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PROGRAM
8:00 - 9:00
9:00 – 9:15

Registrácia
Otvorenie konferencie – príhovory čestného predsedníctva

9:15 – 10:50 I. Blok prednášok	
Predsedníctvo: prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
1. Nový koronavírus - čo o ňom vieme?
Krištúfková Z.
Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

15’

2.	Ako sa chrániť pred novým koronavírusom?
Štefkovičová  M.1,2, Jamrichová M.1
1
Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín,
2
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
15’
3. Klinická interpretácia testov citlivosti, účelná ATB liečba a antibiotická 		
rezistencia.
Nikš M., Slezáková M.
Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov
na antibiotiká. Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, Bratislava
15’
4. Monitorovanie výskytu a šírenia sa CPE na Slovensku.
Žáková A.1, Bucherová Z. 1, Gőczeová J.2, Magyarová S. 2, Nikš M. 1
1
Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov
na antibiotiká. Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, Bratislava
2
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava

15’

5. Polio-like ochorenie u dieťaťa - kazuistika.
Urbančíková I.¹, Baranová A.², Galková V.², Zavadiliková E.2, Záhorská A.²
¹ Detské infekčné oddelenie, Klinika detí a dorastu Lekárska fakulta UPJŠ
a Detská fakultná nemocnica Košice
² Detské neurologické oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice

15’

Diskusia
10:50 – 10:55
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20’
Prestávka

PROGRAM

10:55 – 11:35 Blok posterov	
Predsedníctvo: RNDr. Martin Sojka, PhD.
1. Rickettsiózy a prítomnosť protilátok voči rickettsiám na Slovensku.
Boldišová E., Špitalská E., Škultéty Ľ.
Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz,
Biomedicínske centrum, Virologický ústav, SAV, Bratislava
5’
2. Prítomnosť potencionálnych patogénov vo vodách.
Gažiová A., Umrian M., Sojka M., Syneková D.
Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia,
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava

5’

3.	Stručný prehľad bakteriálnych patogénov zaradených do NRC Zbierka kultúr
patogénnych mikroorganizmov v rokoch 2018 a 2019.
Horiačková M.1, Jacák Š.2, Majerčíková D.1, Majtán V.1, Bopegamage S.1
1
Národné referenčné centrum Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov,
Ústav mikrobiológie LF SZU, Bratislava
2
Mikrobiologické laboratóriá, Medirex a.s.
5´
4.	Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia na západonílsku horúčku
u človeka na Slovensku.
Tichá E., Rybárová Z., Mečochová A.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor lekárskej mikrobiológie, NRC pre
arbovírusy a hemoragické horúčky

5´

5.	Jazero Kava, okres Komárno – jeden z rezervoárov halofilných vibrií
na Slovensku.
Sojka M., Petrovičová K.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Národné
referenčné centrum pre Vibrionaceae, Komárno

5´

Diskusia

15’

5

PROGRAM
11:35 – 13:10 II. Blok prednášok	
Predsedníctvo: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Dagmar Gavačová
1. Surveillance pneumokokových nákaz na Slovensku v r. 2011-2019.
Avdičová M.1,2, Maďarová L.1
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy
2
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

15´

2.	Projekt: Nosičstvo Streptococcus pneumoniae v detskej populácii
na Slovensku.
Maďarová L.1, Avdičová M.1,2, Mancoš M.1, Feiková S.2, Klement C.1,3
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Oddelenie
lekárskej mikrobiológie, NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy
2
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, Katedra
laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Banská Bystrica
3
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava 15´
3. Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v r. 2019 – aktuality
a zmeny po 12 ročnom období.
Kružlíková A., Blažíčková J., Göczeová J., Magyarová S.
Národné referenčné centrum pre meningokoky, Laboratórium molekulárnej
diagnostiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava

15´

4.	Čo sa deje s pertussis na Slovensku?
Maďarová L.1,  Avdičová M.1,2, Klement C.1,3
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Oddelenie
lekárskej mikrobiológie, NRC pre pertussis a parapertussis, Odbor epidemiológie,
Banská Bystrica
2
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, Katedra
laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Banská Bystrica
3
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava 15´
4.	Salmonelózy môžu ešte prekvapiť - integrovaná surveillance salmonelóz
2019 - malý príspevok k aktivitám inciatívy One Health.
Gavačová D.,Goczeová  j., Juranová A., Sirotná Z.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
15´
Diskusia
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13:25 – 15:15 III. Blok prednášok	
Predsedníctvo: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.
doc. MUDr. Margita Špaleková, CSc.
Ing. Zuzana Sirotná
1.	Prionové choroby na Slovensku.
Belay G., Janáková A., Žáková D., Koščová S., Štelzer M.,  Vajcíková D.,
Szarvasova Z., Kosorinová D., Melicherová K.
Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové
neuroinfekcie, Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta, Slovenská
zdravotnická univerzita, Bratislava

15´

2.	Zmeny epidemiologickej situácie infekcie HIV v SR – naplní SR ciele výzvy
UNAIDS „90-90-90“ do konca r. 2020?
Valkovičová Staneková D., Hábeková M.,Takáčová M., Kristová A.
Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS, Slovenská zdravotnícka
univerzita, Bratislava
15´
3.	Hlásené legionelózy na Slovensku v roku 2019 a ich epidemiológia.
Špaleková M., Kotrbancová M., Fulová M.
Ústav epidemiológie LFUK, Bratislava

15´

4.	Úlohy NRC pre legionely v životnom prostredí v surveillance legionelóz
vo verejnom zdravotníctve.
Sirotná Z., Kotvasová B., Gičová A., Gažiová A., Pavleová, E.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Národné referenčné centrum pre legionely v životnom prostredí

15´

5.	Stanovenie šigatoxín-produkujúcich a iných patogénnych druhov E. coli.
Gičová A., Kotvasová B., Sirotná Z.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Národné referenčné centrum pre legionely v životnom prostredí
15´
6.	Aeromonas hydrophila - vynárajúci sa problém.
Daviničová S.1, Naďová K.1, Sojka M.2
1
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
2
RÚVZ so sídlom v Komárne, NRC pre Vibrionacae
Diskusia

15´
20´

15:00 Záver konferencie
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XVI. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER
PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

