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ABSTRAKT 
 
LITAVSKÁ, Suzana: Vplyv vakcinácie na výskyt a rezistenciu kmeňov 

Streptococcus pneumoniae na Slovensku [Rigorózna práca] / Suzana Litavská. 

- Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta; Katedra 

bunkovej a molekulárnej biológie liečiv. – Konzultant: doc. RNDr. Marián 

Bukovský, PhD. a školiteľka  doc. MUDr. Helena Hupková, PhD.; Bratislava: 

FaF UK, 2011, počet strán = 81 s. 

 

Najúspešnejším prostriedkom prevencie vzniku chorôb vyvolaných kmeňmi 

Streptococcus pneumonaie bolo zavedenie vakcín do praxe a to najmä           

7-valentnej a 13-valentnej konjugovanej pneumokokovej vakcíny. Takýmto 

prístupom sa podarilo znížiť šírenie kmeňov Streptococcus pneumoniae.  

Predložená práca sa zaoberá štúdiom kmeňov Streptococcus pneumoniae, 

ktoré sú hlavnými pôvodcami akútneho zápalu stredného ucha detí. 

Sérotypizáciou boli určované jednotlivé sérovary týchto kmeňov a pomocou    

E-testu analyzovaná ich rezistencia na antibiotiká. Ďalším cieľom práce bolo 

zhodnotenie zastúpenia jednotlivých sérovarov v 7-valentnej a 13-valentej 

konjugovanej vakcíne. Výsledky tejto štúdie z r. 2009 boli porovnávané 

s výsledkami štúdií z r. 1999 a 2006, ktoré prebehli za rovnakých podmienok.  

Za posledné tri roky sa na Slovensku zaznamenal pokles celkovej rezistencie 

na penicilínové antibiotiká kým na druhej strane stúpla celková rezistencia na 

makrolidové antibiotiká. Na základe percentuálneho zastúpenia sérovarov 

v konjugovaných vakcínach bola preukázaná vyššia účinnosť 13-valentnej 

konjugovanej vakcíny.  

 

 

 

Kľúčové slová: 

Streptococcus pneumoniae. Sérotypizácia. Rezistencia. 7-valentná 
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ABSTRACT 
 

LITAVSKÁ, Suzana: The influence of vaccination on the incidence and 

resistance of strains of Streptococcus pneumonaie in Slovakia [Qualifying 

thesis] / Suzana Litavská. – Comenius University in Bratislava. Faculty of 

Pharmacy; Department of Cell and Molecular biology of drugs. – Supervisor: 

Assoc. prof. RNDr. Marián Bukovský, PhD., Advisor: Assoc. prof. MUDr. 

Helena Hupková, PhD.; Bratislava: FaF UK, 2011, number of pages = 81 p. 

 

Introduction of conjugated pneumococcal vaccines into immunization 

schedules, especially the 7-valent and 13-valent conjugate vaccines, was the 

most effective prevention of diseases caused by Streptococcus pneumoniae. 

This approach was resulting in decrease of spread of strains of Streptococcus 

pneumoniae.  

In this work, the strains of Streptococcus pneumoniae as the main origin of 

children’s acute otitis media have been analyzed. Serotypes of the respective 

strain types were determined by the serotypisation, and their resistances to 

antibiotics were analyzed using E-test method. Furthermore, representation of 

the strains in 7-valent and 13-valent conjugate vaccines was evaluated. The 

obtained results were compared to results available from works carried out in 

1999 and 2006, which have been performed under the same conditions. 

In the last three years, a decline in the total resistance to penicillin antibiotics 

has been recorded in Slovak Republic. On the other side, the resistance to 

macrolide antibiotics has been increased. The higher efficiency of 13-valent 

conjugate vaccine was proved by analyzed percentage representation of 

serotypes in this vaccine.   

   
 
 

 

Keywords:  

Streptococcus pneumoniae. Serotypisation. Resistance. 7-valent conjugate 

vaccine. 13-valent conjugate vaccine. Serotypes.                                                                           



PREDHOVOR 
 

Kmene Streptococcus pneumoniae sa koncom 20. st. rozšírili 

celosvetovo. Mnohé sérovary Streptococcus pneumoniae sa stali rezistentnými 

na bežné antibiotiká používané v lekárskej praxi. U niekoľkých sérovarov sa 

dokonca zaznamenala aj multirezistencia. Rezistencia sa vo väčšine prípadov 

spájala so schopnosťou mutácie sérovarov a vzájomnej výmeny genetického 

materiálu. Aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu a vzostupu rezistencie boli 

vynaložené mnohé úsilia.  

Najväčším pokrokom v prevencii nad infekciami vyvolanými týmito 

kmeňmi bolo ich zavedenie do povinného očkovania. Vakcíny sa stále inovujú 

a sú čoraz účinnejšie, avšak aj naďalej je nevyhnutné sledovanie ich účinnosti 

až kým sa nedosiahne 100 % ochrana nad invazívnymi kmeňmi Streptococcus 

pneumoniae.  
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1. ÚVOD 
 
 

Streptococcus pneumoniae patrí medzi kmene, ktoré vyvolávajú mnohé 

zápalové ochorenia a sú rozšírené celosvetovo. V posledných rokoch bolo 

potvrdené, že veľký význam tohto kmeňa je v etiológii akútneho zápalu 

stredného ucha (AOM). Toto ochorenie je veľmi rozšírené a môže byť 

sprevádzané mnohými komplikáciami. Ochorením trpia hlavne malé deti, ale 

i dospelí. Podstatným faktorom ako zabrániť výskytu ochorenia je správna 

prevencia. Preto sa vynakladá značné úsilie na výskum a vývoj čo účinnejších 

vakcín a metód očkovania, ktorými by sa zabránilo vzniku AOM. Dôležité je aj 

sústavné sledovanie výskytu S. pneumoniae v etiológii AOM, hlavne výskytu 

jeho sérovarov a rezistencie na antibiotiká. Tieto sledovania napomáhajú 

vývoju účinných očkovacích vakcín. Okrem toho je mimoriadne dôležitá 

spolupráca lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov pri voľbe správnej 

liečby, hlavne pri predpisovaní antibiotík. Tento krok je dôležitý z hľadiska 

obmedzenia šírenia a vzniku rezistencie kmeňov S. pneumoniae na 

predpisované antibiotiká. Rezistencia je zvlášť vysoká na penicilínové 

a cefalosporínové antibiotiká a v posledných rokoch sa začala zvyšovať aj 

rezistencia na makrolidy. Preto treba naďalej klásť zvýšený dôraz na racionálnu 

antibiotickú liečbu, presné dávkovanie a edukáciu širšej verejnosti.  

Na Slovensku je viac ako polovica zápalov stredného ucha vyvolaná 

kmeňmi S. pneumoniae, čo si vyžaduje každoročné monitorovanie situácie 

z hľadiska výskytu nových sérovarov a ich citlivosti resp. rezistencie na 

antibiotiká.     

Táto práca zahŕňa údaje o výskyte akútneho zápalu stredného ucha detí do     

5 rokov veku na Slovensku, sledovanie zastúpenia S. pneumoniae v etiológii 

tohto ochorenia, sledovanie sérovarov a ich rezistencie na dané antibiotiká 

a zastupiteľnosť sérovarov v doposiaľ dostupných konjugovaných vakcínach. 

V práci porovnávame údaje z roku 2009 s rokmi 1999 a 2006, kedy prebehli 

rovnaké štúdie vykonávané za rovnakých podmienok a okolností. 
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2. TEORETICKÁ ČASŤ 
 

 

2.1 Rod Streptococcus 
 

Rod Streptococcus zahŕňa fakultatívne anaeróbne grampozitívne 

katalázanegatívne koky. Kmene patriace do tohto rodu sa buď spájajú do 

dvojíc alebo do retiazok. Ich kolónie vyrastené na pevných kultivačných pôdach 

sú niekedy veľmi malé. Kmene sú citlivé na vankomycín a mnohé na krvnom 

agare hydrolyzujú erytrocyty. Do rodu Streptococcus patria aj patogény aj 

kmene kolonizujúce sliznice ľudí a zvierat (tzv. nosičské)(102).  

 

Delenie podľa hemolýzy 

Kmene rodu Streptococcus môžeme rozlíšiť podľa hemolýzy. 

Rozoznávame hemolýzu-β, α, γ. β-hemolýza sa vyznačuje hemolýzou 

erytrocytov. Úplná hemolýza je typická pre S. pyogenes a β-hemolytické 

streptokoky zo skupiny C, G a E. Neúplnou hemolýzou sa vyznačuje               

S. agalalactiae. α-hemolýza (viridácia) je charakteristická zmenou krvného 

farbiva na zelený verdoglobín, pričom sa vytvára H2O2. Na prejavenie sa         

α-hemolýzy je dôležité zloženie média a atmosféry. S. pneumoniae sa 

vyznačuje α-hemolýzou ako aj iné viridujúce streptokoky (S. suis,                    

S. anginosus). γ-hemolytické kmene sú nehemolytické a patrí sem S. bovis(102).  

Delenie podľa prítomnosti polysacharidu C umožňuje rozlíšiť antigénové 

skupiny A-Z podľa Lancefieldovej. 

Ďalej možno streptokoky rozdeliť podľa veľkosti kolónií a biochemických testov. 

Nedávno sa zaužívalo delenie streptokokov na β-hemolytické a non                

β-hemolytické (nehemolytické), medzi ktoré patrí aj S. pneumoniae(102).   

 

 

2.1.1 Streptococcus pneumoniae 
 

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae, pneumokok) patrí medzi 

patogénne kmene, ktoré spôsobujú infekčné ochorenia detí a dospelých na 
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celom svete(97). V minulosti bol známy pod menom Diplococcus pneumoniae. 

Často sa môže vyskytovať na sliznici nosohltanu zdravých osôb. Kolonizácia 

nosohltanu sa začína už v kojeneckom veku v 6. mesiaci života u 5 – 75 % 

detí. S. pneumoniae spôsobuje vážne infekcie respiračného systému. Okrem 

toho môže vyvolať aj sepsu a peritonitídu(69). Tento kmeň je v súčasnosti 

najčastejším pôvodcom baktériovej pneumónie (asi 500 000 prípadov/rok         

v USA) ľudí všetkých vekových skupín. Infekcie spôsobené S. pneumonaie 

najčastejšie postihujú deti a starších ľudí, čo sa spája s nedostatočne vyvinutou 

resp. zníženou funkciou imunitného systému. Ročne je týmto kmeňom 

vyvolaných 1 milión úmrtí detí mladších ako 5 rokov. S. pneumoniae je taktiež 

najčastejším pôvodcom zápalu stredného ucha (v 30 – 50 % prípadov), ďalej 

bakteriémie a meningitídy malých detí(29).   

 

2.1.1.1 Morfológia 
 

 S. pneumoniae patrí medzi nehemolytické fakultatívne anaeróbne 

baktérie. Patrí medzi gram-pozitívne koky s priemerom do 3 µm(102). 

Najčastejšie sa vyskytuje vo dvojici, je lancetovitého tvaru s kratšími osami 

paralelne. Môže byť vytvorená aj kapsula, ktorá obklopuje celú dvojicu ale 

taktiež môže tvoriť retiazky z diplokokov. V starších kultúrach a občas 

aj v klinickom materiáli sa nefarbí(8).    

 

2.1.1.2 Kultivácia 
 

 S. pneumoniae vyrastá v hlienovitých bezfarebných kolóniách 

nepravidelného tvaru pripomínajúci kvapôčky oleja (rastová fáza M). Pri 

zníženej tvorbe kapsulového polysacharidu sú kolónie lesklé, veľké asi 1 mm 

a najprv vypuklé (S fáza). Potom najstaršie bunky z kolónie sa začnú postupne 

autolyzovať čo sa prejaví preliačeným stredom. Kmene, ktoré nevytvárajú 

kapsulu vyrastajú v drsných kolóniách (fáza R). Takéto kolónie sú ťažko 

rozlíšiteľné od ostatných viridujúcich streptokokov. Kolónie S. pneumoniae, 

ktoré vyrastajú za prítomnosti kyslíka sú obklopené širokou zónou                   
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α-hemolýzy(102). S. pneumoniae rastie dobre na pevných pôdach s obsahom 

krvi, na krvnom a čokoládovom agare. Podstatné zlepšenie rastu je 

v atmosfére 10 % CO2
(9). Pri kultivácii za prítomnosti vzduchu sa v kultúre 

okrem organických kyselín vytvára veľké množstvo H2O2. Keďže                      

S. pneumoniae nemá katalázu, nahromadený H2O2 starú kultúru usmrtí(101). 

Produkuje pneumolyzín, ktorý rozkladá hemoglobín na zelený pigment, ktorý 

obklopuje pneumokokové kolónie na krvnom agare zelenou zónou. 

Laboratórna diagnostika sa zakladá na identifikácii α-hemolýzou na krvnom 

agare v podobe kolónií charakteristického tvaru, citlivosťou na optochín, 

v prítomnosti ktorého sa kmene nemnožia, ďalej rozpustnosťou v žlči a 

negatívnym katalázovým testom(8).  

 

 

2.1.2 Identifikácia a šírenie sa infekcií vyvolaných S. pneumoniae 
 

Po prvý krát bol S. pneumoniae identifikovaný v roku 1875 z pľúc 

umierajúceho človeka. V roku 1881, Pasteur a Stenberg izolovali nezávisle 

jeden od druhého kmene S. pneumoniae v slinách králikov. V istom roku, 

Friedlander spozoroval tieto kmene v pľúcach a popľúcnici ľudí 

s diagnostikovaným  zápalom pľúc. 

           V r. 1939 siedme vydanie „Zinssers Textbook of Bacteriology“ poukázalo 

na to, že v 90 % prípadov je pôvodcom pneumónie baktéria  

S. pneumoniae. Toto ochorenie bolo sprevádzané vysokou mortalitou. V tom 

čase ešte neboli vynájdené ATB a pacienti zomierali v 50 % prípadov na 

bakteriémiu a v 25 – 60 % prípadov na pneumóniu. Postupne sa v 30-tich 

rokoch 20.st začali do lekárskej praxe zavádzať sulfónamidy a v r. 1945 

penicilíny. Zavádzaním ATB do terapie sa výrazne znížila mortalita(29).  

Začiatkom 20.st epidemiologické štúdie poukázali na rozšírenie 

pneumokokovej infekcie a jej združenie s vírusom influenze. V r. 1926 bolo 

dokázané, že veľké percento zdravých ľudí sú nosičmi kmeňov S. pneumoniae 

vo svojom nosohltane. Tento objav bol pokrokom v štúdii mikrobiológie 

a imunológie.  
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Pohľad na epidemiológiu pneumokokových infekcií sa menil. So 

vzrastajúcim počtom pacientov s imunosupresívnou liečbou sa zvyšoval aj 

počet  pacientov náchylných k pneumokokovej infekcii. Riziko tejto infekcie je 

zrejmé u HIV-om infikovaných pacientov, riziko je 100 až 300 násobné u týchto 

pacientov. 

Rezistencia S. pneumoniae na ATB bola prvý krát zaznamenaná            

v  r. 1912 a 5 rokov neskôr bola zaznamenaná rezistencia na optochín 

u pacientov s akútnou pneumóniou. Krátko po zavedení penicilínových 

antibiotík do terapie bola v 70-tich rokoch zaznamenaná prvá rezistencia na 

penicilín v Bostone a v Austrálii. Do roku 1984 sa rezistencia rozšírila 

celosvetovo.  

