
Informácia o zriadení Národného referenčného centra pre 

surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz 

 

S účinnosťou od 1.4.2014 bolo zriadené pri RÚVZ so sídlom v Banskej 

Bystrici  Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu 

diagnostiku rickettsióz. Uvedené laboratórium poskytuje diagnostiku 

rickettsióz v humánnej sfére (serológia, PCR), ako aj diagnostiku na 

premorenosť kliešťov rickettsiami. Spektrum poskytovaných laboratórnych 

metód je podrobne uvedené v Prílohe č. 1 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI NRC PRE SURVEILLANCE A LABORATÓRNU DIAGNOSTIKU 

RISKETTSIÓZ 

 špecializovaná laboratórna diagnostika rickettsióz – pôvodcov kliešťami prenášaných 

ochorení a nimi vyvolaných protilátok 

 stanovenie referenčných metód a štandardov 

 uchovávanie vzoriek biologického materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia, 

získaného z potvrdeného prípadu 

 monitoring výskytu, epidemiologické analýzy a epidemiologický dohľad 

 expertízna a metodická činnosť 

 spolupráca v danej problematike s odbornými zložkami v rámci rezortu MZ SR – Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného 

zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) a so vzdelávacími inštitúciami – 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a s príslušnými orgánmi a 

organizáciami Európskej únie, so svetovou zdravotníckou organizáciou a ECDC 

 zaškoľovanie odborníkov v nových laboratórnych metodikách 

 publikačná činnosť 

 organizovanie podujatí s cieľom výmeny odborných skúseností v danej problematike 

 jedenkrát ročne podať správu o činnosti NRC Hlavnému hygienikovi Slovenskej 

republiky 

 

Príloha č. 1 : 

Spektrum poskytovaných laboratórnych metód diagnostiky rickettsióz v humánnej sfére 

Laboratóriom pre rickettsiózy Virologického ústavu SAV 

 

Vyšetrenie sér alebo celej nezrazenej krvi pacientov, ktorí prišli do aktívneho kontaktu 

s kliešťom, a to pri sporných prípadoch ochorení na rickettsiózu, kedy boli iné kliešťami 

prenášané ochorenia vopred vylúčené. 

 



 

Použité metódy: 

1. Serologické – IFA a ELISA s antigénmi IgG SFGR a IgM SFGR, ktoré detegujú skoré 

alebo neskoré protilátky vyvolané rickettsiami skupiny purpurových horúčok (spotted 

fever group rickettsia) alebo IgG TGR a resp. IgM TGR, ktoré detegujú skoré alebo 

neskoré protilátky vyvolané rickettsiami týfusovej skupiny (typhus group) rickettsií. 

Odobranú krv je potrebné ihneď scentrifugovať a sérum následne dopraviť do 

laboratória alebo uschovať pi teplote -20 st. C. párovú vzorku na kontrolu titra 

(sérokonverzia) sa odporúča odobrať za 2 týždne. 

2. Vyšetrenie nezrazenej krvi (v EDTA) pacientov alebo zoškrabu (prípadne biopsie) 

z postihnutéhjo miesta (vzniknutého pri pricicaní kliešťa, odlíšiť LB!) metódou PCR 

a následnej sekvenácie na bližšie určenie druhu rickettsie.  

Biopsia, ktorú treba odobrať sterilne sa dá do sterilnej skúmavky bez akéhokoľvek 

média, v prípade potreby sa použije na kultiváciu. Čo najskôr sa transportuje do 

laboratória, zatiaľ sa udržuje v chladničke pri teplote + 4 stupne Celzia. 

3. Analýza kliešťa, ktorého mal človek pricicaného na niektorej časti tela (tzv. aktívny 

kontakt).  

Metódou PCR sa zistí, či je kliešť infikovaný niektorými kliešťami prenášanými 

rickettsiami (R. slovaca, helvetica, raoultii, monacensis). Výsledok slúži ako podklad 

pre lekára pri rozhodnutí o postupe liečby a použití vhodného liečiva. 

 

 

Z doposiaľ zistených údajov o výskyte rickettsióz v prírodných ohniskách boli 

potvrdené rickettsie u prenášačov a u rezervoárových zvierat najmä v lokalitách, ktoré 

sú vyznačené na mape v Prílohe č. 2 

 

Príloha č. 2 

Mapa výskytu rickettsióz na Slovensku 

 

 