Nový koronavírus – čo o ňom vieme?
Krištúfková Z.
Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava
Cieľ: Informovať o súčasných poznatkoch vlastností nového koronavírusu, o jeho pôvode,
diagnostike a klinických príznakoch, ktoré spôsobuje prenose, prevencii.
V decembri 2019 vzniklo v Číne viac prípadov zápalu pľúc. Vyšetrovaním sa zistilo, že boli
spôsobené dovtedy neznámym vírusom. Bol to nový koronavírus COVID 19. Koronavírusy
tvoria veľkú skupinu vírusov, pre ktoré je typická koruna tvorená glykoproteínovými výbežkami
na ich povrchu, podľa ktorej majú aj meno. Niektoré typy vírusu infikujú ľudí, niektoré zvieratá.
U ľudí môžu klinicky postihovať dýchací aj tráviaci systém a podľa toho prebiehať pod obrazom
infekcie dýchacích ciest, alebo hnačiek. Väčšinou majú infekcie mierny priebeh. Niekedy
môžu spôsobovať veľmi vážne ochorenia, ako to bolo v roku 2003, keď sa v Číne zaznamenali
ochorenia spôsobené novým koronavírusom SARS CoV preneseným z cibetiek, v roku
2012 v Saudskej Arábii to bol MERS CoV, ktorý sa na človeka preniesol z ťavy. Prvé prípady
COVID 19 sa nakazili od zvierat na trhu so živými zvieratami a morskými plodmi v meste
Wuhan. Prebiehali pod obrazom zápalu pľúc. Infekcia sa preniesla na rodinných príslušníkov
a zdravotníkov. Postupne sa nákaza rozšírila na území Číny a zaniesla sa aj do iných štátov. Ak
dôjde k medziruhovému prenosu vírusu – zo zvieraťa na človeka – a je ďalej schopný šíriť sa
medzi ľuďmi, vždy je to riziko vysokej virulencie a ťažkého priebehu ochorenia, nakoľko ľudská
populácia sa s takýmto novým vírusom nikdy nestretla a nemá voči nemu žiadne protilátky.
Ochorenie zapríčinené COVIDom začína zvyčajne horúčkou, kašľom a ťažkosťami s dýchaním.
Priebeh môže byť od ľahkého prechladnutia dýchacích ciest až po ťažký, život ohrozujúci
zápal pľúc. Laboratórnu diagnostiku vírusu na Slovensku vykonáva NRC pre chrípku na ÚVZ
SR v Bratislave metódou PCR. Liečba je len podporná, očkovanie zatiaľ nie je, ale intenzívne
sa pracuje na vývoji liečiv aj očkovacej látky. Za osoby vo vysokom riziku sa považujú rodinní
príslušníci chorého, ako aj jeho iné úzke kontakty, zdravotnícki pracovníci, ktorí sa o chorých
starajú vrátane laboratórnych pracovníkov, spolucestujúci s chorým sediaci v rámci 2 sedadiel
okolo neho a osoby, ktoré sa vrátili z oblastí, kde dochádza k šíreniu vírusu. Vírus sa prenáša
pri kýchaní a kašľaní chorého - kvapôčkami výlučkov dýchacích ciest, ktoré sú nosičom vírusu,
(doletia do 2-3 metrov), aerosólom sa vírus môže prenášať pri invazívnych zdravotníckych
výkonoch v dýchacom trakte (dolet do 10 metrov), priamym kontaktom s predmetmi, na
ktorých sú kvapky sekrétu chorého. Prevencia sa zameriava na skoré rozpozanie infikovaného
človeka, ako možného prameňa nákazy, zabránenie šírenia vírusu do okolia chorého – nosenie
rúšok u chorých, respiračná hygiena (kašľanie a smrkanie do papierovej vreckovky), umývanie
na vlhko a dezinfekcia priestorov, kde sa chorý zdržiaval, na ochranu kontaktov chorého –
nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri kontakte s chorým, ktoré majú
chrániť najmä brány vstupu vírusu – oči, nos a ústa a časté umývanie rúk.

5. 3. 2020, Bratislava
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XVI. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER
PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

Záver: Čím lepšie poznáme nepriateľa, tým lepšie vieme proti nemu bojovať. Je ešte veľa
poznatkov, ktoré o novom koronavíruse nevieme, ale na ochranu zdravia verejnosti musíme
využívať všetky informácie, ktoré o ňom v súčasnosti vieme.
Aktuálny výskyt je možné sledovať na stránke:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=Iw
AR0QD2Zym34fN5qWNyuD5c1x0hMGKQWrNiY-nXIQ-hfWgQpJ2DJIOWmzIlU#/
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Kontaktná adresa prvého autora:  kristufkova@gmail.com
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Ako sa chrániť pred novým koronavírusom?
Štefkovičová  M.1,2, Jamrichová M. 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
2
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

1

Cieľ: Informovať o protiepidemických opatreniach zameraných na skoré rozpoznanie a
zabránenie šírenia nového koronavírusu (COVID 19) na Slovensku.
Úvod: Predpokladá sa, že COVID 19 sa prenáša priamo inhaláciou veľkých kvapôčok sekrétu
a nepriamo z kontaminovaných povrchov, kde kvapôčky sedimentovali. Aerosólom sa vírus
môže prenášať pri invazívnych zdravotníckych výkonoch v dýchacom trakte. Skúsenosti so
SARS-CoV dokazujú, že včasné odhalenie a izolácia chorého, sledovanie kontaktov a používanie
osobných ochranných prostriedkov môžu šírenie nákazy výrazne obmedziť.
Vlastný text: V súčasnej dobe sa veľká časť vedeckej obce venuje modelovaniu vývoja
epidémie. Ako základné veličiny na odhad širenia nákazy sa používa reprodukčné číslo –
R0 (priemerný počet sekundárnych prípadov), disperzný koeficient – k (kvantifikácia epizód
expolizívneho šírenia) a index zraniteľnosti - IDVI (posúdenie schopnosti krajiny zvládnuť hrozby
infekčných chorôb). Výsledky modelovania naznačujú, že na zastavenie šírenia je potrebné
zabrániť vzniku viac ako 60% ochorení pomocou protiepidemických opatrení. Znalosť zásad
izolácie a správneho používania osobných ochraných prostriedkov je v čase absencie kauzálnej
liečby a vakcinácie kľúčová. K základným zásadám patrí: pri podozrení na ochorenie COVID
19 v ambulancii poskytnúť pacientovi tvárové rúško, izolovať ho od ostatných pacientov, pri
jeho vyšetrení používať tvárové okuliare alebo tvárový štít, jednorázový plášť a rukavice. Pri
hospitalizácii sa pacient izoluje v jednolôžkovej alebo izolačnej miestnosti. Pri bežnom ošetrení
pacienta sa postupuje rovnako ako v ambulancii. Pri vykonávaní postupov vytvárajúcich aerosól
(napr. tracheálna intubácia, bronchoalveolárna výplach a pod.) sa používa respirátor FFP2-3,
dobre priliehajúca ochrana očí, rukavice a nepremokavé ochranné plášte s dlhým rukávom.
Respirátor s výdychovým ventilom je prijateľný pre ošetrujúcich, výdychový ventil znižuje
nadmernú vlhkosť a teplo v respirátore z výdychu. Respirátor s výdychovým ventilom sa nikdy
nedáva infekčnému pacientovi, pretože nezabraňuje šírenie vírusu do okolia. Zdravotnícky
personál si sleduje do 14 dní od posledného kontaktu s potvrdeným prípadom akékoľvek
respiračné príznaky a horúčku.
Záver: Dobrá znalosť protiepidemických opatrení a disciplína v ich dodržiavaní sú
rozhodujúce pre zvládnutie prípadnej epidémie COVID 19. Prvá vlna šírenia môže byť
dramatická, s devastujúcim dopadom na zdravie verejnosti a hospodárstvo. Z epidémie SARS
vieme, že len striktné dodržiavanie stanovených opatrení dokáže znížiť reprodukčné číslo
šíriacej sa nákazy pod 1 a tak zastaviť epidémiu.

