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 ÚVOD 
Streptococcus pneumoniae je pôvodcom závažných invazívnych aj neinvazívnych ochorení. Povinné očkovanie 
proti niektorým z vyše 90 sérotypov pneumokokov je v SR zavedené od roku 2009. Základnou aj nadstavbovou 
diagnostikou kmeňov S. pneumoniae izolovaných od pacientov s invazívnym pneumokokovým ochorením (IPO) 
sa od roku 2011 zaoberá Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy (NRC). Pri analýze 
jednotlivých kmeňov využíva tak metódy, ktorých realizácia vyžaduje mať k dispozícii živú monokultúru, ako aj 
metódy, ktoré ako vstupný materiál používajú DNA baktérií.  
CIEĽ 
Analyzovať úspešnosť kultivácie kmeňov Streptococcus pneumoniae a navrhnúť riešenie vedúce k zlepšeniu 
a zjednoteniu doručovania vzoriek do NRC pre pneumokokové nákazy s ohľadom na faktory ovplyvňujúce 
viabilitu kmeňov, možnosti mikrobiologických laboratórií, transportu, a postupy pri ich ďalšej analýze.    

SÚBOR A METODIKA 
Počas rokov 2011 a 2012 bolo do NRC doručených spolu 89 kmeňov S. pneumoniae izolovaných z pôvodne 
sterilných miest. Vzorky boli kultivované na krvnom agare. Druhová príslušnosť bola potvrdená pomocou 
konvenčnej PCR reakcie. 

VÝSLEDKY 
 Z 89 kmeňov S. pneumoniae sa v NRC podarilo vykultivovať 80 kmeňov 
(89,9%), 9 kmeňov (10,1%) sa vykultivovať nepodarilo. Úspešná 
kultivácia za rok 2011 predstavuje 92,5% (37 kmeňov), neúspešná 7,5% 
(3 kmene). V roku 2012 bolo úspešne kultivovaných 87,8% (43 kmeňov), 
neúspešne 12,2% (6 kmeňov). 

ZÁVERY A DISKUSIA 
Skutočnosť, či sa daný kmeň S. pneumoniae po zaslaní do NRC podarí opätovne vykultivovať, je rozhodujúcim 
faktorom pri ďalšej, podrobnejšej analýze konkrétneho kmeňa, ktorá zahŕňa sérotypizáciu, prípadne aj  určenie 
genetickej príbuznosti. Úspešná kultivácia nie je nevyhnutná pre aspoň čiastočnú sérotypizáciu. Navrhnutý 
algoritmus zasielania a analýzy vzoriek pomôže zlepšiť a zjednotiť postup pri posielaní vzoriek z regionálnych 
laboratórií do NRC s ohľadom na možnosti mikrobiologických pracovísk a transportu. Pomôže tiež dosiahnuť čo 
najúspešnejšiu kultiváciu a sérotypizáciu. Zároveň aj pri kultivačne neúspešných vzorkách môže pomôcť 
zabezpečiť možnosť stanovenia sérotypu/séroskupiny, resp. začlenenia do skupiny  nevakcinačných sérotypov. 
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Graf č. 1 Percentuálne zastúpenie úspešne a neúspešne 
kultivovaných kmeňov S. pneumoniae v NRC spolu za roky 
2011 a 2012, a za jednotlivé roky osobitne. 
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