V 70-tich rokoch rezistencia na PNC, u hospitalizovaných pacientov 

dosahovala strednú hodnotu (MIC 0,1 – 1,0 µg/ml). Už v r. 1977 hodnota bola 

>1,0 µg/ml. Okrem penicilínových pokračovalo šírenie rezistencie na mnohé 

ATB (erytromycín, trimetoprim/sulfametoxazol) ako aj na také ATB, ktoré boli 

určené na liečenie ťažkých ochorení napríklad meningitíd (cefalosporíny, 

chloramfenikol). Na vankomycín doteraz nebola rezistencia zaznamenaná. Zo 

známych faktorov, ktoré sú spojené so vznikom infekcie a rezistencie na ATB 

sú najdôležitejšie blízky alebo dlhodobý kontakt s chorým a nadmerné 

a neodvovodnené predpisovanie antibiotík pri liečbe. Deti, najmä dojčatá sú 

zvlášť náchylné ku vzniku pneumokokovej infekcie. Hospitalizácia pacienta je 

spojená s výskytom nozokomiálnych infekcií a prenosom rezistencie na 

multirezistentné kmene S. pneumoniae. Nevýhodou laboratórnej diagnostiky 

pneumokokových infekcií je nedostatok citlivých a špecifických testov. 

Diagnostika otitíd je väčšinou založené na skúsenostiach a klinickom 

hodnotení, odbery tekutiny zo stredného ucha často nie sú adekvátne urobené 

a nosohltanová kultúra nie je špecifickým indikátorom zápalu stredného 

ucha(29).  

 V 21. storočí sa zavedením vakcín do praxe, urobil veľký pokrok 

v oblasti prevencie chorôb vyvolaných S. pneumoniae. 7-valentná konjugovaná 

vakcína sa najprv začala používať v USA v roku 2000. Na Slovensko bola 

zavedená v januári 2009 a 13-valentná konjugovaná vakcína v júli 2010. Ďalej 

sa pracuje na zavádzaní nových, ešte účinnejších vakcín, ktoré nebudú 

sérovarovo závislé napr. proteínové vakcíny.    
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2.2 Štruktúra antigénov  
 

 Jedným z najdôležitejších antigénov S. pneumoniae je kapsulový 

polysacharid. Na základe jeho antigénovej stavby rozlišujeme približne 90 

sérovarov S. pneumoniae. Pod kapsulou sa nachádzajú ďalšie antigény.         

F-antigén sa nachádza pri bunkovej membráne a obsahuje kyselinu 

lipoteichoovú a cholín. Kyselina teichoová je bohatá na galaktózamín, fosfát 

a cholín. Cholínu je dôležitý pre správnu funkciu autolytických enzýmov.         

S. pneumoniae tvorí dva typy kyseliny teichoovej, jeden sa nachádza na 

povrchu bunky a druhý je kovalentne viazaný na lipidy plazmatickej 

membrány(8). V bunkovej stene sa nachádza polysacharid C, ktorý je 

polymérom kyseliny teichoovej a taktiež je bohatý na cholín. S ním reaguje 

dôležitá zložka akútnej fázy zápalu – C reaktívny proteín (CRP). Kyseliny – 

teichoová a lipoteichoová značne ovplyvňujú obranné reakcie spojené 

s akútnym zápalom. Sú to reakcie zahŕňajúce aktiváciu alternatívnej kaskády 

komplementu, aktiváciu CRP, aktiváciu prokoagulačnej aktivity na povrchu 

endotelových buniek, produkciu cytokínov (napríklad IL-1) a aktiváciu 

chemotaktickej funkcie neutrofilov(102). 

 Dôležitými faktormi virulencie sú ďalej povrchové proteínové antigény.               

Z nich je dôležitou zložkou virulencie lipoproteín zvaný pneumokokový 

povrchový adhezín A, za nosičstvo zodpovedá pneumokokový povrchový 

proteín C a vlastnosti adhezínu a invazínu má v sebe cholín viažúci proteín A. 

Pneumokokový povrchový proteín A (odlišný od adhezínu A) interferuje 

s aktiváciou komplementu a zabraňuje odstraňovaniu S. pneumoniae z krvného 

obehu(102).    

 Prienik do pľúc, krvného obehu, na meningy a do tkanív zabezpečuje 

niekoľko dôležitých látok takzvané invazíny (hyaluronidáza, neuraminidáza 

a serínová proteáza A)(71). Enzým hyaluronidáza je dôležitý najmä 

v patogenéze pneumokokovej meningitídy. Hyalulonidáza potencuje zápal pľúc 

vyvolaný kmeňmi S. pneumoniae tým, že interaguje s prozápalovými cytokínmi 

a chemokínmi. TNF a IL-1 majú schopnosť indukovať produkciu hyaluronidázy 

fibroblastami(53). O neuraminidáze (zvaná sialidáza) vieme, že štiepi zbytky 

kyseliny sialovej z oligosacharidov, glykoproteínov a glykolipidov, tým 
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poškodzuje tkanivá a zároveň odhaľuje ďalšie receptory pre pneumokokové 

adhezíny. Strata sialovej kyseliny zapríčinená aktivitou neuraminidázy 

umožňuje pneumokokom ľahšie sa dostať do Eustachovej trubice v strednom 

uchu(66). Úloha serínovej proteázy A vo virulencii kmeňov S. pneumoniae ešte 

nie je celkom preskúmaná, ale je známe že je regulovaná rovnakými génmi ako 

pneumokokové povrchové výrastky a pneumolyzín transkripciou 

pneumokokového povrchového antigénu(58). Pneumokokové povrchové 

výrastky boli prvý krát spozorované v r. 2006. Tieto výrastky sú spojené 

s virulenciou a schopnosťou kmeňov S. pneumoniae viazať sa za bunky. 

Taktiež sú stimulom produkcie prozápalových cytokínov(6).  

 Z rozpadajúcich sa buniek sa uvoľňuje pneumolyzín, ktorý je 

najdôležitejší zo všetkých hemolyzínov. Ide o tiolom aktivovaný toxín. 

Pneumolyzín je cytotoxický pre fagocyty a epitélie dýchacích orgánov a je 

príčinou zápalu, ktorý je výsledkom aktivácie komplementovej kaskády 

a indukcie faktoru nekrotizujúceho nádory (TNF) a cytokínu – (IL-1)(102). 

Aktiváciu komplementovej kaskády spôsobuje naviazanie pneumolyzínu na Fc 

fragment protilátky IgG čo ďalej pokračuje prejavmi zápalu(77). Pneumolyzín sa 

ako toxín viaže na membránový cholesterol a formuje veľké prieduchy na 

membráne (aj do 30 nm), ktoré vznikajú oligomerizáciou až z 50 monomérnych 

toxínových jednotiek(72). Najdôležitejšími úlohami pneumolyzínu sú jeho lytická 

aktivita a schopnosť aktivácie komplementovej kaskády.  

 Autolyzín taktiež podporuje vznik zápalu. Je to amidáza, ktorá štiepi 

bunkovú stenu na konci fázy rastu a taktiež je zodpovedná za lýzu steny 

vyvolanej deoxycholátom alebo β-laktámovými antibiotikami(102).  

 

 

2.3 Patogenéza  
 

V patogenéze pneumokokových infekcií hrá dôležitú úlohu skutočnosť, 

že sa kmene S. pneumoniae vyznačujú schopnosťou množiť sa v tkanivách. 

Predpokladá sa, že za poškodenie tkaniva je zodpovedná predovšetkým 

zápalová reakcia. Opúzdrené kmene sú omnoho viac virulentné a to ako v     

M-fáze, tak i v hladkej S-fáze. Drsné neopúzdrené R-kmene bývajú celkovo 
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avirulentné a fagocytovateľné(102). Z toho vyplýva, že kapsulový polysacharid je 

najvýznamnejším obranným prostriedkom S. pneumoniae pred fagocytózou 

polymorfonukleovými bunkami  - makrofágmi(75). Okrem toho, kapsulový 

polysacharid aktivuje komplement. 

Na laboratórnych zvieratkách bola študovaná aj úloha toxínov 

v patogenéze pneumokokových infekcií. Aktivita toxínov nebola potvrdená. 

Vlastnosti pneumolyzínu, ktorý sa uvoľňuje z rozpadajúcich sa buniek boli 

porovnávané s inými oxygénlabilnými hemolyzínmi. Pri rozpade baktérií sa 

uvoľňuje aj faktor, ktorý v laboratórnych podmienkach na zvieratách vyvoláva 

hemoragiu(8).  

Ďalej sa v patogenéze uplatňuje neuraminidáza, ktorá štiepi zbytky 

kyseliny sialovej čím poškodzuje glykoproteíny a glykolipidy, odhaľuje ďalšie 

receptory pre adhezíny a tým prispieva k šíreniu infekcie v tkanive. Amidázy 

hydrolyzujú peptidoglykanovú vrstvu a fragmenty peptidoglykánu môžu okrem 

iného zasahovať aj do kaskády krvného zrážania a tým vyvolať koagulopatie. 

Autolyzín štiepi bunkovú stenu a podporuje vznik zápalu. Kmene ktoré ho majú 

sú viac virulentné. Za adhéziu je zodpovedný pneumokokový povrchový 

antigén A. Základný krok k baktériovej kolonizácii a následne k infekcii 

predstavuje adherencia S. pneumoniae na povrch epitelií HDC vrátane 

Eustachovej trubice(9). Prehľad najdôležitejších antigénov spojených s 

virulenciou je uvedený v tabuľke č. 7.1.  

S. pneumoniae patrí k baktériám, ktoré sa množia v krvi a svojou 

metabolickou aktivitou spotrebúvajú krvný cukor a zásoby glykogénu 

s následným poklesom glykémie a metabolickou acidózou. Nastáva 

metabolický rozvrat, ktorý ohrozuje hlavne pacientov s poškodenou funkciou 

pečene(8).   

 

 

2.4 Epidemiológia 
 

Vo väčšine prípadov, infekcie vyvolané S. pneumoniae vznikajú šírením 

sa baktérií z kolonizovaného nosohltanu do susedných tkanív. Šíria sa do 

Eustachovej trubice, sínusov, bronchov, krvného obehu a CNS. Rozšírenie 
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infekcie je z človeka na človeka(102). Po penetrácii do tkanív unikajú 

nešpecifickým imunitným obranným mechanizmom. Najodolnejším 

a najvýznamnejším pneumokokovým antigénom v tomto procese je kapsulový 

polysacharid(69). Ľudia sú náchylnejší na infekcie v zimnom období, kedy je 

oslabená ich imunita. Medzi deťmi je z dôvodu nevyvinutého imunitného 

systému výskyt infekcií častejší. Tomu napomáha aj blízky kontakt detí 

v jasliach a škôlkach. U dospelých je prenos infekcie častejší vo väzniciach, 

kasárňach a u starších ľudí v domovoch dôchodcov najčastejšie z dôvodu 

oslabenej imunity(97). Podľa štatistík je najčastejší výskyt infekcií u detí do         

2 rokov a u dospelých nad 65 rokov(29). Prehľad infekcií vyvolaných kmeňmi    

S. pneumoniae je uvedený v tabuľka č. 7.2. 

 
 

2.5 Otitídy vyvolané kmeňmi S. pneumoniae 
 

Otitis media acuta (AOM) je zápal stredného ucha, za ušným bubienkom 

(tympanická membrána). Z celkového počtu detí vo veku do 3 rokov asi 85 % 

prekonalo AOM. Hlavnými rizikovými faktormi vzniku ochorenia sú deti 

narodené s rázštepom podnebia, s Downovým syndrómom, imunodeficienciou, 

genetická predispozícia, predčasne narodené deti, rodinná anamnéza(100), 

viacnásobné infekcie HDC, deti mužského pohlavia, deti do 5 rokov veku, ktoré 

už prekonali AOM v prvých 6 mesiacoch života, deti, ktoré neboli kojené, 

vystavenie cigaretovému dymu(111). Otitída býva aj vírusového aj baktériového 

pôvodu. S. pneumoniae je najčastejším pôvodcom baktériového zápalu 

stredného ucha(21). Príčinou viac než jednej tretiny baktériových infekcií je       

S. pneumoniae. Častými pôvodcami infekcie sú aj H. influenzae a                   

M. catarrhalis. Otitída sa vyskytuje hlavne u detí do 5 rokov, čomu napomáhajú 

anatomické a funkčné poruchy Eustachovej trubice detí v tomto veku. 

Eustachova trubica yrovnáva atmosférický tlak medzi stredným uchom 

a nosohltanom. Po jej upchatí vzniká v strednom uchu podtlak. Riasinkový 

epitel Eustachovej trubice zabraňuje prienku infekcie z nosohltanu. Porušením 

tejto funkcie sa infekcia dostáva do stredného ucha, vzniká hnis a následkom 

toho tlak na bubienok. Eustachovej trubica sa upchá mukóznym sekrétom, 
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ktorý sa v nej hromadí Ak je v tom momente prítomný aj patogén dochádza 

k AOM(9). Táto infekcia môže prebiehať asymptomaticky, alebo s miernymi 

príznakmi, ale aj ako ťažká, život ohrozujúca infekcia s možnými 

komplikáciami(50). Typické symptómy AOM sú otorhoea, bolesť ucha, 

dráždivosť, nauzea, zapálený bubienok, vydutie bubienka, porucha sluchu, 

teplota. Najčastejšími komplikáciami sú mastoitída a meningitída(79).  

 Základné trias akútneho zápalu stredného ucha sú bolesť, teplota 

a akútna infekcia horných dýchacích ciest. Pri AOM rozlišujeme nasledovné 

štádiá:  

1. Štádium tubálnej oklúzie (uzavretie Eustachovej trubice seróznym 

exudátom) 

2. Štádium exudácie (zvýšená prekrvenosť bubienka a serózna 

exudácia) 

3. Štádium suppurácie (infiltrácia leukocytmi a purulentná exudácia) 

4. Štádium reparácie (ústup prejavov zápalu a hojenie)(92). 

 

 

2.6 Liečba infekcií vyvolaných kmeňmi S. pneumoniae 
 

Nárast rezistencie na antibiotiká komplikuje liečbu všetkých infekcií 

vyvolaných kmeňmi S. pneumoniae. Liečba pneumokokových infekcií závisí aj 

od lokalizácie zápalu, výsledkov testov citlivosti, príznakov infekcie a faktorov 

na strane pacienta ako sú alergie na ATB, vek, stav renálnych a hepatálnych 

funkcií, imunitného systému a tehotenstvo.  

Niekedy je nevyhnutná komplexná terapia pod ktorou rozumieme 

kauzálnu liečbu, intenzívnu starostlivosť, protišokovú, protiedémovú, 

symptomatickú a rehabilitačnú liečbu. Liečba infekcií vyvolaných kmeňmi 

citlivými na PNC sa zahajuje vysokými dávkami PNC-G a liečba 

intermediálneho kmeňa vysokými dávkami amoxicilínu a cefalosporínov          

3. generácie. Infekcie vyvolané kmeňmi rezistentnými na PNC sa liečia inými 

skupinami ATB ako sú chinolńy, vankomycín a makrolidy.(4). Pacienti s alergiou 

na PNC alebo cefalosporíny pri nekomplikovanom, ľahšom priebehu 

pneumokokovej infekcie môžu byť liečení makrolidovými ATB, pri život 

21  



 

ohrozujúcom priebehu infekcie vankomycínom. U pacientov, ktorí netolerujú 

vankomycín sú fluorochinolóny II. a III. generácie alternatívnymi liečivami(49).  