Kontaktná adresa prvého autora:  stefkovicova@gmail.com
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Klinická interpretácia testov citlivosti, účelná ATB liečba a antibiotická
rezistencia
Nikš M., Slezáková M.
Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.
Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Bratislava
Cieľ: Posúdiť vývoj antibiotickej rezistencie na Slovensku vo vzťahu ku stratégiám klinickej
interpretácie laboratórneho vyšetrovania citlivosti na antibiotiká a účelnej indikácii antibiotík
od implementácie odporúčaní Európskej komisie pre testovanie antibiotickej (EUCAST) za
obdobie rokov 2010-2019.
Úvod: Negatívny vývoj rezistencie na antibiotiká je už od roku 1998 predmetom radu
opatrení na globálnej, európskej a aj národnej úrovni. Ich cieľom je dosiahnuť účelné používanie
antimikrobiálnych látok, čo by prispelo ku zastaveniu nárastu rezistencie a zachovanou
účinnosti tejto skupíny životne dôležitých liečiv.
Súbor a metodika: V práci sa uvádza a komentuje postupne sa meniaca stratégia klinickej
interpretácie laboratórneho stanovovania antibiotickej citlivosti podľa odporúčaní EUCAST vo
vzťahu ku vývoju antibiotickej rezistencie kľúčových nemocničných patogénov podľa údajov
slovenskej národnej databázy antibiotickej rezistencie www.snars.sk.
Výsledky: Nárast rezistencie si z pohľadu EUCAST v dôsledku technologickej náročnosti
testovania mechanizmov rezistencie vyžiadal postupné znižovanie hraničných koncentrácií pre
interpretáciu klinickej účinnosti väčšiny antibiotík. Zotrvávanie EUCAST na predikcii úspešnosti
antibiotickej terapie podľa jednoduchých univerzálnych hraničných koncentrácií, ktoré
nedovoľujú zohľadňovať špecifiká prieniku antibiotík do tkanív viedlo ku ďalšiemu znižovaniu
všeobecného break-pointu a vyústilo aktuálne až do úplného zrušenia break-pointu „citlivý“
pre viaceré antibiotiká (EUCAST 2020). Na druhej strane EUCAST problém neistoty klinických
break-pointov riešil odporúčaním postupne stále vyššieho, často maximálneho dávkovania
antibiotík. Odmietnutie farmakologickej optimalizácie pomocou PK/PD prediktívnych
parametrov T>MIC, CMax/MIC a AUC/MIC24 sa dostalo do rozporu s požiadavkami klinikov
na farmakologickú optimalizáciu ATB terapie. Na Slovensku môžeme za uvedené obdobie
pozorovať trvalý nárast rezistencie. Za jeho príčinu možno považovať aj nedostatočne
kontrolované šírenie baktérií s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami
rezistencie (dôsledok netestovania týchto mechanizmov rezistencie, resp ich testovania len
pre epidemiologické účely). Možno predpokladať, že na negatívnom vývoji rezistencie sa

14

5. 3. 2020, Bratislava

XVI. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER
PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

podieľajú aj odporúčania EUCAS na vysoké (často zbytočne) dávkovanie antimikrobiálnych
liečív zvyšovaním antibiotického tlaku v prostredí.
Závery: Viac ako 10 ročná história neúspešného boja s antibiotickou rezistenciou v intenciách
ECDC a EUCAST poukazuje na nutnosť prehodnotenia všeobecne príjmaných dogiem a zmenu
klinickej interpretácie laboratórneho vyšetrenia antibiotickej citlivosti. Je nevyhnutné hľadať
modernejšie spôsoby individualizácie antibiotickej terapie a ďalšie účinné prostriedky, ktorými
by bolo možné negatívny vývoj antibiotickej rezistencie ovplyvniť.
Kontaktná adresa prvého autora: milan.niks@uvzsr.sk
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Monitorovanie výskytu a šírenia sa CPE na Slovensku.
Žáková A. , Bucherová Z.1 ,Gőczeová J.2, Magyarová S. 2, Nikš M. 1
1
Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.
Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Bratislava
2
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Cieľ: Zhodnotenie aktuálneho stavu vo výskyte karbapenemáza produkujúcich
enterobaktérií (CPE) na Slovensku.
Úvod: Za posledné roky sa stále častejšie stretávame s kmeňmi, ktoré vykazujú rezistenciu
na väčšinu dostupných antiinfekčných liečív, vrátane tzv. rezervných antibiotík. V našej práci
prezentujeme výskyt, vývoj a šírenie sa CPE. Od roku 2013 monitorujeme výskyt týchto izolátov
v nemocniciach, no za posledné roky sme zaznamenali ich významné šírenie aj v komunite.
Súbor a metodika: Detekcia produkcie karbapenemáz u enterobaktérií z terénnych
laboratórií sa v NRC vykonáva skríningovým fenotypovým kolorimetrickým testom (Carba
test), pre rýchle stanovenie typu karbapenemáz od roku 2017 používame aj fenotypový
imunochromatografický test (IMCH), (NG-Test CARBA5, NG Biotech, Francúzsko). Konfirmácia
sa vykonáva molekulárnym testovaním (PCR blaVIM, blaNDM, blaKPC, blaOXA-48), V prípade
potreby aj real-time PCR (Cepheid Xpert Carba-R assay).
Výsledky: Od roku 2013 do 2019 sme vyšetrili 5439 suspektných vzoriek, z toho až 2968
(54,6%) bolo pozitívnych, pričom každého pacienta sme do súboru zahrnuli len raz. Počet
zasielaných/pozitívne testovaných izolátov rástol zo 129/3 (2,3 %) v roku 2013 na 1316/640
(48,6%) v roku 2019. Kým do roku 2015 sa vyskytovali prevažne jednotlivé regionálne
outbreaky, neskôr dochádzalo k výraznému šíreniu sa CPE. V roku 2019 sa na Slovensku
situácia nezmenila a opäť dominovala karbapenemáza typu NDM, ktorá bola zastúpená u 74
% izolátov, KPC 24 % a VIM 2%. Až 91% všetkých izolátov konfirmovaných v NRC prislúchalo
druhu Klebsiella pneumoniae. Izoláty boli konfirmované najmä z oddelení ARO/JIS (33%);
Interných oddelení (18%) a z Oddelení pre dlhodobo chorých pacientov (18%). Najčastejším
biologickým materiálom bol výter z rekta (38%) a moč (29,5%). V roku 2019 sme potvrdili u 28
pacientov pozitívne kmene z hemokultúr. Zatiaľ čo aktuálne v Bratislavskom kraji dominuje
karbapenemáza typu KPC, v iných krajoch Slovenska prevladajú kmene, produkujúce
karbapenemázu typu NDM. Bardejovský región je typický enterobakériami s produkciou
karbapenemáz typu VIM.
Závery: Vzostup výskytu baktérií rezistentných na pôvodne účinné antibiotiká predstavuje
globálnu hrozbu. Dynamika šírenia a rýchle zmeny dominujúcich genotypov karbapenemáz
u CPE na Slovensku poukazuje na nedostatočnú efektívnosť doteraz prijatých protiepidemických
opatrení. Prispieva k tomu aj chýbanie dostupnosti podrobnejších molekulárnych analýz, ktoré
by dovolili presnejšie charakterizovať možné zdroje a cesty prenosu CPE u nás. Celosvetový
boj s rezistenciou baktérií na antiinfekčné látky vyžaduje opatrenia, ktoré nie len v odbornej
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komunite, ale aj v informovaní širšej verejnosti, zmenia postoje v používaní antibiotík. Je
mimoriadne znepokojujúce, že rezistencia na antibiotiká poslednej línie stúpa.
Kontaktná adresa prvého autora:  andrea.zakova@uvzsr.sk
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Polio-like ochorenie u dieťaťa - kazuistika
Urbančíková I.¹, Baranová A.², Galková V.², Zavadiliková E. 1, Záhorská A.²
¹ Detské infekčné oddelenie, Klinika detí a dorastu, Lekárska fakulta UPJŠ a Detská fakultná
nemocnica Košice
² Detské neurologické oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice
Výskyt neurologických ochorení, ktoré sú klinicky charakterizované náhle vzniknutou
chabou obrnou končatín je od zavedenia povinného očkovania proti poliomyelitíde doménou
neurológov. Infektológovia spolupracujú pri diagnostike a terapii v rámci konzultácii
zameraných na etiológiu. V rokoch 2012 - 2018 boli publikované viaceré prípadové štúdie
a epidemiologické prehľady o výskyte akútnej chabej myelitídy (AFM - acute flaccid myelitis)
u detských pacientov v Európe a USA.
V októbri 2018 bolo na Klinike pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny
hospitalizované 3,5 ročné dievčatko pre náhle vzniknutú parézu pravej hornej končatiny
pri prebiehajúcom respiračnom infekte s febrilitami. V likvorovom náleze bola opakovane
prítomná cytologicko/proteínová disociácia. MRI vyšetrenia mozgu vylúčili ložiskové a
zápalové procesy, prítomné boli zápalové zmeny v oblasti krčnej miechy v zmysle akútnej
myelitídy. V liečbe bol ordinovaný cefotaxim, acyklovir, pulzná kortikoterapia a intravenózne
imunoglobulíny. U dieťaťa došlo k rýchlej progresii neurologického nálezu v zmysle
kvadruparézy s pseudobulbárnym syndrómom, bez potreby UPV. EMG vyšetrenie vykazovalo
známky demyelinizačnej periférnej neuropatie. Na kontrolnom vyšetrení MRI miechy bol
typický nález T2 hyperintenzívneho areálu. Mikrobiologické, sérologické vyšetrenia a priama
diagnostika (PCR) na etiologické agens v sére, likvore a stolici boli negatívne. Autoprotilátky
boli opakovane negatívne. Neurologický nález u dieťaťa naďalej pretrváva v zmysle chabej
kvadruparézy, aj napriek intenzívnej rehabilitácii.
CDC uvádza definíciu klinických a laboratórnych kritérií pre potvrdený alebo pravdepodobný
prípad AFM, ktoré naša pacientka spĺňala. V literatúre sú popisované príčinné asociácie
AFM s enterovírusovou etiológiou (enterovírusy D68 a D71), ktoré boli u týchto pacientov
detekované v nazofaryngeálnych výteroch na začiatku ochorenia. Autori chceli kazuistikou
upozorniť na možnosť výskytu AFM u detských pacientov a potrebu surveillance non-polio
enterovírusových ochorení.

