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Cieľ: Sumarizácia výsledkov surveillance invazívnych pneumokokových ochorení v rámci 

činnosti Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy v r. 2011-2012. 

Úvod: Pneumokokové infekcie predstavujú jednu z hlavných príčin úmrtí spomedzi ochorení 

preventabilných očkovaním vo svete. Očkovanie sa uskutočňuje pomocou sérotypovo 

špecifických vakcín s rôznou valenciou, ktoré sú namierené proti najrizikovejším sérotypom 

Streptococcus pneumoniae, pôvodcu týchto ochorení. Surveillance invazívnych 

pneumokokových ochorení (IPO) prebieha v mnohých krajinách a od r. 2011 sa na Slovensku 

na tomto procese podieľa aj Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy. 

Súbor a metodika: Do NRC pre pneumokokové nákazy bolo za 2 roky jeho činnosti (2011-

2012) zaslaných 89 izolátov Streptococcus pneumoniae získaných od pacientov s invazívnym 

pneumokokovým ochorením s cieľom bližšej špecifikácie. Získané kmene boli kultivované a 

dlhodobo uchovávané. Druhové určenie daného kmeňa bolo potvrdené konvenčnou PCR. Pri 

stanovení sérotypov izolovaných kmeňov boli použité klasické sérologické metódy a 

molekulovo – biologické metódy.  

Výsledky: V rámci činnosti NRC pre pneumokokové nákazy sme zistili, že najčastejšie sa 

vyskytujúcimi sérotypmi boli v oboch rokoch sérotypy 3 a 19A. Najviac doručených 

klinických materiálov pochádzalo z hemokultúr. V rámci sledovaného obdobia sme 

zaznamenali pokles v zastúpení vakcinačných sérotypov u invazívnych pneumokokových 

ochorení.  

Závery: Surveillance invazívnych pneumokokových ochorení je mimoriadne dôležitý nástroj 

na sledovanie aktuálnej situácie a trendov v IPO, vývoj rezistencie na antibiotiká a 

monitorovanie sérotypového zastúpenia kauzálnych kmeňov a dôsledkov vysokej genetickej 

variability pneumokokov v podmienkach povinného očkovania.  

 