Podmienky účinku ATB:  

1. väzba ATB na cieľovú štruktúru v baktériovej bunke  

2. dosiahnutie postačujúcej koncentrácie ATB na vykazovanie účinku a 

obsadenie adekvátneho počtu receptorov 

3. čas zotrvania ATB na väzobnom mieste(98) 

Každá ATB liečba by mala rešpektovať pravidlá racionálnej antibiotickej 

liečby. Racionálna antibiotická liečba sa obmedzuje na diagnózu infekcie, 

cielené predpisovanie ATB proti pôvodcom infekcií, pričom jeho dávky, interval 

podávania a dĺžka liečby by mali byť optimálne(33).  

 

 

2.6.1 Liečba AOM 
 
 Pri diagnostike a liečbe akútneho zápalu stredného ucha treba 

pristupovať opatrne. V Amerike boli stanovené klinické protokolárne 

odporúčania liečby AOM. Podľa týchto protokolov najprv je treba rozlíšiť či sa 

jedná len o výtok zo stredného ucha alebo o zápal stredného ucha. Výtok zo 

stredného ucha je charakterizovaný aj vydutou tympanickou membránou a 

znížením jej pohyblivosti. Keď sa jedná o zápal stredného ucha vtedy je 

tympanická membrána červená, bolestivá na dotyk, ide o celkový diskomfort 

pacienta s nemožnosťou normálneho spánku v spojení s nervozitou 

a horúčkovitými stavmi. Diagnostika AOM sa robí otoskopicky 

a tympanocentézou(17). 

Keď bolo potvrdené, že sa jedná o AOM vtedy treba odhadnúť či je 

prítomná aj bolesť, ktorá je mnohokrát sprievodným javom AOM(41). Bolesť sa 

lieči vhodnými analgetikami. V praxi sa osvedčili ibuprofén, paracetamol, 

acetaminofén a niekedy aj narkotickými analgetikami v kombinácii 

s kodeínom(10). Lokálne sa podáva benzokaín, lidokaín alebo studený olej(44). 

Liečba sa kombinuje aj s homeopatickými liekmi(5). Analgetické ušné kvapky 

s obsahom lidokaínu spôsobujú zníženie prekrvenia ušného bubienku a tým 

zníženie bolestivosti behom 15-30 min. Nemajú vedľajšie účinky. Žiadne 
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analgetické kvapky sa ale nesmú dostať do stredoušnej dutiny a sú 

kontraindikované pri perforácii bubienka(92). 

Keď ide o závažnejší priebeh AOM je potrebné naordinovať aj 

antibiotickú liečbu. Odporúčania sa vzťahujú na vek dieťaťa a závažnosť 

ochorenia. Deťom vo veku do 2 rokov sa odporúča naordinovať ATB. Starším 

deťom sa ATB odporúčajú pri závažnejšom priebehu AOM. Ak sa ATB 

nenaordinuje dieťa by malo byť pod stálym dozorom a pozorovaním priebehu 

ochorenia(76). Najpredpisovanejším ATB je amoxicilín, ktorý sa dokonale 

vstrebáva z tráviaceho traktu. Jednotlivá odporúčaná dávka amoxicilínu by 

mala byť 80 – 90 mg/kg za deň.  Deťom, ktoré sú alergické na amoxicilín sa 

predpisujú nasledovné ATB: cefpodoxín, cefuroxín, azitromycín alebo 

klarytromycín. Ďalej predpisovanými môžu byť erytromycín-sulfizoxazol 

a sulfametoxazol-trimetoprim. Pri alergii na penicilín sa predpisuje klindamycín 

a pacientom, ktorý zvracajú perorálne podané ATB sa parenterálne podáva 

ceftriaxón(37). Pri dávkovaní antibiotík pri AOM treba dávať pozor na to, že aby 

sa dosiahla MIC antibiotika, je nevyhnutné aby koncentrácia podanej dávky 

liečiva v exudáte stredného ucha bola najmenej 40 – 50 %(20).  

Antibiotická liečba AOM trvá v priemere 10 dní. 

 

 

2.7 Prevencia 
 

Dôležitou stratégiou znižovania morbidity a mortality pneumokokových 

infekcií je využívanie pneumokokových vakcín čo zároveň predstavuje 

významný prostriedok riešenia globálneho problému multirezistencie               

S. pneumoniae. Imunita je sérovarovo špecifická a založená na 

polysacharidoch púzdier pneumokokov. Z toho dôvodu je nevyhtuntné aby 

pneumokokové vakcíny obsahovali značný počet kapsulových antigénov(97). 

Doteraz sú k dispozícii 23 valentná vakcína obsahujúca purifikované 

polysacharidy 23 najčastejších typov S. pneumoniae, ako aj konjugované 

vakcíny a to 7-, 10- a 13-valentné. Predpokladá sa, že imunizácia by mala 

prispieť k výraznému zníženiu výskytu pneumokokových infekcií a zároveň by 

mala byť prostriedkom ako obmedziť šírenie rezistentných kmeňov                  
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S. pneumoniae(47). Kľúčovým prostriedkom k zvýšeniu účinnosti očkovania je 

nepretržité sledovanie situácie(16).  

 

 

2.7.1 Polysacharidová očkovacia látka 

  

Je určená pre deti od 3 rokov, bola zavedená do praxe v r. 1983. 

Obsahuje 25 µg kapsulového polysacharidu každého z nasledujúcich 

sérovarov S. pneumoniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 

15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F a 33F. Táto vakcína je účinná 

v prevencii pneumokokových infekcií u 61 – 75 % detí starších ako 2 roky 

a u dospelých(9). Efektívnosť očkovania proti invazívnym pneumokokovým 

infekciám je 50 – 80 % v závislosti od veku pacienta a pridružených ochorení. 

Polysacharidová očkovacia látka nie je dostatočne účinná u detí mladších ako 

2 roky, lebo veľmi malé deti nemajú dobre vyvinutú schopnosť tvorby protilátok 

proti polysacharidom a protilátok triedy IgG2
(102).  

Hlavnou nevýhodou polysacharidovej vakcíny je to, že nevytvára na týmuse 

závislú imunitnú odpoveď, čím nedochádza k vytváraniu pamäťových              

T-lymfoctov. Baktériové polysacharidy sú T-independentnými antigénmi, 

stimulujú špecifické B-lymfocyty, ale nie sú schopné stimulovať T-lymfocyty.   

T-independentné antigény indukujú reakciu imunitného systému, ktorá nie je 

dlhodobá, nespôsobujú dostatočnú imunitnú reakciu pri reexpozícii natívnym 

polysacharidom(22). Okrem toho, neovplyvňuje kolonizáciu kmeňmi                  

S. pneumoniae  na slizniciach(61).   

Tieto nevýhody viedli k vývoju nových pneumokokových konjugovaných vakcín. 

 

 

2.7.2 7-valentná konjugovaná očkovacia látka 

 

Po prvý krát bola zavedená do praxe v r. 2000 a na Slovensku sa stala 

povinnou očkovacou látkou od 1.1.2009. Konjugovaná vakcína je založená na 

polysacharidových antigénoch, ktoré sa konjugáciou s bielkovinami stávajú 

antigénmi na týmuse závislými. V 7-valentnej konjugovanej pneumokokovej 

24  



 

vakcíne sa nachádzajú polysacharidy nasledujúcich sérovarov: 4, 6B, 9V, 14, 

18C, 19F a 23F. Naviazanie polysacharidového púzdra pneumokokov na 

proteínový nosič (napríklad difterický toxoid), umožnilo stimulovať imunitný 

systém detí už od narodenia a tým zaistiť ich ochranu. Takýto vytvorený 

antigénny komplex je spolu s molekulami HLA systému prezentovaný           

TH2 lymfocytom.  Po aktivácii TH2 lymfocyty ovplyvňujú B-lymfocyty, ktoré sa 

aktivujú a menia na plazmocyty a následne produkujú protilátky(13). Týmto 

spôsobom dochádza k vytváraniu dlhodobej imunologickej pamäti. Stimuluje sa 

tvorba hlavne protilátok triedy IgG a čiastočne i IgM a IgA(9). Vakcína je 

imunogénna už v kojeneckom veku a pri reexpozícii dochádza k silnej 

boostrovej reakcii(23).  

Dávkovanie vakcíny (počet dávok a interval medzi nimi) je rôzne a závisí 

od veku dieťaťa. Očkovacia schéma v USA zahrňuje 3 dávky vakcíny v prvých 

6 mesiacoch života s minimálnym odstupom 28 dní a s opakovanou dávkou        

v 12. alebo 18. mesiaci života(23).  

Efektívnosť 7-valentnej konjugovanej vakcíny v prevencii 

pneumokokových infekcií je 70 – 90 %. Zastúpenie sérovarov je rozdielne 

medzi jednotlivými krajinami. Udáva sa, že účinnosť tejto vakcíny je v rozmedzí 

od 54 – 84 % u detí do 2 rokov veku a 62 – 83 % u detí od 2 – 5 rokov veku(16).  

Nevýhodou tejto vakcíny je použitie veľkého množstva nosičového antigénu. 

Tento antigén môže znižovať imunitnú odpoveď na polysacharidové antigény. 

Z toho dôvodu sa na bielkovinový nosič môže naviazať len obmedzené 

množstvo polysacharidových antigénov.  

Lokálne nežiaduce účinky sú: erytém, edém, bolestivosť a horúčka nad 

38°C. Tieto nežiaduce účinky sú veľmi časté (10 %). K menej častým reakciám 

patria: podráždenosť, nekľud, nekľudný spánok, nechutenstvo, zvracanie, 

hnačky (1 – 10 %). K najzriedkavejším nežiaducim reakciám patria vyrážky 

a osýpky (0,1 – 1 %)(23).   

Po zavedení tejto vakcíny do praxe bolo potvrdené, že deti, ktoré neboli 

očkované a za posledné 3 mesiace užívali antibiotiká, podliehali približne 

štvornásobnému riziku nosičstva PNC rezistentných kmeňov než deti, ktoré boli 

očkované(18).  

Niekoľko štúdií potvrdilo, že zavádzanie 7-valentnej konjugovanej 

vakcíny výrazne znížilo počet vakcinačných sérovarov S. pneumoniae, ktoré sú 
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zahrnuté touto vakcínou. Na druhej strane zvýšil sa počet nevakcinačných 

sérovarov(18). Tieto zmeny v zastúpení sérovarov a v zložení ich genetického 

materiálu, boli pripisované schopnostiam a náchylnosti S. pneumonaie ku 

rekombinančným transferom a tým ku výmene genetického materiálu medzi 

jednotlivými sérovarmi.  

 

 

2.7.3 10-valentná konjugovaná očkovacia látka 
 

Okrem polysacharidov sérovarov obsiahnutých v 7-valentnej 

konjugovanej vakcíne 10-valentná konjugovaná vakcína obsahuje navyše 

polysacharidy sérovarov 1, 5 a 7F. Na Slovensku sa tieto tri sérovary zatiaľ 

neobjavili a preto nebolo nevyhnutné zavádzanie tejto vakcíny do praxe. Aby 

sa predišlo šíreniu týchto sérovarov na Slovensku sa predsa rozhodlo 

o zavedení aj tejto vakcíny do praxe od 1. 1. 2011. Dávkovanie vakcíny je 

rovnaké ako u 7-valentnej konjugovanej vakcíny a taktiež sú aj zaznamenané 

podobné nežiaduce účinky.  

 
 

2.7.4 13-valentná konjugovaná očkovacia látka 
 

13-valentná konjugovaná pneumokoková vakcína bola prvý krát 

zaregistrovaná v Čile (14. 02. 2009), vo februári 2010 v Amerike a na 

Slovensku od 1. 7. 2010. Odporúčajú sa ňou očkovať deti vo veku                   

2-71 mesiacov(83).  

Okrem polysacharidov sérovarov nachádzajúcich sa v 7-valentnej 

konjugovanej vakcíne (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), 13-valentná konjugovaná 

vakcína obsahuje ďalších 6 sérovarov: 1, 3, 5, 6A, 7F a 19A. Všetky 

polysacharidy týchto sérovarov sú naviazané na proteínový nosič ako v           

7-valentnej konjugovanej vakcíne. 

Týchto 13 sérovarov je rozšírených celosvetovo, čím sa predpokladá 

vysoká účinnosť tejto vakcíny (>90 %)(25). Dôležitým faktom je, že sa                 
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v očkovaní začatým 7-valentnou konjugovanou vakcínou môže pokračovať za 

použitia    13-valentnej konjugovanej vakcíny(85).  

Zavedenie 7-valentnej konjugovanej vakcíny do praxe bolo úspešné v prevencii 

invazívnych pneumokokových infekcií, AOM, pneumónií novorodencov i malých 

detí. 13-valentná konjugovaná vakcína sa začala vyvíjať aby sa zvýšila 

účinnosť 7-valentnej vakcíny. Zvýšenie účinnosti sa dosahuje zvýšením počtu 

polysacharidov sérovarov zahrnutých vakcínou. Bezpečnosť a znášanlivosť 

vakcíny je rovnaká ako u 7-valentnej. Možné sú prejavy lokálnych a miernych 

systémových reakcií do 4 dní od podania vakcíny, ako u 7-valentnej 

konjugovanej vakcíny (sčervenanie, opuch, horúčka, krátkodobá strata chuti do 

jedla, zriedkavo nespavosť a podráždenosť)(25). Všetky štúdie, doteraz 

zrealizované, potvrdili zvýšenú účinnosť 13-valentnej konjugovanej vakcíny 

oproti 7-valentnej(57). Klinické štúdie potvrdili, že prítomnosť sérovaru 19F     

v 7-valentnej konjugovanej vakcíne nechráni pred invazívnymi 

pneumokokovými ochoreniami vyvolanými sérovarom 19A(104). Zavedením    

13-valentnej konjugovanej vakcíny sa má rozšíriť možnosť prevencie pred 

chorobami vyvolanými kmeňmi S. pneumoniae o ďalších 6 sérovarov, z ktorých 

je najpozoruhodnejší sérovar 19A. Výskyt kmeňov S. pneumoniae sérovaru 

19A za posledné roky narastá, je multirezistentný a je pôvodcom invazívnych 

pneumokokových infekcií. Sérovar 1 je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim 

sérovarom v Afrike a štvrtým v Ázii. Sérovary 3 a 6A často vyvolávajú AOM detí 

v Európe. Sérovar 5 je tretím najčastejšie sa vyskytujúcim sérovarom 

v Afrike(14). Sérovar 7F je spojený s prejavom najzávažnejších komplikácií 

v priebehu ochorenia(86).  

13-valentná konjugovaná vakcína je vysoko imunogénna a môže byť 

použitá ako u starších novorodencov tak i u malých detí, ktoré neboli predtým 

očkované(108). Hladiny protilátok IgG a opsonofagocytové testy účinnosti 

protilátkových odpovedí potvrdili rovnakú imunogénnosť oboch konjugovaných 

vakcín(14). Opsonofagocytové testy sú mierou zneškodnených baktérií v tele 

aktivitou komplementu. Používajú sa na potvrdenie funkcie protilátok proti 

pneumokokovým sérovarom(107).  

Túto vakcínu sa neodporúča použiť u detí u ktorých boli potvrdené 

nasledovné ochorenia: kardiovaskulárne, renálne a pulmonálne disfunkcie, 
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cukrovka, poškodenie cerebrospinálnej tekutiny, hemoglobinopatie, infekcia 

HIV a vrodené imunodeficiencie(83).  

 
 

2.7.5 Proteínové očkovacie látky 
 

Stále vysoká morbidita a mortalita S. pneumoniae i napriek širokej 

dostupnosti ATB vyžaduje stále nové a lepšie metódy prevencie a liečenia. 