Kontaktná adresa prvého autora:  urbancikova@dfnkosice.sk
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Surveillance pneumkokových nákaz v SR v r. 2011-2019.
Avdičová M.1,2, Maďarová L.1, Kerlik J.1
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
2
Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, SZU Bratislava
Úvod: Infekcie spôsobené Streptococcus pneumoniae patria k významným ohrozeniam
verejného zdravia a celosvetovo sú príčinou vysokej letality a morbidity, najmä u detí do 5
rokov a u osôb nad 65 rokov veku. Predstavujú hlavnú príčinu úmrtí spomedzi ochorení,
ktoré sú preventabilné očkovaním. V súčasnosti je možné rozlíšiť až 94 rôznych sérotypov
S. pneumoniae. S cieľom predchádzať ochoreniam spôsobeným najrizikovejšími sérotypmi
boli vyvinuté sérotypovo špecifické vakcíny. V súčasnosti sú na Slovensku v Národnom
imunizačnom programe dostupné 2 konjugované vakcíny: 10-valentná (PCV10) a 13-valentná
(PCV13), ktorými sa očkuje jednak detská populácia v rámci povinného očkovania dojčiat a 13
valentná vakcína (PVC 13) na odporúčané očkovanie osôb 59 ročných a starších ako aj všetkých
dospelých, ktorí sú rizikoví pre chronické ochorenia. Očkovanie takto vymenovaných skupín
dospelých je tiež plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
Metodika: V príspevku analyzujeme obdobie rokov 2011 – 2019 z databázy
Epidemiologického informačného systému EPIS a z údajov Národného referenčného centra
pre pneumokoky za rovnaké obdobie.
Výsledky: V sledovanom období bola najvyššia incidencia invazívnych pneumokokových
ochorení zaznamenaná v kategóriách 0 ročných detí a u osôb nad 65 rokov. Kmene S.
pneumoniae boli najčastejšie izolované z hemokultúry a likvoru. Najčastejšími kauzálnymi
sérotypmi IPO v rokoch 2011 – 2019 boli sérotypy 3 a 19A. Priemerná incidencia IPO na
Slovensku v rokoch 2011 – 2019 predstavuje 1,95/100 000 a je stále ovplyvnená podhlásenosťou
v skupine pneumónií. Plošné očkovanie môže potencovať tzv. „serotype replacement“, teda
výmenu sérotypov obsiahnutých vo vakcínach za sérotypy, ktoré sa vo vakcínach nenachádzajú.
Priebežné a nepretržité sledovanie kauzálnych sérotypov spôsobujúcich IPO aj naďalej zostáva
nevyhnutnosťou. Celoslovenská zaočkovanosť dojčiat u ročníka narodenia 2016 pri ostatnej
administratívnej kontrole očkovania mala hodnotu 96,2 %. Zaočkovanosť dospelých odhadnutá
podľa predaja vakcín dosahuje maximálne 3,3% a to len za predpokladu, že sa očkujú osoby
staršie ako 65 ročné. Ak by sa k tomuto menovateľovi pripočítala skupina mladších dospelých
s chronickými chorobami, bolo by toto percento očkovaných výrazne nižšie. Zo získaných
údajov nie je možné presnejšie odhadnúť zaočkovanosť rizikovej časti dospelej populácie.
Očkovanie staršej populácie a chronicky chorých je veľmi nízke napriek tomu, že plná úhrada
vakcíny pre túto skupinu populácie bola schválená v druhej polovici roka 2017 a prakticky sa
začala realizovať v 4.Q. 2017. Pre dôležitosť vakcinácie chronicky chorých a staršie osoby
dokladáme jednu krátku kazuistiku s fatálnym koncom u dospelej 69 ročnej pacientky,
ktorá ochorela náhle 5.2. s príznakmi únavy, ráno sa zobudila somnolentná, vyšetrená na
urgentnom príjme neurológom, CT mozgu negat.,bez meningeálneho dráždenia, chirurgické
konzílium pre bolesť brucha, zvyšuje sa teplota, pre dyspnoe preložená na KAIM, kde napriek
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intenzívnej starostlivosti behom 3 hodín dochádza následkom rozvinutého septického šoku
k exitu. Z pitevného materiálu vykultivovaný S.pneumoniae. Jednalo sa o asplenickú pacientku
(poúrazová asplenia pred 7 rokmi). Údaj o očkovaní sa zatiaľ nepodarilo zistiť.
Záver: Výskyt invazívnych pneumokokových nákaz má závažný dopad na zdravie populácie.
Je potrebné vyvinúť spoločné úsilie všeobecných lekárov pre deti a dospelých ako aj verejného
zdravotníctva na zvýšenie zaočkovanosti rizikovej časti dospelej populácie a tak predchádzať
závažným formám pneumokokových nákaz ako sú sepsy, pneumónie, meningitídy ako aj iné
formy invazívnych nákaz.
Kontaktná adresa prvého autora: avdicova@vzbb.sk
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Nosičstvo Streptococcus pneumoniae v detskej populácii na Slovensku.
Maďarová L.1, Avdičová M.1,2, Mancoš M.1, Feiková S.2, Klement C.1,3
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Oddelenie lekárskej
mikrobiológie, NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy
2
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, Katedra
laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Banská Bystrica
3
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava
Cieľ: Vzhľadom na fakt, že nosohltanové nosičstvo S. pneumoniae často predchádza vzniku
samotného invazívneho ochorenia, NRC sústredilo svoju činnosť práve na mapovanie situácie
týkajúcej sa nosičstva S. pneumoniae v detskej populácii do 5 rokov veku na Slovensku.
Úvod: S. pneumoniae je súčasťou fyziologickej mikroflóry slizníc horných dýchacích ciest
detí aj dospelých, no zároveň môže byť pôvodcom závažných, život ohrozujúcich infekcií, ako
sú napr. meningitída alebo sepsa. Rizikovými skupinami sú najmä deti do 5 rokov veku, ľudia
nad 65 rokov a imunokompromitovaní pacienti. V súčasnosti sú na Slovensku v Národnom
imunizačnom programe dostupné 2 konjugované vakcíny: 10-valentná (PCV10) a 13-valentná
(PCV13).
Materiál a metódy: V rámci projektu týkajúceho sa nosohltanového nosičstva boli
analyzované výtery z nosohltana u detí do 5 rokov veku, bez príznakov respiračného infektu.
Výtery z nosohltana boli realizované na reprezentatívnych územiach Slovenska. Vo výteroch
bola stanovovaná prítomnosť S. pneumoniae pomocou kultivácie aj pomocou real-time PCR.
V prípade pozitívneho kultivačného záchytu boli kmene S. pnemoniae podrobené sérotypizácii.
