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Úvod:  

Invazívne pneumokokové infekcie (IPI) predstavujú celosvetový problém, a sú vážnou 

príčinou morbidity a mortality najmä u detí vo veku do 2 rokov a osôb nad 65 rokov. 

Známych je viac ako 90 sérotypov Streptococcus pneumoniae, pričom prevencia sa dosahuje 

pomocou očkovania len proti niektorým z nich. V súčasnosti sú dostupné dva druhy 

proteínových konjugovaných vakcín (PCV 10, PCV 13) namierených proti 10 resp. 13 

sérotypom pneumokokov a jedna polysacharidová nekonjugovaná vakcína (PPV 23) 

namierenej proti 23 sérotypom. Surveillance IPI je zavedená v mnohých Európskych 

krajinách ako nástroj na kontrolu sledovania situácie týkajúcej sa IPI a účinkov vakcinácie. 

Cieľ:  

Zhromažďovanie kmeňov Streptococcus pneumoniae izolovaných z pôvodne sterilných miest, 

ktoré sú pôvodcom IPI. Ich následná analýza spočívajúca v druhovej identifikácii, stanovení 

sérotypu pomocou klasických aj novozavedených molekulovo-biologických metód. 

Vyhodnotenie nazbieraných údajov  sérotypov v SR. 

Súbor a metodika: 

40 kmeňov S. pneumoniae bolo doručených do NRC počas roku 2011 a 30 kmeňov v prvom 

polroku 2012. Druhové určenie daného kmeňa bolo potvrdené konvenčnou PCR, stanovenie 

sérotypu bolo vykonané pomocou Neufeldovej reakcie aj multiplexnej PCR. 

Výsledky: 

Za obdobie 1,5 roka od začiatku činnosti NRC pre pneumokokové nákazy sa nám podarilo 

zhromaždiť 70 kmeňov pneumokokov a úspešne stanoviť sérotyp u 90% z nich. Najčastejšie 

sa vyskytujúcimi sérotypmi sú sérotypy 3 a 19A.  

Závery: 

Zavedením povinného očkovania proti pneumokokom a zriadením NRC pre pneumokokové 

nákazy za účelom surveillance invazívnych pneumokokových infekcií sa Slovensko 

vyrovnalo mnohým krajinám Európy. Pred zavedením vakcinácie nebol sledovaný výskyt 

sérotypov spôsobujúcich IPI v našej krajine, no vzhľadom na krátku dobu činnosti NRC sa 

nám podarilo získať čiastočný prehľad o tom, ktoré sérotypy pneumokokov sú pôvodcami 

invazívnych ochorení  a zaviesť niektoré nové metódy, ktoré zjednodušujú ich monitorovanie. 