Preto sú v klinickom skúšaní proteínové očkovacie látky, ktoré budú 

v budúcnosti ochranou voči pneumokokovým infekciám. Už dlhodobo sú 

známe imunogénne vlastnosti proteínových častíc bunky S. pneumoniae. Zatiaľ 

sa potvrdilo, že perorálna imunizácia pneumokokovým povrchovým 

adhezínovým A antigénom (PsaA) vytvára výbornú ochranu voči kolonizácii. 

Sľubné sú aj výsledky štúdií, ktoré kombinujú PsaA a PspA v prevencii 

kolonizácie slizníc. Niektoré nové štúdie dokonca dokázali, že aplikácia 

perorálna alebo intranazálna je rovnako účinná ako systémová a to by 

v budúcnosti znamenalo lepšie dodržanie vakcinačných schém(9).  

Kombináciou pneumokokových proteínov sa dosiahne efektívna 

sérovarovo nezávislá imunizácia čo je najväčšou výhodou zavádzania týchto 

vakcín do praxe(12).  

 

 

2.8 Rezistencia 
 

 

2.8.1 Začiatok „epidémie rezistencie“ 
 

Prvá zaznamenaná rezistencia kmeňov S. pneumoniae na PNC bola v  

r. 1967 v Austrálii. V 1977-78 bola zaznamenaná rezistencia S. pneumoniae na 

PNC v Južnej Afrike. Tieto kmene zároveň vykazovali rezistenciu na tri a viac 

druhov ATB a preto boli považované za „multirezistentné“. Najvyššia 

rezistencia bola na nasledovné ATB: β-laktámové, tetracyklínové, makrolidové 

a klindamycín(59). Potvrdená je aj β-laktámovo-tetracyklínovo-makrolidová 
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rezistencia tzv. „skrížená rezistencia“(36). Výsledky štúdie „Protekt study“ z        

r. 1999-2002 poukázali na to, že z celkovo celosvetovo izolovaných PNC-R 

kmeňov až 72-75 % izolátov vykazovalo korezistenciu na makrolidy, 65-72 % 

vykazovalo korezistenciu na tetracyklíny a 69-74 % vykazovalo korezistenciu 

na kotrimoxazol. Výskyt multirezistentných kmeňov bol najvyšší v Ázii a to 

v Číne 97,3 % a na Taiwane 92,7 %. Oproti tomu najnižší výskyt 

multirezistentných kmeňov bol vo Veľkej Británii (3,8 %) a v Rusku (4,6 %)(84). 

Výsledky štúdie „Alexander Project (1992-2001)“ poukázali na zvýšenie 

rezistencie na penicilín v Španielsku z 24,9 % v r. 1992 na 30,2 % v r. 2001, vo 

Francúzsku zo 7,7 % na 35,8 % a v USA z 5,6 % na 20,4 %(31). Najvyššiu 

rezistenciu na penicilínové a makrolidové ATB vykazovali kmene so sérovarmi 

6B, 6A, 9V, 14, 15A, 19F, 19A a 23F(65).  

Schopnosť genetickej transformácie kmeňov S. pneumoniae, je dôležitým 

faktorom v ich evolúcii(84).  

 

 

2.8.2 Rezistencia na β-laktámové antibiotiká 
 

2.8.2.1 Výskyt a vývoj rezistencie na penicilínové antibiotiká   
 

Rezistencia na penicilín bola po prvý krát zaznamenaná v Austrálii v      

r. 1967 a potom v Novej Guinei v r. 1969. Najväčším zdrojom rezistentných 

kmeňov – až  30 % bola v r. 1980 Nová Guinea. V tom čase v neďalekých 

štátoch Nový Zéland a Malajzia bola zaznamenaná rezistencia <5 %. Koncom 

minulého storočia Pakistan a Bangládeš hlásili 9 – 12 % rezistenciu na PNC.   

V Japonsku bolo v r. 1986 PNC-I 18 % kmeňov a teraz ich je niečo pod 10 %.  

Južná Afrika bola hlavným ložiskom PNC-I kmeňov.   

V Európe bola najvyššia zaznamenaná rezistencia v Maďarsku – 20 % 

PNC-I v r. 1975 a až 38 % v r. 1979. V tom čase bola v ostatných častiach 

Európy rezistencia <7 %. Aj na Slovensku bola zaznamenaná vysoká 

rezistencia, pokiaľ v Česku bola veľmi nízka < 2% (r. 1986 – 1988). V štátoch 

východnej Európy bola taktiež vysoká rezistencia. Čo sa týka západnej Európy, 

najvyššia rezistencia bola v Španielsku. V Španielsku za 10 rokov stúpla 
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rezistencia zo 7 % (r.1979) na 44 % (r. 1989). Odtiaľto sa rezistencia rozšírila 

na Francúzsko, kde dosiahla hodnotu >25 %. V Nemecku a Belgicku bola 

rezistencia 5 – 10 %, vo Švajčiarsku <1 % (r. 1989), ale už v r. 1993 v Ženeve 

stúpla na 15 %. Taliansko si udržalo nízkych 5 % a Portugalsko 7 %. Zdrojom 

rezistencie v Severnej Amerike bola Aljaška – až 25 % v r. 1987, Kanada 

zaznamenala <5 %. Vo svete je spolu šesť oblastí, ktoré sú považované za 

zdroje penicilínovej rezistencie kmeňov S. pneumoniae: Východná Európa, 

Španielsko, Južná Afrika, Aljaška, juh Južnej Ameriky a Nová Guinea(3).  

 

2.8.2.2 Mechanizmus rezistencie na penicilínové antibiotiká 
 

PBP – proteín viažuci penicilín („penicillin binding protein“) je bežnou 

zložkou bunky mnohých baktérií. Tieto proteíny sú viazané na cytoplazmovú 

membránu bunky a majú niektoré dôležité funkcie(84). Okrem toho sú 

primárnym cieľom všetkých β-laktámových ATB. Kmene S. pneumoniae, ako aj 

mnohé iné, majú schopnosť zmenou štruktúry PBP ovplyvniť rezistenciu na 

ATB. PBP sú na bunkové membrány viazané enzýmy, ktoré katalyzujú 

terminálne kroky vedúce k usporiadaniu baktériovej bunkovej steny. Kľúčovými 

PBP citlivosti na penicilín sú PBP 1a, 1b, 2a, 2b a 3. Kmene S. pneumoniae so 

zníženou citlivosťou na penicilín vykazujú zníženú citlivosť aj na ostatné          

β-laktámové ATB ako sú cefalosporíny(97).  

 Rezistentné kmene S. pneumoniae majú mozaikovú štruktúru v PBP 

génoch 1a, 2x, 2b(70). Ich štruktúra je podobná štruktúre citlivých kmeňov avšak 

čiastočne obsahuje aj rozdielne sekvencie (14 – 23 %). Pre mozaikovú štruktúru 

PBP génov PNC-R kmeňov sú zodpovedné ako vnútrodruhové tak                     

i medzidruhové rekombinantné diania. Tieto genetické transformácie sú 

pravdepodobne sprostredkované transformáciou medzi homologickými PBP 

génmi príbuzných streptokokových druhov, ktoré si medzi sebou vymenia časti 

genetického materiálu. Porovnaním PBP génov bolo poukázané, že rozdielne 

časti genetického materiálu sú výsledkom genetickej transformácie z viacerých 

druhovo príbuzných streptokokov. Taktiež bolo dokázané, že rozdielne časti 

PBP 2b génu rezistentného S. pneumoniae sú vo väčšine prípadov obsiahnuté 

aj v S. mitis a S. oralis(38). Akokoľvek, mozaiková štruktúra PBP génov je 
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komplexná, počítajúc aj DNA zavádzané z viac než jedného druhu 

a mnohopočetnú rekomnbináciu medzi jednotlivými PBP génmi. Odhaduje sa, 

že kmene S. pneumoniae majú schopnosť prirodzenej transformácie. Vymenia 

si „penicilín citlivé“ gény alebo len ich zodpovedajúcu časť za gény príbuzných 

streptokokov, ktoré produkujú PBP s nižšou afinitou pre PNC. Preto presnú 

sekvenciu, ktorá sa nachádza v komplexnej PBP génovej štruktúre je nemožné 

uvádzať(89). Rezistentné kmene obsahujú určitú genetickú sekvenciu, ktorá sa 

líši od sekvencií citlivých kmeňov približne o 20 %. Celkovo sú identifikované 

mutácie na génoch kódujúcich penicilín – citlivú transpeptidázovú doménu na 

PBP(27).  

 

2.8.2.3 Rezistencia na benzylpenicilíny 
  

 Veľké rozdiely v génovej sekvencii PBP (proteín viažuci penicilín) 

rezistentných a citlivých S. pneumniae spočívajú v rozmiestnení štiepnych miest 

restrikčných enzýmov. Podarilo sa odlíšiť mozaikovú štruktúru PBP génov 

analýzou základných DNA fragmentov produkovaných pre každý gén s veľakrát 

opakovanou aktivitou restrikčných enzýmov – fingerprint (odtlačok prsta). Gény 

PBP 1a, 2x, 2b ,,fingerprint,, izolované z citlivých kmeňov z pre-antibiotikového 

obdobia boli veľmi podobné. Na rozdiel od toho, „fingerprint“ tých istých PBP 

génov z vysoko rezistentných kmeňov sa veľmi rozlišujú od PBP génov citlivých 

kmeňov a sú indikátormi ich mozaikovej štruktúry. Mozaiková štruktúra PBP 

génov 1a a 2x je typická pre všetky rezistentné kmene S. pneumoniae a bola 

rozpoznaná aj u niektorých intermediálne rezistentných kmeňov. Predpokladá 

sa, že prvé kroky k vzniku PNC-rezistencie zahŕňajú redukciu afinity týchto 

PBP. Mozaiková štruktúra 2b PBP génov bola potvrdená len u    S. pneumonaie 

s MIC >0,1 μg/ml, čo svedčí o tom, že redukcia afinity týchto génov je 

zodpovedná za nárast rezistencie. Najlepšie ako si overiť postavenie 

zmenených PBP v rezistencii na PNC a iné β-laktámové ATB, je vyskúšať 

schopnosť klonovaných PBP génov, zmeniť PNC-rezistentný rod R6 na rod so 

zvýšenou rezistenciu na ATB. V súčasnosti, len PBP 1a, 2x a 2b gény môžu byť 

použité na tieto účely, pokým gény 1b, 2a neboli zatiaľ klonované. Tieto údaje 

poukázali na to, že prijatím 1a a 2x PBP génov rezistentných kmeňov citlivými 
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kmeňmi má len mierny vplyv na nárast rezistencie na PNC (MIC ≤0,1 μg/ml). 

Prijatie génov PBP 2b si vyžaduje podstatne vyššie MIC. Tieto rozdiely 

potvrdzujú teóriou o redukovanej afinite PBP u rezistentných kmeňov               

S. pneumoniae, z ktorých boli dané gény klonované. S. pneumoniae, ktoré majú 

MIC >2,0 μg/ml môžu mať nízkoafinitné formy PBP 2a(89).  

 

2.8.2.4 Rezistencia na 3. generáciu cefalosporínov 
 
 Kmene S. pneumoniae sú celkovo oveľa citlivejšie na cefalosporíny než 

na penicilínové ATB. MIC cefotaxímu a ceftriaxonu je o dosť nižšia 

než benzylpenicilínu. Za posledné roky sa začala objavovať rezistencia na 

cefotaxím a ceftriaxon. Afinita β-laktámových ATB je ku každému 

pneumokokovému PBP iná. Preto sa molekuly PBP môžu k dvom odlišným     

β-laktámovým ATB správať rozlične. Vývoj rezistencie si vyžaduje redukciu 

afinity rozdielnych PBP. Napríklad redukciou afinity PBP 2b sa získa miernejšia 

úroveň rezistencie na benzylpenicilíny. Tretia generácia cefalosporínov má 

veľmi nízku afinitu k PBP 2b a redukcia afinity k tomuto enzýmu neprispieva 

k rezistencii tretej generácie cefalosporínov. Rezistencia na cefalosporíny sa 

vzťahuje len na dva gény PBP (1a, 2x). Účasť len PBP 1a a 2x v rezistencii 

cefalosporínov bola potvrdená na S. pneumoniae, ktoré boli rezistentné na 4 μg 

cefotaxímu/ml. Podarilo sa dokázať, že to platí aj pre kmene vysoko rezistentné 

na 3. gen. cefalosporínov (MIC 32 μg cefotaxímu/ml). Transpozómy obsahujúci 

PBP 1a, 2x sú veľmi rezistentné na 3. gen. cefalosporínov a zároveň citlivé na 

PNC (MIC <0,1 μg/ml) keď afinita PBP 2b je nezmenená. Rezistencia na 

cefalosporíny sa nespája s rezistenciou na PNC. Zavedenie 3. gen. 

Cefalosporínov do terapie poukázalo na ďalšie štruktúry PBP génov, ktoré sa 

taktiež zúčastňujú v rezistencii. Bola preukázaná súvislosť medzi nízko 

afinitnými formami PBP 1a a 2x génov a rezistenciou na ceftriaxon a cefotaxím. 

Transformácia R6 rodu sa môže ľahko uskutočniť a to v jedinom kroku použitím 

chromozómovej DNA rezistentných S. pneumoniae, lebo sú PBP 1a a 2x blízko 

vedľa seba na chromozóme. Na taký transfer si penicilíny vyžadujú kotransfer 

najmenej troch génov. Z toho dôvodu je šírenie rezistencie cefalosporínov 

frekventovanejšie než penicilínov(89).  
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2.8.3 Rezistencia na makrolidové antibiotiká 
 

Makrolidové antibiotiká sa často predpisujú pri ochoreniach 

spôsobených S. pneumoniae. Niekoľko štúdií potvrdilo, že nárast spotreby 

týchto ATB priamo súvisí s celosvetovým nárastom rezistencie na ATB. Okrem 

zvýšenej spotreby ATB, dôležitým poznatkom je aj dĺžka ATB liečby.   

 

2.8.3.1 Mechanizmus rezistencie na makrolidové antibiotiká 
 

Za rezistenciu na makrolidové antibiotiká sú zodpovedné dva gény: 

mef(A) gén a erm(B) gén. Mef(A) gén kóduje mechanizmus efluxnej pumpy 

a erm(B) gén kóduje posttranskripčnú modifikáciu na ribozómovej podjednotke. 

Makrolidová rezistencia je podmienená buď samostatne mef(A) génom alebo 

erm(B) génom, alebo ich kombináciou. Kmene S. pneumoniae obsahujúce 

kombináciu génov erm(B) a mef(A) patria do veľkého komplexu, ktorý vykazuje 

vysokú rezistenciu na viaceré druhy ATB. Ich možné rozšírenie by malo veľký 

klinický vplyv na zlyhanie liečby(106).  

Ďalší mechanizmus rezistencie zahŕňa mutácie na ribozómovej RNA          

(23S rRNA) a ribozómovom proteíne L4 a L22(93).  

Štúdie v Amerike poukázali, že za rezistenciu na makrolidové ATB bol 

prevažne zodpovedný mef(A) gén. Vyššia spotreba klaritromycínu v Európe sa 

dáva do súvislosti s prevahou kmeňov S. pneumoniae, obsahujúcimi erm(B) 

gén. V 84 % prípadov v Európe je rezistencia na makrolidy spojená s erm(B) 

génom(36). S erm(B) génom sa viaže rezistencia na makrolidy, linkozamidy 

a streptogramín B. Erm(A) gén sa zriedkavo objavuje v kmeňoch                      

S. pneumoniae(84).   

Na stanovenie prítomnosti erytromycín rezistentných determinantov 

génov erm(B) a mef(A), sa používa test polymerázovej reťazovej reakcie(80).    