Výsledky a závery: Nakoľko plošná vakcinácia proti pneumokokom môže viesť k výmene
kolujúcich sérotypov („serotype replacement“) a vzhľadom na fakt, že vakcinácia na Slovensku
nie je jednotná (dostupnosť dvoch vakcín s rôznou valenciou v rámci NIP), je priebežné
a nepretržité sledovanie kauzálnych sérotypov spôsobujúcich IPO aj naďalej nevyhnutnosťou.
Zároveň je však dôležité poznať situáciu v skupine detí do 5 rokov veku a sústrediť sa na zistenie
miery nosičstva S. pneumoniae v detskej populácii. K tomuto prispieva aj projekt MZ SR
„Nosičstvo Streptococcus pneumoniae v detskej populácii na Slovensku- 2016/2-RUVZBB-2“.
Podporené: Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. MZ SR „Nosičstvo Streptococcus
pneumoniae v detskej populácii na Slovensku- 2016/2-RUVZBB-2.“
Kontaktná adresa prvého autora: lucia.madarova@vzbb.sk
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Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v r. 2019 – aktuality
a zmeny po 12 ročnom období.
Kružlíková A., Blažíčková J.,w Göczeová J., Magyarová S.
Národné referenčné centrum pre meningokoky, Laboratórium molekulárnej diagnostiky,
Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Cieľ: Komplexná fenotypizačná a genotypizačná charakterizácia invazívnych a nosičských
kmeňov N.meningitidis. Zmapovať situáciu a monitorovať jej vývoj v SR a porovnať ju so situáciou
v Európe. Testovanie kvantitatívnej citlivosti invazívnych a nosičských kmeňov N.meningitidis
na antibiotiká ako súčasť európskeho monitoringu ATB rezistencie meningokokov.
Úvod: Invazívne meningokokové infekcie sú aj napriek pokroku v medicíne stále život
ohrozujúce stavy. Úmrtnosť na invazívne meningokokové infekcie ako aj trvalé následky po
ich prekonaní u prežívajúcich sú alarmujúce.Včasná diagnostika častokrát pomôže zachrániť
život.
Metodika: Z každého biologického materiálu (likvor, krv, sérum, BAL, výter z urogenitálneho
systému, nekroptický materiál) odobratého z pôvodne sterilných miest bol zhotovený
preparát pre svetelnú mikroskopiu farbený podľa Grama. Biochemicko - metabolické vlastnosti
bakteriálnych izolátov z biologických materiálov sme overovali diagnostickými komerčnými
setmi (Erba Lachema). Na stanovenie séroskupiny sme použili aglutináciu so špecifickými
polyvalentnými a monovalentnými antisérami (Becton&Dickinson),latexovú aglutináciu
(Bio-Rad) a multiplexovú PCR. Pomocou Real-time PCR sa vykonávala molekulárnu
identifikáciu druhu u materiálov, kde nebol použiteľný kultivačný nález .
Invazívne kmene boli molekulárne typizované multilokusovou sekvenčnou typizáciou
(MLST) podľa európskej schémy pre invazívne kmene:
Séroskupina: PorA(vr1):PorA(vr2):FetA(vr1):klonálny komplex, sekvenčný typ. Jeden kmeň
N.meningitidis, ktorý vyvolal ochorenie s atypickým klinickým priebehom bol podrobený
analýze metódou celogenómovej sekvenácie (WGS).
Minimálnu inhibičnú koncentráciu (MIC mg/L) benzylpenicilínu (PNC), cefotaxímu
(CTX), ciprofloxacínu (CIP), rifampicínu (RIF) sme zisťovali pomocou E-testov (Liofilmchem
s.r.l.).Hodnotenie testov bolo vykonané podľa aktuálnych break-pointov pre interpretáciu
MIC (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) – EUCAST. Do výsledkov
boli zahrnuté aj výsledky testovaní v prvokontaktných klientských laboratóriách klinickej
mikrobiológie z celej SR a hlásenia prípadov ochorení v EPIS. Genotypizáciu N.meningitidis PCR, real time PCR a hodnotenie MLST vykonáva LMD v súčinnosti s NRC pre meningokoky.
Molekulárnu analýzu MLST a WGS vykonal externý spolupracujúci servis Vedecký park na PRIF
UK v Bratislave.
Výsledky: V 96 % všetkých vzoriek z invazívnych aj neinvazívnych ochorení bola
identifikovaná N. meningitidis, v 4 % sa prítomnosť N. meningitidis nepotvrdila.
V negatívnych neinvazívnych vzorkách boli zistené v prevahe viridujúce streptokoky
s komenzálnymi druhmi neissérií napr. Neisseria sicca/mucosa, Neisseria polysaccharea,
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Neisseria cinerea/elongata alebo Neisseria lactamica.V roku 2019 sme potvrdili meningokokové
ochorenie u 28 zo 43 vyšetrených pacientov so suspektným meningokokovým invazívnym
ochorením. Materiál od 7 pacientov nebol zaslaný do NRC,tieto prípady boli hlásené len v EPIS.
Podľa NRC a EPIS hlásení je celkovo 35 prípadov vedených ako invazívne meningokokové
ochorenie. V 8 prípadoch bola zistená iná etiológia. Najvyššia chorobnosť aj úmrtnosť pretrváva
vo vekových skupinách 0 ročných a 1-4 ročných detí.Ako etiologické agens dlhodobo prevažovala
N.meningitidis séroskupiny B, po ktorej nasledovala N.meningitidis séroskupiny C. Rozdiel
v zastúpení séroskupín z invazívnych ochorení nastal v r. 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi
12 rokmi. Séroskupina B (9x) sa prvýkrát dostáva do menšinového postavenia voči sumáru
ostatných séroskupín : C 10x, Y 3x, W 5x, NG 1x. Tiež sa v tomto roku stretáva kombinácia
všetkých typov séroskupín naraz (B, C, Y, W135, NG). Hlavný nárast výskytu meningokokov
séroskupín W135(5x) a Y(3x) registrujeme práve v roku 2019, čo koreluje s celoeurópskym
výskytom a situáciou opisovanou v poslednom ECDC reporte. U jedného imunodeficientného
pacienta sa séroskupinu N.meningitidis nepodarilo určiť dostupnými PCR primermi ani
aglutinačnými reakciami. Séroskupina B prevažovala u invazívnych ochorení detí od 0 do 9
rokov, v dospelej populácii sa vyskytla v jednom prípade. Séroskupina Y sa zistila len u 55 a viac
ročných dospelých. Ochorenia na Slovensku prevažovali u mužského pohlavia nad ženským
(F 46% < 54% M). Z klinického hľadiska, u 0-2 ročných prevažuje sepsa, u 3 – 26 ročných
meningitída, u 45 – 75+ ročných sa tieto klinické formy vyskytli v rovnakom počte. Najviac
ochorení počas roka vzniklo vo februári. Najvyššia incidencia bola evidovaná v Prešovskom
(okres Sabinov, Gelnica) a Bratislavskom kraji (okres Pezinok). Invazívne ochorenie spôsobené
