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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. V súčasnosti je 
známych viac ako 90 sérotypov Streptococcus pneumoniae, 
pričom prevencia sa dosahuje pomocou očkovania len proti 
niektorým z nich, a to pomocou konjugovaných proteínových 
vakcín (PCV 10, PCV 13) proti 10 resp. 13 sérotypom 
pneumokokov, alebo polysacharidovej vakcíny (PPV 23) proti 23 
sérotypom. Surveillance IPI je zavedená v mnohých Európskych 
krajinách ako nástroj na kontrolu sledovania situácie týkajúcej sa 
IPI a účinkov vakcinácie. 

Záver 
V roku 2009 sa Slovensko stalo jednou z Európskych krajín, ktoré zaviedli  povinné očkovanie proti pneumokokom u detí do 2 rokov 
života. Spolu s ním však nastala aj potreba zavedenia surveillance IPI, pomocou ktorej by bolo možné sledovať dopad vakcinácie na 
distribúciu sérotypov, aké výsledky prináša. Slovensko  túto potrebu pokrylo zriadením NRC v januári 2011. Legislatívne daná 
povinnosť zasielať izolované kmene platná od septembra 2011 zaistila možnosť stanoviť sérotyp a bližšie identifikovať všetky získané 
kmene, a dôsledne tak sledovať situáciu týkajúcu sa IPI na celom území krajiny.  
Činnosť NRC sa teda javí ako nevyhnutná, čo je znásobené tým, že distribúcia sérotypov pneumokokov z IPI pred zavedením 
vakcinácie nie je známa, ako aj z dôvodu nejednotnosti povinného aj dobrovoľného očkovania.  

Metódy využívané v NRC 
• kultivácia                                          
• konvenčná PCR 
• Neufeldova reakcia 
• multiplex PCR 
•pulzná elektroforéza (PFGE) -  

sérotypizácia 

základné diagnostické metódy 

zisťovanie genetickej príbuznosti 

Národné referenčné centrum (NRC) pre 
pneumokokové nákazy; situácia na 
Slovensku 
NCR bolo zriadené 1. januára 2011 na RÚVZ v Banskej Bystrici, 
vedúcim NRC je doc. MUDr. Cyril Klement, CSc. Od 1.septembra 
2011 platí povinnosť zasielať všetky kmene S. pneumoniae 
izolované z invazívnych infekcií do NRC (Vestník MZ SR z dňa 1. 
septembra 2011, čiastka 19-31, str. 227-233). 

Hlavné úlohy NRC 
•  základná a nadstavbová diagnostika kmeňov 
    S. pneumoniae  izolovaných z IPI 
•  sérotypizácia 
•  zbieranie a dlhodobé uchovávanie kmeňov 
•  zhromažďovanie epidemiologických dát súvisiacich s 
    vakcináciou 
•  publikačná, edukačná a poradenská činnosť 
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 v 1. polroku 2012 
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Porovnanie výskytu IPI v roku 2011 a v 1. polroku 2012  
podľa vekových skupín 

*4, 6B, 7F, 10A, 12F, 14, 15F, 15B, 15C, 18B, 23F 

  * 

Porovnanie zastúpenia biologických materiálov,  
z ktorých boli izolované kmene S. pneumoniae  

v roku 2011 a v 1. polroku 2012 

(%) 

Obr.1 Kultivácia 
S.pneumoniae  
na krvnom agare 

Obr.2 Multiplex PCR na sérotypizáciu  
S. pneumoniae 

Obr.3 PFGE kmeňov  
S. pneumoniae 
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 v roku 2011 
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