Podstatný rozdiel medzi determinantami zodpovednými za rezistenciu na 

penicilíny a determinantami zodpovednými za rezistenciu na makrolidy je ten, 

že PBP gény sú zafixované na baktériové chromozómy, pokým determinanty 

zodpovedné za rezistenciu na makrolidy sú mobilné genetické častice tzv. 

transpozómy(84).  
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2.8.4 Rezistencia na fluorochinolóny 
 

Fluorochinolónové ATB sa predpisujú pri existujúcej rezistencii             

S. pneumoniae na β-laktámové a makrolidové ATB, ako alternatívna liečba 

pneumokokových infekcií získaných v komunite(68). Kmene S. pneumoniae už 

začali vykazovať rezistenciu aj na fluorochinolóny. Za rezistenciu sú 

zodpovedné bodové mutácie. Tieto mutácie vznikajú vnútrodruhovou 

a medzidruhovou rekombináciou. Vnútrodruhová rekombinácia je výmena častí 

genetického materiálu, ktorá sa odohráva medzi jednotlivými kmeňmi              

S. pneumoniae a medzidruhová rekombinácia sa odohráva medzi                   

S. pneumoniae a S. mitis(90). Dochádza k výmene amino častí podjednotiek 

DNA topoizomerázy IV a DNA gyrázy (enzými kontrolujúce topológiu DNA). 

Genetické a biochemické štúdie poukázali na to, že topoizomeráza IV a gyráza 

sú pre fluorochinolóny (ciprofloxacín, levofloxacín, moxifloxacín) primárnymi 

cieľmi(45).   

Doterajší výskyt rezistencie S. pneumoniae na fluorochinolóny je <5 %. 

Multicentrické štúdie v Európe v rokoch 2004-2005 potvrdili zatiaľ nízky výskyt 

rezistencie na fluorochinolónové ATB. Spozorovaná bola vyššia rezistencia 

jedine v Poľsku (4,4 %), Fínsku (6,6 %) a Taliansku (7,2 %). Niektoré Ázijské 

krajiny tiež potvrdili vyšší výskyt rezistencie na fluorochinolóny(34), ako aj 

Kanada (7,3 % v r. 2006)(1) Nevyhnutné je naďalej sledovať priebeh rezistencie. 

Rezistencia na fluorochinolóny sa spája so sérovarmi 6B, 9V, 14 a 23F. Tieto 

sérovary sú zastúpené v 7-valentnej konjugovanej pneumokokovej vakcíne, čo 

znamená, že by sa očkovaním malo predísť rezistencii na tieto ATB(105).  

Mechanizmy rezistencie kmeňov S. pneumoniae sú uvedené v tabuľke č. 7.3. 

 

 

2.8.5 Rizikové faktory a následky rezistencie 

 
Hlavným faktorom šírenia rezistencie kmeňov S. pneumoniae je prenos 

z človeka na človeka. Rozšíreniu rezistentných klonov S. pneumoniae 

napomáha pobyt pacientov v kolektívnych zariadeniach, detí v predškolských 

zariadeniach  a starších ľudí pobyt v domovoch dôchodcov. Určité percento 
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detí a dospelých sú nositeľmi rezistentných kmeňov S. pneumoniae, ktoré 

kolonizujú sliznicu nosohltana a to bez známok ochorenia(46). Štatistiky potvrdili, 

že spolunažívanie s viac než tromi členmi rodiny, predstavuje vysoké riziko 

spojené s nosičstvom kmeňov S. pneumoniae. Preľudnenosť miest je kritickým 

faktorom spojeným so šírením nosičstva medzi deťmi(80). Medzi ďalšie rizikové 

faktory šírenia rezistencie môžeme zahrnúť: nedávny, frekventovaný zápal 

stredného ucha, závažné zdravotné ťažkosti (imunodeficiencia, kosáčikovitá 

anémia, nádorové ochorenia, nefrotický syndróm), nedostatočná činnosť pľúc, 

ako aj vek od 2 – 11 mesiacov(63).  

Na liečbu infekcií DC v ambulantnej praxi sa používa približne 60 – 80 % 

všetkých antibiotík. Z toho je približne 50 – 60 % antibiotík predpísaných 

zbytočne a sú nevhodne indikované(52). Často neodôvodnené a nadmerné 

užívanie ATB urýchľuje vznik a šírenie rezistencie a z toho dôvodu stratégie 

cielené na obmedzenie spotreby ATB patria medzi najúčinnejšie. Rezistencia 

baktérií ohrozuje ako účinnosť ATB tak aj výsledok liečby infekčných ochorení. 

Z dôvodu nečakaného celosvetového nárastu rezistencie na antibiotiká sa tieto 

liečivá za posledných desať rokov stali stredobodom  pozornosti(67).   

 

 

2.9 Sérovary 
 

 Rezistencia S. pneumoniae na ATB sa môže hodnotiť aj podľa 

jednotlivých sérovarov. S vysokou rezistenciou na PNC sú najmä sérovary 6, 

14, 19 a 23. Tieto sérovary kolonizujú nosohltan detí v prvých dvoch rokoch 

života a môžu tu zostať po dlhý čas(60). Sérovar 3 je dôležitým, celosvetovo 

rozšíreným, nevakcinačným sérovarom vyvolávajúci AOM a komplikované 

pneumónie. Jeho zastúpenie sa zvýšilo po zavedení 7-valentnej konjugovanej 

vakcíny(88).   

 Väčšinou je znížená citlivosť na PNC spojená s viacerými sérovarmi. 

Vysoko rezistentné a multirezistentné kmene sú spojené s malým množstvom 

sérovarov (napr. v Španielsku 6B a 23F). Bolo preukázané, že izoláty, ktoré 

patrili do toho istého klonu rezistentných kmeňov S. pneumoniae mali rovnaké 

zmenené PBP gény. Vo väčšine prípadov mali rovnaké sérovarové 
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a rezistentné charakteristiky. Za posledné roky prebiehali štúdie, ktoré používali 

mnohomiestnu enzýmovú elektroforézu s cieľom identifikovať celkovú genetiku 

S. pneumoniae a PBP génový „odtlačok prsta“ s DNA sekvenciou a nájsť 

príbuzenstvo medzi ich zmenenými PBP génmi. Štúdie potvrdili, že PNC-

rezistentné a multirezistentné kmene v rozličných štátoch nemusia byť 

príbuzné, naopak navzájom sú si úplne rozličné(89). Štruktúrou genetického 

materiálu je potvrdený vzťah multirezistencie sérovaru 14 s jeho schopnosťou 

genetickej transformácie. Je potvrdené, že genetické sekvencie sérovaru 14 sa 

rovnajú sérovaru 9V, ktorý obsahuje rovnaké formy PBP 2b a 2x génov. Ich 

PBP 1a gény sú tiež identické okrem 3´ konca, ktorý je najbližší kapsulovému 

miestu. Medzi týmito dvomi sérovarmi sa uskutočnila rekombinantná výmena 

určitých miest na kapsulovom polysacharide a časti PBP 1A génu. Navyše 

sérovar 14 vykazuje rovnakú rezistenciu ako sérovar 9V. PNC-R kmene 

sérovaru 14 a 9V v Uruguaji, Nemecku, Španielsku sú v podstate identické. 

Rozlišujú sa len svojimi sérovarmi a na konci PBP génu 1a(96).  

 Kmene S. pneumoniae patria medzi voľne transformovateľné kmene a 

génový transfer medzi nimi pravdepodobne hrá dôležitú úlohu v epidemiológii 

PNC-rezistencie. Napríklad jeden z hlavných klonov rezistentných kmeňov 

v Španielsku obsahuje identické PBP 1a, 2x a 2b gény ako Španielsky 23F 

klon(89). Mnohomiestnou enzýmovou elektroforézou bolo potvrdené, že tieto 

kmene nie sú príbuzné s členmi sérovaru klonu 23F. Rozdiely sú hlavne           

v rezistencii na PNC a tiež sa podobajú izolátom sérovaru 9V. Vznik PNC-

rezistentných klonov sa dá objasniť tým, že PBP 1a, 2x a 2b gény z 23F klonu 

môžu byť horizontálne transferované na sérovar 9V. Iné príklady zasa 

poukazujú na existenciu PNC-rezistentných kmeňov, ktoré nie sú príbuzné, ale 

obsahujú identické zmenené formy jedného alebo viacerých PBP génov(89). 

Zaznamenané je aj aj šírenie pozmenených PBP génov z PNC-R                    

S. pneumoniae na ďalšie blízke druhy rodu Streptococcus, ako je napríklad 

PBP 2b gén rezistentných kmeňov S. pneumoniae  nájdený aj v S. oralis a                    

S. sangunis(89).   

 Izolované kmene S. pneumoniae patriace do rovnakého PNC-R klonu 

majú väčšinou rovnaké sérovary. Výnimkou je napr. španielsky sérovar 19F. 

V USA bolo nájdených niekoľko geneticky identických kmeňov ako španielsky 

sérovar 23F ale neboli sérovarovo porovnateľné. Predpokladá sa, že tieto 
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rozličnosti sérovaru 23F sú pravdepodobne zapríčinené genetickou 

transformáciou(89).  

 Pokrokom v evolúcii S. pneumoniae je obdobie po zavedení 7-valentnej 

konjugovanej vakcíny. Znížil sa počet vakcinačných sérovarov, ale sa 

zrkadlovo začal zvyšovať počet nevakcinačných sérovarov. Tak sa z niektorých 

avirulentných kmeňov začali stávať virulentné a začali sa objavovať aj nové 

sérovary. V Barcelóne sa tak medzi dospelými rozšíril výskyt sérovarov 1, 7F, 

12F, 19A, 22F a 24(15). Sérovar 19A sa javí ako celosvetovo rozšírený a 

multirezistentný. Jeho rozšírenie je dôsledkom zníženia nosičstva 

vakcinačných sérovarov, ktoré uvoľnilo miesto nevakcinačným sérovarom 

a tento jav bol zadefinovaný ako fenomén sérovarovej substitúcie(15). Ďalším 

faktorom podieľajúcim sa na zvýšeniu výskytu sérovaru 19A je vysoká spotreba 

ATB. Niektoré izolované sérovary 19A sa zaraďujú medzi multirezistentné 

kmene(81). Po zavedení 7-valentnej konjugovanej vakcíny, je v Amerike sérovar 

19A najdôležitejším sérovarom vyvolávajúcim invazívvne pneumokokové 

infekcie(78). Aj na Slovensku je zaznamenané zvýšenie výskytu sérovaru 19A 

a to až 10,66 % v r. 2009, z čoho bolo až 62 % kmeňov PNC-I. Treba 

poznamenať, že v r. 2006 sa sérovar 19A vôbec nevyskytoval.  

 

 

2.9.1 Sérovary S. pneumonaie vyskytujúce sa v Slovenskej 
republike 
 

Je určitý počet sérovarov, ktorý sa spája s rezistenciou S. pneumoniae – 

príkladom je vzťah multirezistencie a sérovaru 14. Historicky prvý rezistentný 

kmeň sérovaru 14 bol izolovaný práve na Slovensku z punktátu hrudníka 

a z krvi v r. 1983, v Martine u dieťaťa s empyémom hrudníka. V súčasnosti je 

sérovar 14 na Slovensku sa stále vyskytujúcim a to najčastejšie sa 

vyskytujúcim vo fyziologicky sterilných tekutinách ako aj v stredoušných 

tekutinách. Sérovar 14 izolovaný pri závažných ochoreniach detí 

predškolského veku na Slovensku je príčinou zvýšenej rezistencie                   

S. pneumoniae na ATB(51). V štúdii, ktorá analyzovala AOM detí do 5 rokov sa 

sérovar 14 v r. 2006 vyskytoval v 25,6 % prípadov. Po zavedení 7-valentej 
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konjugovanej vakcíny v r. 2009 sa podarilo znížiť výskyt sérovaru 14 na      

13,3 %.  

Veľmi vysoká, doposiaľ nikde inde nezistená rezistencia na PNC bola 

zaznamenaná Dr. Heinrichsenom v r. 1986 keď v Topoľčanoch boli izolované 

kmene S. pneumoniae sérovaru 14. Tieto multirezistentné kmene sa stali 

predmetom štúdia mechanizmov rezistenicie a boli zaradené do zbierky 

kmeňov CDC Atlanta. V roku 1991 bola rozbehnutá epidemiologická štúdia 

v Topoľčanoch, ktorá sa zaoberala analýzou spomenutých kmeňov. V rámci 

projektu Aljaška, v roku 2000, bola potvrdená existencia nového mechanizmu 

rezistencie S. pneumoniae. Nagai, Apelbaum a spol. potvrdili mutáciu L4 

kmeňa S. pneumoniae dieťaťa s AOM, ktorý bol citlivý na penicilín 

a erytromycín, ale rezistentný na azitromycín(50).   

Skutočnosť, že medzi klony sérovarov, ktoré spôsobujú dominantné 

invazívne infekcie a takmer nikdy sa nevyskytujúce ako nosičské kmene, patria 

sérovary 1, 4, 7F. Klony sérovarov 14 a 6B sa môžu vyskytovať ako nosičské 

kmene, ale spôsobujú aj invazívne infekcie. Medzi klony nosičské patrí sérovar 

19F, ktorý je typickým nosičským sérovarom s genetickou variabilitou. Zo 

sérovarov 1, 4 a 7F sa v doteraz analyzovaných štúdiách v SR vyskytol len 

sérovar 4, ktorý je zahrnutý v 7-valentnej pneumokokovej konjugovanej 

vakcíne. Bol izolovaný v nízkych počtoch aj keď s miernym nárastom. Sérovary 

14 a 6B, ktoré sa môžu vyskytovať aj ako nosičské kmene, ale môžu 

spôsobovať i závažné invazívne ochorenia, boli izolované vo väčšom počte 

pacientov s prevahou sérovaru 14 s multirezistenciou na ATB(47). Sérovary 14, 

4 a 6B sú zahrnuté v 7-valentnej konjugovanej vakcíne, sérovar 7F je zahrnutý 

v 13-valentnej konjugovanej vakcíne.  

Po zavedení 7-valentnej konjugovanej vakcíny sa na Slovensku sa znížil 

počet vakcinačných sérovarov o takmer 18 % a zvýšil sa počet nevakcinačných 

sérovarov. Najvýznamnejším sa javí rozšírenie výskytu sérovaru 19A 

a objavenie sa nových sérovarov 19C a 15C, ktoré sa dovtedy na Slovensku 

nevyskytovali. Sérovar 19A sa javí ako multirezistentný a po zavedení             

7-valentnej konjugovanej vakcíny do praxe sa zaznamenal nárast jeho výskytu 

i v mnohých iných krajinách za posledných 5 rokov(32). Zároveň sa celosvetovo 

zvýšil počet invazívnych pneumokokových infekcií spôsobených týmto 
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sérovarom a to z 2,6 % v r. 1998-1999 na 47,2 % v r. 2006-2007 vo všetkých 

vekových kategóriách(82).  



 

3. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
 

 

3.1. Incidencia S. pneumoniae v etiológii akútnych zápalov 
stredného ucha detí na Slovensku 
 

Akútny zápal stredného ucha detí na Slovensku sa stále sleduje 

a zaznamenávajú sa pôvodcovia infekcie. Zo záznamov vyplýva, že                

S. pneumoniae je najčastejším vyvolávateľom akútneho zápalu stredného 

ucha. V tejto práci sú uvedené výsledky analýzy AOM detí na Slovensku       

z r. 2008-2009.  

Výsledky sú porovnávané so štúdiami, ktoré prebehli v rokoch 1999 

a 2006. V štúdii, ktorá bola ukončená v r. 2009 bolo zaradených 113 detí, v      

r. 1999 bolo do štúdie zaradených 171 detí a 133 detí v r. 2006.  