N.meningitidis ako príčina smrti bolo dokázané v šiestich z 9 vykonaných súdnoznaleckých
a patologicko-anatomických pitiev UDZS z celého Slovenska, z ktorých biologický materiál
bol zaslaný a vyšetrený v NRC pre meningokoky. 3 úmrtia boli spôsobené N.meningitidis B
u 5 mesačného a dvoch ročných detí z východného Slovenska. Jedno úmrtie bolo spôsobené
N.meningitidis W135 u 9 mesačného dieťaťa z Kežmarku. Vzácny prípad úmrtia sa týkal 56
ročnej ženy, ktorá zomrela v dôsledku duálnej invazívnej infekcie spôsobenej N.meningitidis Y
cc23 a S.pneumoniae 12F. Stav bol hodnotený ako sepsa s multiorgánovým zlyhaním a DIC. Na
tomto prípade spolupracovali 3 úrady: NRC pre meningokoky ÚVZ SR, NRC pre pneumokoky
a hemofily RUVZBB a UDZS Bratislava-Petržalka. V decembri 2019 sme 1. krát na Slovensku
skonfirmovali atypické meningokokové ochorenie (abdominálnu formu) s fatálnym priebehom
u 45 ročného muža z okresu Lučenec. Pôvodcom bola N.meningitidis séroskupiny C zistená
z krvi post mortem. Tento kmeň sme podrobili celogénomovej sekvenácii (WGS). V roku 2019
NRC pre meningokoky začalo retrospektívnu molekulárnu analýzu evolučných zmien penicilín
viažúcich proteínov (PBP2) u nosičských a invazívnych kmeňov so zníženou citlivosťou
voči penicilínu (PNC). K tejto štúdii nás viedli výsledky zvýšenej PNC MIC mg/L viacročného
testovania pričom boli zohľadnené aj výsledky spolupracujúcich laboratórií z celého Slovenska.
Znížená citlivosť k penicilínom súvisí dominantne s bodovými mutáciami v PBP2 kódovanými
penA génom. Prvé výsledky tejto štúdie dokázali, že všetky proteíny v PBP2 vykazovali mutácie
v zmysle zámeny 5 aminokyselín (A510V, F504L, H541N, 1515V, 1566V), ktoré sú typické pre
meningokoky rezistentné voči penicilínom. Celoročným testovaním kvantitatívnej antibiotickej
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citlivosti voči PNC, CTX, CIP a RIF E-testami (MIC mg/L, interpretácia podľa EUCAST 2019)
sme zaznamenali 17% rezistentných, 26% stredne citlivých a 54% kmeňov citlivých voči PNC.
Všetky rezistentné kmene boli betalaktamázo-negatívne. Klonálnou analýzou 74 invazívnych
kmeňov N. meningitidis izolovaných v rokoch 2008 – 2019 na Slovensku sme zistili najčastejšie
pôsobiace hypervirulentné klonálne komplexy (cc): 11, 32, 41/44, 18 a 269.
Pri analýze výskytu nosičstva na Slovensku sa dokázalo najvyššie zastúpenie séroskupiny B
(44%). 25% tvorili kmene, ktoré sú skupinovo (aglutinačne) netypizovatelné (polyaglutinujúce,
spontánne aglutinujúce, neaglutinujúce). Ostatné séroskupiny boli zastúpené nasledovne:
C 4%, Y 12%, W135 7%, 29E 4%, X 1%, H 1%, Z 2%. V porovnaní s rokom 2018 došlo k
signifikantnému zvýšeniu výskytu N.meningitidis séroskupiny Y u nosičov na Slovensku.
Záver: Invazívne meningokokové ochorenia vyžadujú plnú pozornosť lekárov, epidemiológov
a mikrobiológov. Vyšetrovacie metódy molekulárnej biológie sú v súčasnosti nevyhnutné pre
kvalitnú celonárodnú surveillance. Umožňujú nielen identifikáciu ale aj špecifikáciu hlavne
invazívnych izolátov. Pomocou MLST sa u všetkých invazívnych meningokokov zistila
prítomnosť hypervirulentných klonálnych komplexov. NRC, v spoluprácii s UDZS, s odborom
epidemiológie, s nemocničnými odd. intenzívnej medicíny, s infekčnými a detskými klinikami
a s laboratóriami klinickej mikrobiológie, dosahuje aktuálne vyše 90% konfirmáciu všetkých
meningokokových ochorení v SR.
Kontaktná adresa prvého autora:  anna.kruzlikova@uvzsr.sk
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Čo sa deje s pertussis na Slovensku?
Maďarová L.1, Avdičová M.1,2, Klement C.1,3
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Oddelenie lekárskej
mikrobiológie, NRC pre pertussis a parapertussis
2
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, Katedra
laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Banská Bystrica
3
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava
Cieľ: Podať prehľad o aktuálnej epidemiologickej situácii týkajúcej sa pertussis, porovnať
výskyt ochorenia na Slovensku a v rámci krajín EU/ EEA.
Úvod: Pertussis patrí medzi ochorenia preventabilné očkovaním. Na Slovensku je vakcinácia
proti pertussis súčasťou Národného imunizačného programu od roku 1959. Napriek všeobecne
dobrej zaočkovanosti došlo v posledných rokoch k výraznému vzostupu incidencie pertussis.
Súbor a metodika: Prehľad aktuálnej epidemiologickej situácie týkajúcej sa pertussis.
Objasniť možné príčiny vzostupu počtu ochorení v kontexte epidemiológie tohoto ochorenia aj
v ostatních krajinách EU. Analýza prípadov pertussis hlásených do systému EPIS. Vyhodnotenie
podielu a typov jednotlivých laboratórnych metód dôkazu používaných na dôkaz pertussis.
Výsledky: V roku 2019 došlo opäť k nárastu incidencie pertussis na Slovensku. Súdiac
podľa okolitých krajín EU je možné stúpajúci trend očakávať aj v nadchádzajúcom roku 2020.
Podľa epidemiologických štatistík (EPIS, www.epis.sk) bolo v roku 2019 hlásených spolu 702
ochorení na pertussis, čo predstavuje incidenciu 12,88 na 100 000 obyvateľov. Posledný výrazný
vzostup ochorenia bol zaznamenaný v roku 2014 to bolo spolu 1123 ochorení na pertussis, čo
predstavovalo incidenciu 20,73 na 100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť
je v skupine 0 ročných (106,08/100 000obyvateľov). V tejto najnižšej vekovej kategórii zároveň
došlo aj k najväčšiemu vzostupu incidenicie. K najväčšiemu vzostupu počtu ochorení došlo
v Žilinskom a Prešovskom kraji.
Závery: Vzhľadom na fakt, že v posledním období došlo ku vzostupu počtu ochorení na
pertussis v mnohých krajinách Európy a vzhľadom na to, že pertussis sa cyklicky opakuje
v 2-4 ročných intervaloch je možné v najbližších rokoch očakávať nárast počtu ochorení aj na
Slovensku. Laboratórna diagnostika pertussis u novorodencov a nevakcinovaných detí musí
byť smerovaná k rýchlemu odhaleniu pôvodcu.

