akreditácie 

a akreditovalo všetky činnosti vykonávané v NRC pre toxoplazmózu. Spolu máme 

akreditovaných 7 vyšetrovacích metód na stanovenie celkových toxoplazmových protilátok, 

ako aj jednotlivých imunoglobulínových tried. V súlade s požiadavkami akreditácie sme sa v 

rámci externej kontroly a potvrdenia objektívnosti výsledkov úspešne zúčastnili dvoch 

medzilaboratórnych testov na stanovenie toxoplazmových protilátok (Toxoplasma antibodies 

1/2006 a 2/2006, Labquality, Fínsko). Počas roka sme vykonali 32 opakovaných meraní.  

RNDr. Strhársky  sa aktívne zúčastnil vedecko-pracovnej konferencie „XIII. Aktuálne 

problémy humánnej parazitológie“ s prednáškou „Séroprevalencia toxoplazmózy v slovenskej 

populácii“, Bratislava, 27.11.2006. Zúčastnil sa tiež medzinárodnej konferencie „VII. 

slovenské a české parazitologické dni“, Modra, 25.5.2006. Aj v roku 2006 pokračoval v 

doktorandskom štúdium v odbore parazitológia na Parazitologickom ústave SAV v Košiciach. 

Ako tému dizertačnej práce si zvolil problematiku toxoplazmózy “Toxoplazmóza u tehotných 

http://www.vzbbb.sk/


žien a novorodencov“. V máji 2006 úspešne absolvoval dizertačnú skúšku a obhajobu 

minimovej doktorandskej práce. 

RNDr. Strhársky je konzultantom a vedúcim bakalárskej práce študentke 2. ročníka 

FPV UMB B. Bystrica – téma: „Laboratórna diagnostika toxoplazmózy“. Pre študentov UMB 

Banská Bystrica zabezpečuje prednášky s problematikou lekárskej parazitológie a 

sérologickej diagnostiky toxoplazmózy. 

 

Plán činnosti NRC pre toxoplazmózu na rok 2007 
1. Zabezpečiť základnú diagnostiku toxoplazmózy v súlade s „Odborným usmernením 

MZ SR o diagnostike toxoplazmózy“ pre spádovú oblasť okresu Banská Bystrica. 
2. Zabezpečiť nadstavbovú sérologickú diagnostiku v súlade s „Odborným usmernením 

MZ SR o diagnostike toxoplazmózy“ pre celé územie Slovenska. 
3. Pokračovať v skríningu gravidných žien vyšetrovaním plodových vôd a iného 

biologického materiálu metódou PCR. 
4. Aktívna účasť na vedeckej konferencii v danej problematike. 
5. Poskytovať odborné konzultácie zdravotníckym pracovníkom v danej problematike. 
6. Zabezpečiť odborné stáže a školenia pre iné laboratóriá na našom pracovisku. 

7. Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch (Labquality 2007, Finland). 

8. Informovať laickú verejnosť prostredníctvom internetovej stránky www.vzbb.sk 

9. Vypracovanie výročnej správy o činnosti NRC pre toxoplazmózu. 

10. Pokračovanie v doktorandskom štúdiu. 

                                                                     

 

             

 

       RNDr. Jozef Strhársky                                                        

                                                                                 vedúci NRC pre toxoplazmózu    
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