 

 

3.1.1 Materiál a metódy 
 

Na štúdii spolupracovali mikrobiologické a otorinolaryngologické 

pracoviská z Bratislavy, Zvolena, Banskej Bystrice, Žiliny, Košíc a Prešova,  

zahŕňajúc tak regióny z celého Slovenska. Štúdia sa začala v r. 2008 

a ukončená bola v r. 2009 a zahŕňa obdobie 6 mesiacov. Výsledky boli 

porovnávané so štúdiami z r. 1999 a 2006, ktoré boli robené za rovnakých 

podmienok. 

Mikrobiologická diagnostika bola robená v Laboratóriu pre 

hodnotenie antimikróbnych látok a imunotypológiu baktérií na Katedre bunkovej 

a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. 

Kultivačné vyšetrenie bolo robené na neselektívnych a selektívnych 

kultivačných pôdach pri štandardných kultivačných podmienkach. 

Skríningový test na penicilín bol vykonaný za použitia 1 µg disku 

oxacilínu, ďalej boli použité disky erytromycínu, klindamycínu, tetracyklínu, 

a kotrimoxazolu. 
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Kvantitatívna citlivosť na antibiotiká bola stanovená pomocou E-testu. 

Každá séria vyšetrení bola overená kontrolnými kmeňmi S. pneumoniae    

ATCC 49619 a  S. aureus ATCC 29213.  

Sérovary S. pneumoniae boli určené Quillungovou technikou pomocou 

typizačných sér z Statens Serum Institut, Kodaň, Dánsko. 

 

Zaradenie kmeňov do štúdie 

 

Baktériové kmene izolované po vykonaní paracentézy alebo po aspirácii 

po perforácii bubienka detí v ambulancii otorinolaryngológa, spolupracujúceho 

v štúdii, po vykonaní analýzy na pracovisku klinickej mikrobiológie boli 

zaradené do štúdie do 2 h po odbere a spolu so sprievodným listom poslané do 

centrálneho laboratória. 

Baktériové kmene boli identifikované rutinnými diagnostickými postupmi 

v každom laboratóriu.  

V centrálnom laboratóriu boli vykonané testy kvantitatívnej citlivosti na 

antibiotiká a sérotypizácia kmeňov S. pneumoniae. 

Spolupracujúce centrá zasielali izolované kmene pacientov 

v otorinolaryngologických ambulanciách a v nemocnici po prijatí na základe 

diagnózy AOM do 24 h po hospitalizácii. Otorinolaringológovia vypĺňali aj 

klinický protokol s demografickými údajmi, anamnestickými údajmi, 

informáciami o predchádzajúcej liečbe a hospitalizácii. 

 

Úlohy každého centra 

 

Úlohou každého centra bola identifikácia baktériového druhu, ktorý bol 

izolovaný po paracentéze a ktorý spĺňal podmienky zaradenia do štúdie. Po 

vykonanej identifikácii baktériového druhu každé okrajové laboratórium 

zasielalo baktériové druhy do centrálneho laboratória. 
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Úlohy centrálneho laboratória 

 

Úlohou centrálneho laboratória po prijatí zásielky bolo kvantitatívne 

vyšetrenie citlivosti kmeňov na antibiotiká, sérotypizácia izolovaných kmeňov 

a analýza získaných údajov.  

Kvantitatívna citlivosť na antibiotiká sa robila E-testom.   

Sérotypizácia izolovaných kmeňov S. pneumoniae bola určovaná 

pomocou aglutinačných sér.  

Po vykonaní týchto skúšok bola robená analýza získaných údajov.  

 

Transport kmeňov 

 
Kmene sa zasielali v transportných médiách.  

 

Uchovávanie kmeňov 

 

Kmene boli uchovávané zmrazené na – 70°C. 



 

4. VÝSLEDKY 
 
 

4.1 Zastúpenie baktériových kmeňov pri AOM detí na 
Slovensku v rokoch 1999, 2006 a 2009 
 

Vo všetkých troch  štúdiách, ktoré boli robené na Slovensku v rokoch 

1999, 2006 a 2009 bol S. pneumoniae najzastúpenejším baktériovým kmeňom 

vyvolávajúcim akútny zápal stredného ucha detí. Z tabuľky č. 4.1 vidno, že 

vzrastá percento infekcií vyvolaných kmeňom S. pneumoniae. V r. 1999 bolo 

42,1 % AOM vyvolaných S. pneumoniae, v r. 2006 sa počet AOM vyvolaných 

S. pneumoniae zvýšil na 45,9 % a v r. 2009 na 63,02 %. Ďalšími pôvodcami 

AOM detí boli nasledovné baktériové kmene: H. influenzae, S. pyogenes,       

M. catarrhalis a iné. Percentuálne zastúpenie jednotlivých baktériových kmeňov 

v jednotlivých rokoch je graficky znázornené na grafe č. 4.1. 

 

 
Tabuľka č. 4.1 Porovnanie zastúpenia jednotlivých kmeňov baktérií pri AOM detí 

v rokoch 1999, 2006 a 2009     

PATOGÉN 
PERCENTUÁLNE 
ZASTÚPENIE V  

r. 1999 

PERCENTUÁLNE 
ZASTÚPENIE V  

r. 2006 

PERCENTUÁLNE 
ZASTÚPENIE V  

r. 2009 

S. pneumoniae 42,1 % 45,9 % 63,02 % 

H. influenzae 17,5 % 24,1 % 21,0 % 

M. catarrhalis 1,2 % 1,5 % 0,8 % 

S. pyogenes 4,7 % 12,0 % 5,8 % 
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Graf č. 4.1 Znázornenie zastúpenia jednotlivých kmeňov baktérií pri AOM v rokoch 

1999, 2006 a 2009 

 

 

4.2 Rezistencia S. pneumoniae na antibiotiká pri AOM detí na 
Slovensku v rokoch 1999, 2006 a 2009 
 

Rezistencia S. pneumoniae na antibiotiká je vysoká, obzvlášť na 

penicilín a makrolidy, ako je aj uvedené v tabuľke č. 4.2. Vidno, že rezistencia 

na penicilín bola najvyššia v r. 2006 (celkovo až 50,8 %). Do r. 2009 sa 

podarilo znížiť rezistenciu na penicilín, ale na druhej strane, bol zaznamenaný 

nárast rezistencie na makrolidové antibiotiká. Poukazuje na to aj situácia vo 

Zvolene, ako je to znázornené na grafe č. 4.2, kde vidno, že rezistencia na 

erytromycín (makrolidové antibiotiká) stále stúpa a rezistencia na penicilín 

poklesla. Graf č. 4.3 znázorňuje rezistenciu na makrolidy na Slovensku, ktorá 

stále stúpa. 
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Graf č. 4.2 Rezistencia kmeňov S. pneum na penicilín a erytromycín vo Zvolene 

 
Graf č. 4.3 Rezistencia na makrolidy na Slovensku od roku 2002-2008(49) 
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Tabuľka č. 4.2 Porovnanie rezistencie izolovaných S. pneumoniae pri AOM detí 

v rokoch 1999, 2006 a 2009 

 vyjadrenie 
citlivosti 

zastúpenie 
kmeňov v r. 1999

zastúpenie 
kmeňov v r. 2006

Zastúpenie 
kmeňov v r. 2009

PNC-S 60,7 % 49,2 % 58,1 % 

PNC-I 14,6 % 37,7 % 27,0 % 

PNC-R 21,3 % 13,1 % 9,5 % 

AML-R 25,0 % 11,0 % 6,8 % 

ERY-S 35,9 % 52,5 % 43,2 % 

ERY-R 64,1 % 47,5 % 51,4 % 

 

 

4.3 Zastúpenie jednotlivých sérovarov S. pneumoniae pri AOM 
detí v rokoch 1999, 2006 a 2009 
 

V tabuľke č. 4.3 sú uvedené jednotlivé sérovary S. pneumoniae 

vyskytujúce sa v rokoch 1999, 2006 a 2009 na Slovensku. Sérovary sú 

v tabuľke rozdelené podľa zastúpenia v 7- a 13-valentnej vakcíne. Treba 

pripomenúť, že 7-valentná konjugovaná vakcína bola na Slovensku uvedená 

do praxe 1. 1. 2009 a 13-valentná vakcína 1. 7. 2010. 10-valentná konjugovaná 

vakcína je na Slovensku registrovaná od 1. 1. 2011. 

 Z tabuľky č. 4.3 vidno, že v r. 1999 boli najzastúpenejšími sérovary 3 (25,0 %), 

19A (18,1 %) a 19F (15,9 %), kým v r. 2006 to boli sérovary 23F (29,5 %) a    

14 (24,6 %) a v r. 2009 sa najviac vyskytovali sérovary 23F (28,0 %), 19F  

(22,7 %), 14 (13,3 %) a 19A (10,7 %). Po r. 2006 došlo k výmene sérovaru 14 

za 19A a 19F. Zastúpenie sérovarov S. pneumoniae v jednotlivých rokoch 

znázorňuje graf č. 4.4.   
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Tabuľka č. 4.3 Porovnanie percentuálneho zastúpenia jednotlivých sérovarov  

S. pneumoniae v rokoch 1999, 2006 a 2009 

 sérovar 1999 2006 2009 

4 - 4,9 % 2,7 % 

6B - 4,9 % - 

9V 2,8 % 8,2 % - 

14 - 24,6 % 13,3 % 

18C - 13,1 % 4,0 % 

19F 15,9 % 3,3 % 22,7 % 7-
va

le
nt

ná
 v

ak
cí

na
 

23F - 29,5 % 28,0 % 

1 - - - 

3 25,0 % 4,9 % 8,0 % 

5 - - - 

6A 4,2 % - - 

7F - - - 

13
-v

al
en

tn
á 

va
kc

ín
a 

19A 18,1 % - 10,7 % 

19C - - 1,3 % 

15C - - 1,3 % 

20 - - 1,3 % 

ne
va

kc
in

ač
né

 

sé
ro

va
ry

 

11C - 1,6 % - 
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Graf č. 4.4 Zastúpenie sérovarov izolovaných kmeňov S. pneumoniae v rokoch 1999, 

2006 a 2009 

 

V tabuľke č. 4.4 je uvedené percentuálne zastúpenie sérovarov            

S. pneumoniae v konjugovaných pneumokokových vakcínach v rokoch 1999, 

2006 a 2009. Podľa zastúpenia v 7-valentnej konjugovanej vakcíne (PCV-7) 

v r. 1999 bolo 65,8 % vakcinačných sérovarov, 88,5 % vakcinačných sérovarov 

v r. 2006 a 70,7 % vakcinačných sérovarov v r. 2009. Percentuálne zastúpenie 

sérovarov v 10-valentnej konjugovanej vakcíne (PCV-10) je rovnaké ako v      

7-valentnej a v 13-valentnej konjugovanej vakcíne (PCV-13) je najvyššie 

percento zastúpenia – 80,6 % v r. 1999, 93,4 % v r. 2006 a 89,3 % v r.2009. 

 
Tabuľka č. 4.4 Percentuálne zastúpenie sérovarov izolovaných kmeňov                     

S. pneumoniae v konjugovaných pneumokokových vakcínach v rokoch 1999, 2006     

a 2009 

VAKCÍNA 
ZASTÚPENIE 

V r. 1999 
ZASTÚPENIE 

V r. 2006 
ZASTÚPENIE 

V r. 2009 

PCV-7 65,8 % 88,5 % 70,7 % 

PCV-10 65,8 % 88,5 % 70,7 % 

PCV-13 80,6 % 93,4 % 89,3 % 
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4.4 Zastúpenie baktériových kmeňov pri AOM detí na 
Slovensku v roku 2009 
 

V r. 2009 bolo do štúdie zahrnutých 113 detí s AOM, pričom bolo 

izolovaných 119 baktériových kmeňov. Z toho počtu kmeňov bolo izolovaných 

75 kmeňov S. pneumoniae. Ďalšími kmeňmi zapríčiňujúcimi AOM boli:            

H. influenzae, S. pyogenes, S. aureus a M. catarrhalis, ako to uvádza tabuľka 

č. 4.5 a  graf č. 4.5. 

 
Tabuľka č. 4.5 Izolované kmene baktérií pri AOM detí v roku 2009 

POČET KMEŇOV 
PERCENTUÁLNE 

VYJADRENIE 
IZOLOVANÉ KMENE 

75* 63,02 % S. pneumoniae 

25** 21,0 % H. influenzae 

7 5,8 % S. pyogenes 

11 9,2 % S. aureus 

1 0,9 % M. catarrhalis 

 
*- z toho je 1 kmeň ND (nedefinovaný), ** - z toho sú 2 kmene ND 
 

 

Izolované kmene baktérií

63%
21% 

6%
9% 1%

S. pneumoniae 
H. influenzae 
S. pyogenes 
S. aureus 
M. catarrhalis 

 
Graf č. 4.5 Percentuálne zastúpenie izolovaných kmeňov baktérií pri AOM detí na 

Slovensku v roku 2009 
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Tabuľka č. 4.6 uvádza zastúpenie kmeňov S. pneumoniae v mestách 

Zvolen, Košice a Prešov z celkového počtu izolovaných kmeňov pri AOM detí 

v tých mestách. 

 
Tabuľka č. 4.6  Percentuálne zastúpenie kmeňov S. pneumoniae z celkového počtu 

izolovaných kmeňov v jednotlivých mestách v SR v roku 2009 

MESTO 
CELKOVÝ POČET 
BAKTERIÁLNYCH 

KMEŇOV 

ČÍSELNÉ 
VYJADRENIE 

S. PNEUMONIAE

PERCENTUÁLNE 
ZASTÚPENIE  

S. PNEUMONIAE

ZVOLEN 47 36 76,6 % 

PREŠOV 17 9 52,94 % 

KOŠICE 32 14 43,75 % 

 

 

4.5 Sérovary S. pneumoniae vyskytujúce sa pri AOM detí na 
Slovensku v roku 2009 
 

Najčastejšie sa vyskytujúcimi sérovarmi v r. 2009 boli 23F (28,0 %) a 

19F (22,7 %). Teda až polovica AOM bolo zapríčinených týmito dvomi 

sérovarmi, ktoré sú zastúpené v konjugovaných pneumokokových vakcínach. 

Ďalej bolo vysoké zastúpenie sérovaru 14 (13,3 %), 19A (10,7 %) a 3 (8,0 %). 

Sérovar 14 je multirezistentný. Preto je obsiahnutý vo všetkých 

konjugovaných vakcínach, pričom sérovary 19A a 3 sú obsiahnuté len 

v 13-valentnej konjugovanej vakcíne. To potvrdzuje užitočnosť 

zavádzania tejto vakcíny do praxe. Navyše sérovar 19A patrí medzi 

invazívne sérovary. Celkovo bolo izolovaných 10 rozdielnych sérovarov, ktoré 

sú uvedené v tabuľke č. 4.7 a ich percentuálne zastúpenie znázorňuje graf      

č. 4.6.   
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Tabuľka č. 4.7 Izolované sérovary S. pneumoniae detí s AOM v roku 2009 (n=75) 

POČET 
PERCENTUÁLNE 

VYJADRENIE 
SÉROVAR 

19F 17 22,7 % 

23F 21 28,0 % 

14 10 13,3 % 

19A 8 10,7 % 

3 6 8,0 % 

4 2 2,7 % 

18C 3 4,0 % 

19C 1 1,3 % 

15C 1 1,3 % 

20 1 1,3  % 

ND a NT 5 6,7 % 

 

NT - netypovateľný 

 

 

Zastúpenie sérovarov

23%
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Graf č. 4.6 Percentuálne vyjadrenie zastúpenia sérovarov S. pneumoniae v roku 2009 
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Zastúpenie jednotlivých sérovarov S. pneumoniae v jednotlivých 

mestách na Slovensku je číselne uvedené v tabuľke č. 4.8 a percentuálne 

v tabuľke č. 4.9. 
  