Kontaktná adresa prvého autora: lucia.madarova@vzbb.sk
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Salmonelózy môžu ešte prekvapiť - integrovaná surveillance v Slovenskej
republike v roku 2019 – malý príspevok k aktivitám iniciatívy One Health.
Gavačová D.1, Gőczeová J.2, Juranová A1., Sirotná Z.3
1
Národné referenčné centrum pre salmonelózy, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
2
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
3
Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, Bratislava
Cieľ: Upozorniť na nevyhnutnosť medziodborovej , intersektorovej ale aj medzinárodnej
spolupráce pre potreby surveillance salmonelóz, poukázať na dostupné výsledky
nadštandardných laboratórnych analýz a spolupracovať pri detekcii možných spoločných
prameňov vyvolávateľov nákaz a faktorov prenosu salmonelóz.
Úvod: Salmonelózy sú komplexná problematika a na jej riešení participujú laboratórne
diagnostické pracoviská klinickej mikrobiológie, ktoré vyšetrujú biologický materiál od
pacientov. Vzorky potravín a životného prostredia, ktoré môžu byť vehikulom salmonelových
nákaz sú analyzované v laboratóriách mikrobiológie životného prostredia ÚVZ SR a RÚVZ.
Pracoviská veterinárnej sféry monitorujú potravinové komodity od výroby po dosah na
konzumenta v SR, ako aj medzinárodný obchod s potravinovými komoditami pomocou hlásneho
systému RASFF. Národné referenčné centrum pre salmonelózy ÚVZSR pôsobí ako integrujúce
centrum pre laboratórnu surveillance v diagnostike a typizácii izolátov salmonel a spolupracuje
s oddeleniami epidemiológie RÚVZ. Vznik salmonelóz je podmienený nielen konzumáciou
kontaminovaných a tepelne nedostatočne upravených známych druhov jedál zo slepačích
vajec(domáce majonézy,zmrzlina a krémové zákusky s pridaním žĺtkov),ale aj kontaminované
nevarené zeleninové jedlá(šaláty).Faktorom prenosu môžu byť aj tepelne spracované jedlá,
ktoré sa druhotne kontaminujú pri zanedbaní hygieny prípravy jedál(používanie rovnakých
pomôcok(dosky na krájanie) a kuchynského náčinia(nože) na surové aj tepelne spracované
potraviny.Posledné pozorovania nabádají k hľadaniu prítomnosti nového faktora prenosu
alimentárnych chorôb . V niektorých sférach gastronomického priemyslu sa stále častejšie
využívajú RTU(ready to use ) komponenty, ktoré nevyžadujú dostatočné tepelné spracovanie,
a môžu participovať na vzniku alimentárnych nákaz.
Súbor a metodika: V roku 2019 sme monitorovali zvýšený incidenciu ochorení, vyvolaných
sérovarom S. Bareilly, ktorých výskyt napriek nariadeným opatreniam (stiahnutie podozrivej
potraviny- vaječných zmesí fy P. z ČR z trhu) nejavil signifikantný pokles.Zvláštnu pozornosť si
zasluhuje sporadický výskyt raritných sérovarov, ktoré cielene vyšetrujeme a v epidemiologickej
vyšetrovaní sa zameriavame na cestovateľskú , pracovnú ale aj chovateľskú anamnézu
a voľnočasové aktivity.
Na vzniku salmonelóz majú významný podiel aj cestovateľské aktivity do exotických
destinácií, ak cestovatelia nie sú informovaní o možnom riziku, vyplývajúcom z konzumácie
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neznámych potravín,vrátane ovocia a vody, alebo toto riziko bagatelizujú vzhľadom na
luxusné vybavenie dovolenkových rezortov a all inclusive príťažlivý catering.V roku 2019 boli
identifikované sérovary S.Muenchen , S.Emek, S.Haifa, akvirované cestovateľmi počas pobytu
v Egypte v rozličných rezortoch v mestách Hurghada a Marsa Alam a v rôznych obdobiach
dovolenkovej sezóny.Zvláštny sérovar S.Leeuwarden bol identifikovaný u pacienta po pobyte
na Slnečnom Pobreží v Bulharsku. Identifikácia ojedinelého sérovaru S.Adjame upozornila na aj
možnosť akvizície konzumáciou potravín zo stánkov s rýchlym občerstvením. Tieto prevádzky
sú zásobované surovinami(mäsové polotovary, koreniny), ako aj prílohami(žemle, placky) zo
zahraničila a ich dosledovateľnosť môže byť sťažená pre nedostatky v dokumentácii.
Výsledky: Migrácia obyvateľstva, rozvoj medzinárodného ako aj domáceho cestovného
ruchu, zážitkové pobyty v rôznych destináciách, medzinárodný obchod s rizikovými
komoditami(potraviny,exotické zvieratá) s komplikovanou dosledovateľnosťou pohybu
tovarov, majú za následok zmeny spektra sérovarov salmonel.
Závery: Teamová spolupráca nielen na národnej ale aj nadnárodnej úrovni s použitím
progresívnych laboratórnych identifikačných metód sa ukazuje ako jediná správna cesta pre
riešení epidémií salmonelóz a ich integrovanú surveillance.
Kontaktná adresa prvého autora: dagmar.gavacova@uvzsr.sk
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Priononé choroby na Slovensku
Belay G., Janáková A., Žáková D., Koščová S., Štelzer M.,  Vajcíková D., Szarvasova Z.,
Kosorinová D., Melicherová K.
Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie, Ústav
histologie a embryológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava
Cieľ: Preskúmať výskyt prevalencie prionových chorôb na Slovensku. Rozlíšiť medzi
výskytom genetickej a sporadickej formy. Analýza rizík výskytu prionových chorôb
Úvod: Už desiatky rokov sa na Slovensku tradične skúma výskyt Creutzfeldtovej - Jakobovej
choroby (CJch) jednej z najvýznamnejších prionových chorôb, pričom ochorenie spôsobené
prionmi v humánnej medicíne zahŕňa zatiaľ šesť nozologických jednotiek: klasický variant CJch,
v Európe známy od roku 1920 má 3 formy výskytu (sporadická, genetická, iatrogénna forma),
Gerstmannov-Sträusslerov-Scheinkerov syndróm (GSS) známy už v 60. rokoch minulého
storočia, ide o geneticky spôsobené ohorenie so 100% penetranciou hlavne pri mutácii na
kodóne 102 PRNP génu, nový variant CJch, ktorý považujeme za zoonózu, známu od roku
1996, fatálna familiárna insomnia (FFI) prvýkrát detegovaná vo Fínsku v 80. rokoch minulého
storočia, neskôr detegovaná sporadická fatálna insomnia (SFI) a nakoniec sa treba zmieniť
o kuru s vyhradeným geografickým výskytom, bez rizika na Európskom kontinente nakoľko
bol spôsobený rituálnym kanibalizmom.
Súbor a metodika: Na stanovenie diagnózy prionových chorôb boli spracované vzorky
krvi, likvoru a mozgového tkaniva. Zo vzoriek krvi bola izolovaná DNA na zistenie prítomnosti
špecifických mutácií na prionovom géne metódou PCR amplifikácie, štiepením reštrikčnými
endonuklázovými enzýmami a sekvenovaním. Vzorky likvoru boli spracované metódou
Western blot a ELISA na prítomnosť biomarkerov (proteínov). Na potvrdenie definitívnej
diagnózy CJch a GSS bolo mozgové tkanivo spracované histologicky, imunohistochemicky
a Western blotom.
Výsledky: V NRC PCH a PVN bolo v roku 2019 celkovo vykonaných 729 vyšetrení
akreditovanými i neakreditovanými metódami. Definitívna diagnóza prionového ochorenia,
z prijatého biologického materiálu, sa potvrdila v 17 prípadoch z toho 1 prípad predstavoval
GSS. Následným osekvenovaním prionového génu sa zistilo, že ide o mutáciu P102L so 100%