Tabuľka č. 4.8 Číselné vyjadrenie zastúpenia jednotlivých sérovarov S. pneumoniae 

v jednotlivých mestách v roku 2009  

SÉROVARY S. PNEUMONIAE mestá 
19F 23F 14 19A 3 4 18C 19C 15C 20 NT celkom 

Zvolen 5 17 3 1 4 2 1 - 1 1 1 36 

Bratislava 2 1 - 2 - - - 1 - - - 6 

B. Bystrica 2 1 - 1 2 - - - - - - 6 

Žilina - - 1 - - - - - - - 2 3 

Košice 3 2 4 3 - - 1 - - - 1 14 

Prešov 5 - 2 1 - - 1 - - - - 9 

 

 
Tabuľka č. 4.9 Percentuálne vyjadrenie zastúpenia jednotlivých sérovarov  

S. pneumoniae v jednotlivých mestách v roku 2009 

SÉROVARY S. PNEUMONIAE mestá 
19F 23F 14 19A 3 4 18C 19C 15C 20 NT 

Zvolen 13,88 47,22 8,33 2,77 11,11 5,55 2,77 - 2,77 2,77 2,77 

Bratislava 33,33 16,66 - 33,33 - - - 16,66 - - - 

B. Bystrica 33,33 16,66 - 16,66 33,33 - - - - - - 

Žilina - - 33,33 - - - - - - - 66,66

Košice 21,43 14,29 28,57 21,43 - - 7,14 - - - 7,14 

Prešov 55,55 - 22,22 11,11 - - 11,11 - - - - 

 

Zastúpenie sérovarov v konjugovaných vakcínach poukazuje na 

účinnosť očkovania. Z tabuľky č. 4.10 vidno, že v r. 2009 bolo v 7-valentnej 
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konjugovanej vakcíne zastúpených 70,7 % sérovarov, zatiaľ čo v 13-valentnej 

konjugovanej vakcíne bolo zastúpených až 89,3 % sérovarov.  
 
Tabuľka č. 4.10 Zastúpenie sérovarov izolovaných kmeňov S. pneumoniae v             

7-valentnej konjugovanej pneumokokovej vakcíne v roku 2009, (n=75) 

 POČET 
KMEŇOV 

PERCENTUÁLNE 
VYJADRENIE 

TYPY SÉROVAROV 

vakcinačné (19f, 23f, 14, 4, 

18c) 
53 70,7 % 

nevakcinačné (19a, 3, 19c, 

15c, 20) 
17 22,7 % 

7-
va

le
nt

ná
 

va
kc

ín
a 

netypovateľné 5 6,7 % 

vakcinačné (19f, 23f, 14, 4, 

18c, 19a, 3) 
67 89,3 % 

nevakcinačné (19c, 15c, 20) 3 4,0 % 

13
-v

al
en

tn
á 

va
kc

ín
a 

netypovateľné 5 6,7 % 

 

 

4.6 Rezistencia kmeňov S. pneumoniae na antibiotiká v roku 
2009 
 

Rezistencia kmeňov S. pneumoniae na antibiotiká bola rozdielna ako 

medzi jednotlivými skupinami antibiotík tak aj medzi jednotlivými mestami, ktoré 

boli zapojené do štúdie. Výsledky sú uvedené v tabuľkách č. 4.11 až 4.14. 

Z výsledkov vyplýva, že najviac kmeňov bolo zachytených vo Zvolene 

a v Košiciach. V Prešove bola najvyššia rezistencia na penicilín, amoxicilín 

a ceftriaxón. Vo Zvolene bola najvyššia rezistencia na erytromycín. V tabuľke č. 

4.19 je uvedené že celkovo kmene S. pneumoniae boli najmenej rezistentné na 

ceftriaxón (12,1 %) a najrezistentnejšie na erytromycín (51,4 %). Celková 
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rezistencia na penicilín bola 36,5 % a na amoxicilín 44,6 %. Graf č. 4.7 

znázorňuje rezistenciu kmeňov S. pneumoniae na antibiotiká. 
 
Tabuľka č. 4.11 Číselné vyjadrenie zastúpenia kmeňov S. pneumoniae v jednotlivých 

mestách a vyjadrenie ich citlivosti na penicilín v roku 2009, (n=74) 

Streptococcus pneumoniae 
mesto 

PNC-R PNC-I PNC-S CELKOM 

Zvolen 2 4 29 36* 

Bratislava 1 3 2 6 

B. Bystrica - 3 3 6 

Žilina - 1 - 3** 

Košice - 8 5 14* 

Prešov 4 1 4 9 

 
* - z toho počtu je 1 kmeň NT, ** - z toho počtu sú 2 kmene NT 
 

 
Tabuľka č. 4.12 Percentuálne vyjadrenie citlivosti kmeňov S. pneumoniae  na penicilín 

v roku 2009, (n=74) 

mesto 
PNC-R  

S. pneumoniae 
PNC-I 

S. pneumoniae 
PNC-S  

S. pneumoniae 

Zvolen 2,70 % 5,40 % 39,19 % 

Bratislava 1,35 % 4,05 % 2,70 % 

B. Bystrica - 4,05 % 4,05 % 

Žilina - 1,33 % - 

Košice - 10,81 % 6,76 % 

Prešov 5,40 % 1,35 % 5,40 % 
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Tabuľka č. 4.13 Číselné vyjadrenie zastúpenia kmeňov S. pneumoniae v jednotlivých 

mestách a vyjadrenie ich citlivosti na amoxicilín v roku 2009, (n=74) 

Streptococcus pneumoniae 
mesto 

AML-R AML-I AML-S CELKOM 

Zvolen - 9 26 36* 

Bratislava 2 3 1 6 

B. Bystrica - 3 3 6 

Žilina - 1 - 3** 

Košice - 9 4 14* 

Prešov 3 3 3 9 

 
* - z toho počtu je 1 kmeň NT, ** - z toho počtu sú 2 kmene NT 
 
 
Tabuľka č. 4.14 Percentuálne vyjadrenie citlivosti kmeňov S. pneumoniae na 

amoxicilín v roku 2009, (n=74) 

mesto 
AML-R  

S. pneumonaie 
AML-I 

S. pneumoniae 
AML-S  

S. pneumonaie 

Zvolen - 12,16 % 35,14 % 

Bratislava 2,70 % 4,05 % 1,35 % 

B. Bystrica - 4,05 % 4,05 % 

Žilina - 1,35 % - 

Košice - 12,16 % 5,40 % 

Prešov 4,05 % 4,05 % 4,05 % 
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Tabuľka č. 4.15 Číselné vyjadrenie zastúpenia kmeňov S. pneumoniae v jednotlivých 

mestách a vyjadrenie ich citlivosti na ceftriaxón v roku 2009, (n=74) 

Streptococcus pneumoniae 
mesto 

CRO-R CRO-I CRO-S CELKOM 

Zvolen - 1 34 36* 

Bratislava 1 1 4 6 

B. Bystrica - - 6 6 

Žilina - 1 - 3** 

Košice - - 13 14* 

Prešov 2 3 4 9 

 
* - z toho počtu je 1 kmeň NT, ** - z toho počtu sú 2 kmene NT 
 
 
Tabuľka č. 4.16 Percentuálne vyjadrenie citlivosti kmeňov S. pneumoniae  na 

ceftriaxón v roku 2009, (n=74) 

mesto 
CRO-R  

S. pneumoniae 
CRO-I 

S. pneumoniae 
CRO-S  

S. pneumoniae 

Zvolen - 1,35 % 45,95 % 

Bratislava 1,35 % 1,35 % 5,40 % 

B. Bystrica - - 8,11 % 

Žilina - 1,35 % - 

Košice - - 17,57 % 

Prešov 2,70 % 4,05 % 5,40 % 
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Tabuľka č. 4.17 Číselné vyjadrenie zastúpenia kmeňov S. pneumoniae v jednotlivých 

mestách a vyjadrenie ich citlivosti na erytromycín v roku 2009, (n=74) 

Streptococcus pneumoniae 
mesto 

ERY-R ERY-I ERY-S CELKOM 

Zvolen 9 4 22 36* 

Bratislava 5 - 1 6 

B. Bystrica 4 - 2 6 

Žilina 1 - - 3** 

Košice 3 4 6 14* 

Prešov 7 1 1 9 

 
* - z toho počtu je 1 kmeň NT, ** - z toho počtu sú 2 kmene NT 
 
 
Tabuľka č. 4.18 Percentuálne vyjadrenie citlivosti kmeňov S. pneumoniae na 

erytromycín v roku 2009, (n=74) 

mesto 
ERY-R  

S. pneumoniae 
ERY-I 

S. pneumoniae 
ERY-S  

S. pneumoniae 

Zvolen 12,16 % 5,40 % 29,73 % 

Bratislava 6,76 % - 1,35 % 

B. Bystrica 5,40 % - 2,70 % 

Žilina 1,35 % - - 

Košice 4,05 % 5,40 % 8,11 % 

Prešov 9,46 % 1,35 % 1,35 % 
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Tabuľka č. 4.19 Vyjadrenie citlivosti S. pneumoniae  na antibiotiká v roku 2009, 

(n=74) 

druh citlivosti na dané ATB zastúpenie kmeňov (%) 

PNC-R 9,5 % 

PNC-I 27,0 % 
36,5 % 

PNC-S 58,1 % 

AML-R 6,8 % 

AML-I 37,8 % 
44,6 % 

AML-S 50,0 % 

ERY-R 39,2 % 

ERY-I 12,2 % 
51,4 % 

ERY-S 43,2 % 

CRO-R 4,1 % 

CRO-I 8,1 % 
12,1 % 

CRO-S 82,4 % 

 

 

Rezistencia na antibiotiká (%)

 
Graf č. 4.7 Rezistencia kmeňov S. pneumoniae na dané antibiotiká v roku 2009 
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5. DISKUSIA 
 
 

Na Slovensku je S. pneumoniae hlavným a najčastejším pôvodcom 

AOM detí. Môžeme skonštatovať, že jeho zastúpenie je stále vyššie a čoraz 

väčší počet AOM je vyvolaných práve týmto baktériovým kmeňom. V r. 1999 

ten počet bol 42,1 %, v r. 2006 sa počet prípadov zvýšil na 45,9 % a v r. 2009 

na 63, 02 %. Vysvetlenie, že prečo práve tento kmeň sa najviac podieľa na 

výskyte AOM detí spočíva v tom, že u detí vo veku do 2 rokov je vysoká 

kolonizácia nosohltanu kmeňmi S. pneumoniae (30 až 80 %). Keďže je 

Eustachova trubica detí do 2 rokov veku kratšia a horizontálne uložená, kmene 

kolonizujúce nosohltan sa do nej ľahšie dostanú. Deje sa to najmä pri 

oslabenej imunite dieťaťa(56). Preto je veľmi dôležité vedenie klinických 

protokolov a záznamov pediatrov, ktoré svedčia o tom, či dieťa s AOM bolo za 

posledné 3 mesiace hospitalizované, alebo či užívalo antibiotiká. Okrem toho je 

dôležitý fakt, či dieťa navštevuje nejaké kolektívne zariadenia, ako sú napríklad 

škôlky, kde je riziko prenosu jednotlivých kmeňov S. pneumoniae oveľa vyššie.  

Rezistencia kmeňov S. pneumoniae na antibiotiká na Slovensku je stále 

vysoká. Za posledné 3 roky sa podarilo znížiť celkovú rezistenciu                    

S. pneumoniae na penicilín (z 50,8 % na 36,5 %). Na druhej strane stúpla 

celková rezistencia na makrolidové antibiotiká (z 47,5 % na 51,4 %). Za 

rezistenciu S. pneumoniae na makrolidové antibiotiká sú zodpovedné dva 

gény: erm(B) a mef(A). Erm(B) gén je zodpovedný za vysokú rezistenciu na 

makrolidy, linkozamidy a streptogramín B. Mef(A) gén je zodpovedný za 

vysokú rezistenciu na makrolidy(106).   

Stále vysoká rezistencia na penicilíny sa dá objasniť rekombináciou 

jednotlivých častí genotypu jedného sérovaru časťami iného. Tou cestou dôjde 

k výmene genetického materiálu medzi jednotlivými sérovarmi, čím sa stávajú 

odolnejšími. Takáto genetická výmena je potvrdená pri sérovaroch 14 a 9V(96). 

Okrem toho, je odhalená transpeptidázová doména na PBP, ktorá je 

zodpovedná za citlivosť S. pneumoniae na penicilín(84).  

Najvyššiu rezistenciu vykazoval v r. 1999 sérovar 19A, po r. 2006 

nasledovala výmena sérovaru 14 za 19A a 19F. V r. 2009 najvyššiu rezistenciu 
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na penicilín a erytromycín vykazovali sérovary 14 a 19F, okrem toho na 

erytromycín vykazovali veľkú rezistenciu aj sérovary 23F a 19A.  

Sérovar 14 je známym zdrojom lokalizovaných a invazívnych infekcií(51).  

Aj zastúpenie sérovarov sa rozlišovalo v jednotlivých rokoch. Tak v r. 1999 boli 

na Slovensku najzastúpenejšie nasledovné sérovary: 3 (25,0 %), 19A (18,1 %) 

a 19F (15,9 %), kým v r. 2006 to boli sérovary 23F (29,5 %), 14 (24,6 %), 18C 

(13,1 %), 9V (8,2 %) a v r. 2009 sa najviac vyskytovali sérovary 23F (28,0 %), 

19F (22,7 %), 14 (13,3 %) a 19A (10,7 %). Jednotlivé sérovary sa nevyskytovali 

v každom roku, niekedy boli vymenené inými, alebo sa potom znova objavili.  

Napríklad sérovar 6A sa okrem iných vyskytol v r. 1999, no už v r. 2006 a 2009 

sa vôbec neobjavil. Namiesto toho sa objavil v r. 2006 a 2009 sérovar 4, ktorý 

nebol v r. 1999. Sérovary 6B a 11C boli len v r. 2006, 9V sa vyskytoval             

v r. 1999 a 2006 a sérovary 19C a 15C sa po prvý krát objavili v r. 2009. 

Sérovary 1, 5 a 7F sa na Slovensku nevyskytovali. Z toho dôvodu bolo 

oneskorené zavádzanie 10-valentnej konjugovanej vakcíny do praxe na 

Slovensku. Táto vakcína sa do praxe predsa zaviedla z dôvodu zabránenia 

možnému výskytu a šíreniu týchto sérovarov. 

V Česku pri AOM detí do 5 rokov veku bolo zaznamenané odlišné 

zastúpenie sérovarov. Najzastúpenejšími sérovarmi v Česku v r. 2009 boli 6B, 

14, 23F(73).   

Stále sú zaznamenávané rozdiely v zastúpení sérovarov. Na Slovensku 

sa zastúpenie sérovarov rozlišovalo medzi jednotlivými mestami, taktiež bol aj 

rozdielny výskyt rezistencie. Regionálne rozdiely rezistencie na antibiotiká boli 

sledované v projekte Aljaška, kedy bola zaznamenaná vysoká rezistencia        

S. pneumoniae v Prešove a vo Zvolene(47) .  

Zvolen bol zaradený medzi mestá s veľmi vysokou rezistenciou na 

antibiotiká. Najvyššie percento rezistentných kmeňov na antibiotiká vo Zvolene 

bolo zaznamenané v r. 2000, potom sa podarilo znížiť rezistenciu na penicilín z 

25 % na 23 %. Rezistencia na erytromycín stúpla z 12 % v r. 1998 na 22 % v    

r. 2002. V r. 2009 bolo vo Zvolene zastúpenie kmeňov S. pneumoniae až 76,6 

%. Z toho bolo 16,7 % kmeňov rezistentných na penicilín a až 36,1 % bolo 

rezistentných na erytromycín. Z uvedeného môžeme konštatovať, že sa vo 

Zvolene podarilo znížiť rezistenciu na penicilín, avšak výrazne narástla 

rezistencia na erytromycín, čo sa dá pripísať ich zvýšenému predpisovaniu. 
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Preto sú nevyhnutné ďalšie opatrenia ako vo Zvolene tak i v iných mestách, 

zamerané na znížené predpisovanie makrolidových antibiotík, edukáciu 

odborných pracovníkov a tým zníženie rezistencie na makrolidové antibiotiká. 

Najčastejšie sa vyskytujúcimi sérovarmi S. pneumoniae vo Zvolene boli v         

r. 2009 sérovary 19F a 23F.  

Je veľmi dôležité sledovanie ako rezistencie tak i jednotlivých sérovarov           

S. pneumoniae, lebo rezistencia je úzko spojená so sérovarmi, čo ďalej 

podmieňuje výskyt a účinnosť jednotlivých vakcín.  

Na Slovensku je povinné očkovanie 7-valentnou konjugovanou vakcínou 

od 1. 1. 2009. Vakcína obsahuje nasledovné sérovary: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F 

a 23F. Podľa zastúpenia v 7-valentnej konjugovanej vakcíne v r. 1999 bolo 

65,8 % vakcinačných sérovarov (14, 18C, 19F a 23F), 88,5 % vakcinačných 

sérovarov bolo v r. 2006 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F a 23F) a 70,7 % v r. 2009    

(4, 14, 18C, 19F a 23F). Zavedením 7-valentnej konjugovanej vakcíny do praxe 

sa podmienil výskyt nových sérovarov a zvýšenie počtu nevakcinačných 

sérovarov. Tento jav sa dá zadefinovať ako fenomén sérovarovej 

substitúcie(74). V r. 2009 sa znížil počet vakcinačných sérovarov o takmer 18 % 

vzhľadom na r. 2006.  

10-valentná konjugovaná vakcína sa 1. 1. 2011 zaviedla do praxe na 

Slovensku. Táto vakcína obsahuje na rozdiel od 7-valentnej vakcíny navyše 

polysacharidy troch sérovarov (1, 5 a 7F), ktoré sa na Slovensku nevyskytli, 

čím bolo percentuálne zastúpenie sérovarov v 10-valentnej konjugovanej 

vakcíne rovnaké ako v 7-valentnej.  

Od 1. 7. 2010 sa aj na Slovensko zaviedla 13-valentná konjugovaná 

vakcína, ktorá obsahuje ďalších 6 sérovarov: 1, 3, 5, 6A, 7F a 19A. Podľa 

percentuálneho zastúpenia sérovarov v 13-valentnej konjugovanej vakcíne 

bolo zastúpených 80,6 % sérovarov v r. 1999, 93,4 % v r. 2006 a 89,3 %        

v r. 2009. V r. 1999 bol veľký podiel sérovarov 3 (25,0 %),19A (18,1 %) a 6A 

(4,2 %), v r. 2006 bol príliš veľký podiel sérovaru 3 (4,9 %) a v r. 2009 bolo 

významné percentuálne zastúpenie sérovarov 19A (10,7 %) a 3 (8,0 %). Tieto 

sérovary sa teraz už vyskytujú v 13-valentnej konjugovanej vakcíne. Týmto 

môžeme konštatovať, že by sa po zavedení 13-valentnej vakcíny do praxe 

celkovo mal znížiť výskyt AOM detí.  
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Zo siedmych sérovarov (6A, 6B, 9V, 14, 19A, 19F a 23F), ktoré sú 

spojené s najvyššou rezistenciou je sérovar 19A jediným sérovarom 

rozšíreným celosvetovo, klinicky významným, vysoko rezistentným 

a neobsiahnutým v 7-valentnej konjugovanej vakcíne. Preto zavádzanie        

13-valentnej konjugovanej vakcíny do praxe má veľký význam(24).  

Pokračujúci problém celosvetovej morbidity a mortality spôsobenej                  

S. pneumoniae, napriek dostupnosti rôznych antibiotík a zavádzania 

očkovania, má značný nátlak na ďalší výskum a vývoj nových techník pri 

prevencii patogenity(77). Posledné štúdie charakterizujú a poukazujú na údajnú 

proteínovú virulenciu. Pripravujú sa vakcíny obsahujúce univerzálny proteínový 

antigén ktorý bude môcť zabezpečiť efektívnu imunizáciu nezávislú od 

jednotlivých sérovarov. Týmto by sa mal značne znížiť výskyt kmeňov             

S. pneumoniae rezistentných na antibiotiká(23).  

Nadmerné predpisovanie a spotreba antibiotík je zrejmým faktorom, 

ktorý podporil zvýšenie rezistencie S. pneumoniae na antibiotiká. Z toho 

dôvodu je potrebné naďalej pretrvávať na včasnej diagnostiky AOM, 

predpisovať antibiotiká len vtedy keď je to nevyhnutné a naordinovať tú 

správnu antibiotickú liečbu. 



 

6. ZÁVER 
 

 

Streptococcus pneumoniae zostal aj naďalej hlavným pôvodcom AOM 

detí. Stále vykazuje vysokú rezistenciu na antibiotiká. Na Slovensku sa podarilo 

znížiť rezistenciu S. pneumoniae na penicilín, ale narástla rezistencia na 

erytromycín. Preto je dôležité aj naďalej sledovať vývoj rezistencie 

a sérotypizácie kmeňov S. pneumoniae. 

 

Z výsledkov uvedených v tejto rigoróznej práci môžeme konštatovať: 

- percentuálne zastúpenie S. pneumoniae ako pôvodcu AOM sa stále 

zvyšuje (63,02 %) 

- rezistencia S. pneumoniae na penicilín klesla (36,5 %), no stúpla 

rezistencia na erytromycín (51,4 %) 

- zvýšil sa počet AOM vyvolaných multirezistentným a celosvetovo 

rozšírený, sérovarom 19A (10,7 %) 

- objavili sa nové sérovary 15C a 19C 

- z izolovaných sérovarov S. pneumoniae je 70,7 % zastúpených v zatiaľ 

dostupnej 7-valentnej konjugovanej vakcíne a 89,3 % sérovarov je 

zastúpených v 13-valentnej konjugovanej vakcíne 

 

Z toho vyplýva, že je nevyhnutné  

- aj naďalej sledovať rezistenciu a výskyt nových sérovarov 

- znížiť predpisovanie antibiotík 

- pokračovať v očkovaní a tým v prevencii výskytu AOM a znížení 

nosičstva  

- pokračovať vo výskume a vývoji nových vakcín, ktoré budú nezávislé od 

jednotlivých sérovarov 

- sprostredkovať zavádzanie 13-valentnej konjugovanej vakcíny do praxe 
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7. TABUĽKY 
 

 
Tabuľka č. 7.1 Pneumokokové antigény a ich funkcia 
 

ANTIGÉN FUNKCIA 

KAPSULOVÝ POLYSACHARID najdôležitejší antigén, na základe jeho stavby 

rozlišujeme približne 90 sérovarov 

významne ovplyvňuje obranné reakcie spojené 

a akútnym zápalom 
K. LIPOTEICHOOVÁ 

F ANTIGÉN 

CHOLÍN 
dôležitý pre správnu funkciu autolytických 

enzýmov 

POLYSACHARID C je polymérom kyseliny teichoovej a s ním reaguje 

CRP (C reaktívny proteín) 

POVRCH. ADHEZÍN A lipoproteín, dôležitá zložka virulencie 

POVRCH. PROTEÍN C  zodpovedný za nosičstvo 

POVRCHOVÉ 

PROTEÍNOVÉ 

ANTIGÉNY 
POVRCH. PROTEÍN A 

interferuje s aktiváciou komplementu a zabraňuje 

odstraňovaniu S. pneumoniae z krvného obehu 

potencuje zápal pľúc tým, že interaguje 

s prozápalovými cytokínmi a chemokínmi 
HYALURONIDÁZA 

NEURAMINIDÁZA 
štiepi zbytky kyseliny sialovej, tým poškodzuje 

tkanivá a odhaľuje ďalšie receptory pre adhezíny 

INVAZÍNY 

úloha ešte celkom nejasná SERÍNOVÁ PROTEÁZA A 

cytotoxický pre fagocyty a epitelové bunky, je 

príčinou zápalu, má lytickú aktivitu a schopnosť 

aktivácie komplemetu 

PNEUMOLYZÍN 

amidáza, štiepi bunkovú stenu, podporuje vznik 

zápalu 
AUTOLYZÍN 
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Tabuľka č. 7.2 Najčastejšie druhy infekcií a ich symptómov vyvolaných kmeňmi      

S. pneumoniae 

 

INFEKCIA SYMPTÓMY 

zápal, vaskulárna permeabilita, edém mozgu 

s intrakraniálnou hypertenziou, mortalita a ťažké 

neurologické následky sú dosť časté 

MENINGITÍDA 

je charakterizovaná horúčkou nad 39°C 

a leukocytózou 
BAKTERIÉMIA 

náhly začiatok príznakov: vysoká horúčka, kašeľ 

s purulentným spútom, tachykardia, dyspnoe až 

cyanóza 

PNEUMÓNIA 

otorhoea, bolesť ucha, dráždivosť, nauzea, 

zapálený bubienok, vydutie bubienka, porucha 

sluchu, teplota 

OTITÍDA 

únava, nevoľnosť, horúčka, opuch, bolešť, hnis, 

častejšie vzniká u dospelých 
AKÚTNA SINUSITÍDA 

PRIMÁRNA PNEUMOKOKOVÁ 

PERITONITÍDA 
porucha funkcie pečene, niekedy s ascitom, 

mortalita je 50 % 
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Tabuľka č. 7.3 Mechanizmy rezistencie S. pneumoniae(97) 

 

TRIEDA ATB MECHANIZMUS REZISTENCIE 

PENICILÍNOVÉ alterácia PNC – viažucich bielkovín (PBP), najmä 

PBP 1a, 2x a 2b 

CEFALOSPORÍNOVÉ alterácia dvoch génov PBP – 1a a 2x  

efluxná pumpa – nízka úroveň rezistencie (mef(A) 

gén) MAKROLIDOVÉ 
metylácia rRNA – vysoká úroveň rezistencie 

(erm(B) gén) 

bodové mutácie, alterácia DNA gyrázy alebo 

topoizomerázy IV 
CHINOLÓNY 

TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL iná dráha metabolizmu 

CHLORAMFENIKOL enzymatická deštrukcia: acetyltransferáza 

RIFAMPICÍN alterácia β podjednotky RNA polymerázy 

 

 
Tabuľka č. 7.4 Genetická podobnosť daných sérovarov, obsiahnutých v 7-valentnej 

konjugovanej vakcíne(112) 

 

PCV-7 SÉROVARY PODOBNÉ SÉROVARY GENETICKÉ ROZDIELY 

4 - - 

6B 6A* v géne wciP 

9V 9A v géne wcjE 

14 - - 

18C 18B v géne wciX 

19F menej často 19A V génoch wzy a mnaA 

23F - - 
 

* - sérovar 6A sa rozlišuje od sérovaru 6C v géne wciN  
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Tabuľka č. 7.5  Laboratórna diagnostika kmeňov S. pneumoniae  
 

OPTOCHÍNOVÝ TEST 

ÚČEL: rozlíšene pneumokokov 

od ostatných α-hemolytických 

streptokokov 

PRINCÍP: inhibícia rastu 

pneumokokov optochínom 

VÝSLEDOK: 

>14 mm zóna – pozitívny 

6 – 14 mm zóna –

nejednoznačný 

<6 mm – negatívny(54) 
IDENTIFIKÁCIA 

ŽLČOVÝ TEST 

ROZPUSTNOSTI 

ÚČEL: špecifické rozlíšene 

pneumokokov od ostatných α-

hemolytických streptokokov 

PRINCÍP: rýchla autolýza v 

prítomnosti žlčovej soli 

VÝSLEDOK: vymiznutie 

kmeňov pneumokokov – test 

pozitívny 

SÉROTYPIZÁCIA 

ÚČEL: stanovenie sérovarov 

PRINCÍP: stanovenie pomocou quellungovej reakcie 

VÝSLEDOK: reakcia bude pozitívna keď kapsulový obal zreaguje 

s protilátkou a stane sa viac viditeľným čo sa preukáže aglutináciou 

MÉDIUM: MHA a 5 % konské 

alebo ovčie krvné sérum 

PRINCÍP: zmeria sa priemer 

zón 

VÝSLEDOK: jednotlivé zóny 

inhibície vyjadrujú citlivosť na 

dané ATB 

DISKOVÝ TEST 

CITLIVOSTI 

TESTY 
ANTIMIKRÓBNEJ 

CITLIVOSTI ÚČEL: kvantitatívne vyšetrenie 

citlivosti 
PRINCÍP: diskovej difúznej 

a dilučnej metódy E-TEST 
VÝSLEDOK: MIC sa odčíta 

v mieste na ktorom zóna 

pretína prúžok 
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Tabuľka č. 7.6 Pôdy, metóda pre prípravu inokula, prostredie a doba inkubácie pre 

vyšetrenie citlivosti diskovou metódou S. pneumoniae  
 

METÓDA 
PRÍPRAVY 

PROSTREDIE 
INKUBÁCIE 

DOBA 
INKUBÁCIE 

TEPLOTA 
INKUBÁCIE 

PÔDA 

MHA s 5 % 

ovčej alebo 

konskej krvi 

CO2   18h – 24 h 35°C priama  

 

MHA – Müeller Hinton agar 

 
 

Tabuľka č. 7.7 Stanovenie MIC: metódy, médium, princípy, podmienky a doba 

inkubácie 
 

PRINCÍP MÉDIUM 
PODMIENKY 
INKUBÁCIE 

DOBA 
INKUBÁCIE 

METÓDA 

MIC je najnižšie 

riedenie, ktoré 

inhibuje rast 

baktérií 

MHA s 5 % 

ovčej alebo 

konskej krvi 

atmosféra CO2, 

teplota 35°C 

18h – 24 h 
AGAROVÁ 

DILUČNÁ 

MIC sa odčíta 

v mieste na 

ktorom zóna 

pretína prúžok 

MHA s 5 % 

ovčej alebo 

konskej krvi 

atmosféra CO2, 

teplota 35°C 

24 h 

E-TEST 

 

MIC – minimálna inhibičná koncentrácia, MHA – Müeller Hinton agar 
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Tabuľka č. 7.8 Interpretácia výsledkov MIC antibiotík, stanovená E-testom podľa 

NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) 
 

Interpretácia výsledkov MIC antibiotík (µg/ml) 
ANTIBIOTIKUM

skratka citlivý 
intermediálne 

rezistentný 
Rezistentný 

AMOXICILÍN AML ≤0,03 0,06 – 1,5 >2,0 

PENICILÍN PNC ≤0,063 0,125 – 1,0 >1,0 

AMPICILÍN AMP ≤0,25 >0,25 – <8,0 ≥8,0 

AZITROMYCÍN AZI ≤0,5 >0,5 – <2,0 ≥2,0 

CEFTRIAXÓN CRO ≤0,5 >0,5 – <2,0 ≥2,0 

ERZTROMYCÍN ERY ≤0,25 >0,25 – <1,0 ≥1,0 
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