penetranciou. CJch predstavovala 16 prípadov o genetickú formu CJch išlo v 11 prípadoch
a v 5 o sporadickú formu. U 10 pacientov s rýchlo progredujúcou demenciou sa diagnóza
CJch po histologickej analýze biologického materiálu vylúčila. V 9 genetických prípadoch bol
vyšetrený polymorfizmus na kodóne 129 s výsledkom metionín/metionín, ktorý predisponuje
suspektných jedincov na veľmi rýchly priebeh ochorenia. V 3 prípadoch sa jednalo o
polymorfizmus metionín/valín. V 4 prípadoch sporadickej formy bol vyšetrený polymorfizmus
na kodóne 129 s výsledkom metionín/metionín v jednom prípade išlo metionín/valín. V roku
2019 sa výnimočne nevyskytol polymorfizmus valín/valín.
Závery: Na Slovensku počas štyridsaťsedem ročného obdobia diagnostiky prionových
chorôb boli detegované 3 mutácie PRPN génu na kodónoch 200, 208, 230, ktoré mali priami
vplyv na CJch. V roku 2019 sa potvrdila ďalšia prionová choroba GSS s mutáciou na kodóne
102 PRNP génu. Prevalencia sporadickej formy CJch na Slovensku s počtom 5 prípadov
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sa nelíši od celosvetového výskytu, zatiaľ čo prevalencia genetickej formy na Slovensku je
naďalej podstatne vyššia, čo je varovným signálom možného iatrogénneho šírenia prionových
chorôb, ak sa neprijmú adekvátne opatrenia pri invazívnych diagnostických a terapeutických
zákrokoch.
“Táto prezentácia bola vytvorená realizáciou projektu “Centrum excelentnosti
environmentálneho zdravia”, ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu
Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.”
Kontaktná adresa prvého autora:girma.belay@szu.sk,
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Zmeny epidemiologickej situácie infekcie HIV v SR – naplní SR ciele výzvy
UNAIDS „90-90-90“do konca r. 2020?
Valkovičová Staneková D, Hábeková M,, Takáčová M., Kristová A
NRC pre HIV/AIDS, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Úvod: Slovensko patrí ku krajinám EU s najnižšou prevalenciou avšak stúpajúcou incidenciou
infekcie HIV.
Cieľ práce: Analýza epidemiologickej situácie infekcie HIV v SR, vrátane výskytu HIV
subtypov rezistencie v r. 2017 – 2018, a plnenia výzvy UNAIDS „90-90-90“.
Pacienti a metódy: Analýza epidemiologickej situácie infekcie HIV v SR bola vykonaná v NRC
pre HIV/AIDS na základe mesačných epidemiologických hlásení a vyšetrení prognostických
markerov HIV-pozitívnych pacientov. Na analýzu HIV subtypov a rezistencie na ART boli použité
sekvencie pochádzajúce zo vzoriek HIV infikovaných pacientov konfirmovaných v období od
1.1.2017- do 31.12.2018. Fylogenetickej analýze predchádzala RT-nested PCR, sekvenácia
HIV-1 cDNA pre oblasti RT. Pro a Int, na sekvenátore ABI 3310 a editovanie sekvencii pomocou
nástrojov Bioedit. Na analýzu sekvencii bol použitý on-line nástroj Rega v3.1 zo Stanford HIV
drug resistance database a MEGA version X.
Výsledky: V r. 2019 bola infekcia HIV potvrdená u 99 novo diagnostikovaných osôb.
Skupinu s najvyšším rizikom infekcie HIV stále predstavujú muži majúci styk s mužmi. V skupine
113 novo diagnostikovaných HIV-pozitívnych pacientov v r. 2017-2018 bol na základe
fylogenetickej analýzy pozorovaný najvyšší výskyt subtypu B, a to u 93 (82,3 %) pacientov, 8
(7,1 %) pacientov bolo infikovaných HIV-1 subtypom A, a po 3 pacientoch (2,7 %) subtypmi
C, F a CRF01_AE. U 4/106 (3,8 %) testovaných pacientov boli prítomné mutácie asociované
s rezistenciou voči inhibítorom RT a u 4/88 (4,5 %) s rezistenciou voči INI. Vznik rezistencie
voči PI sa nepotvrdil. Analýza výsledkov testovania vírusovej záťaže potvrdila vysokú mieru
účinnosti antiretrovírusovej terapie u väčšiny liečených pacientov.
Záver: Analýza epidemiologickej situácie infekcie HIV od r. 2017 odhalila pozitívny
trend v incidencii infekcie HIV, v liečbe ako aj šírení HIV-rezistentných kmeňov u novo
diagnostikoaných pacientov. Zastúpenie kolujúcich subtypov HIV kopíruje trend okolitých
stredoeurópskych krajín s nízkou prevalenciu infekcie HIV. Za účelom dosiahnuť ciele výzvy
UNAIDS „90-90-90“ je potrebná účinná spolupráca vládnych i mimovládnych organizácii
s cieľom zvýšiť pretestovanosť a následne poskytnúť skorú a účinnú liečbu osobám v riziku
infekcie HIV.
“Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu “Centrum excelentnosti environmentálneho
zdravia”, ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj,
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.”
Kontaktná adresa prvého autora: danica.stanekova@szu.sk
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Hlásené legionelózy na Slovensku v roku 2019 a ich epidemiológia
Špaleková M., Kotrbancová M., Fulová M.
Ústav epidemiológie Lekárska Fakulta Univerzita Komenského, Bratislava
Úvod: Pneumonická forma - legionárska choroba (LCH) môže prebiehať ako závažné život
ohrozujúce ochorenie s multiorgánovým zlyhaním. Pontiacka horúčka (PH) je chrípke podobné
nepneumonické ochorenie, ktoré si nevyžaduje liečbu antibiotikami. Na Slovensku bola
v minulosti nízka incidencia hlásených LCH (do 1,3 /milión). Zavedením dôkazu legionelového
antigénu v moči pacientov v akútnej fáze infekcie sa záchyt LCH zvýšil na 9,8/milión (51
pacientov) v r. 2018 a podobne aj dôkaz PH.
Cieľom príspevku je informovať o epidemiologickej situácii hlásených legionelóz na
Slovensku v roku 2019.
Materiál a metódy: V roku 2019 sme vyšetrili 1199 pacientských vzoriek štandardnými
diagnostickými metódami (antigén legionel v moči v ELISA teste, kultivácia vzoriek z dolných
dýchacích ciest a spúta na BMPA a BCYEα pôdach, aglutinačný test s 21 antigénmi legionel),
resp. ich kombináciou, príležitostne aj PCR.
Výsledky a diskusia: V uvedenom roku sme dokázali LCH u 87 pacientov (incidencia 15,9/
milión) a u 13 osôb PH. Pacienti s LCH (63 mužov, 24 žien) vo veku 9 - 88 rokov (priemerný
vek 54,74 rokov) pochádzali zo siedmich krajov SR, najviac (47,17%) z Bratislavského kraja
(41). Priemerný vek mužov bol 55,5 rokov a žien 52,58 rokov, u detí a mladistvých sme
dokázali 7 ochorení. Infekcie sa vyskytovali sporadicky počas celého roka, 63% sa vyskytlo
na jar a v lete. Klastre sme zaznamenali u 8 pacientov, v 6 prípadoch s rodinným výskytom (s
časovou súvislosťou-manželia, bratia, u matky a dcéry bol rozdiel 1 mesiac) a u dvoch detí bol
súvis s možnou spoločnou expozíciou v letnom tábore. Osem osôb s LCH (7 mužov, 1 žena)
s rizikovými faktormi zomrelo (letalita 9,2%), avšak LCH ako príčina mohla byť u 6 pacientov
s priemerným vekom 70 rokov (5 mužov -priem.vek 71,4 rokov a 1 žena - 63 rokov) s letalitou
6,9%.
Najviac ochorení (73) bolo potvrdených urinárnym testom (83,9%), 13,8% dôkazom
protilátok (12) a 2,3 % kultivačne (2). Výrobca komerčného urinárneho testu deklaruje pozitivitu
dôkazu infekcie vyvolanej Legionella pneumophila (L.p.) séroskupiny 1, tento pôvodca bol
u väčšiny (87,4%) pacientov (76 osôb, raz aj kultivačne), ďalšie sérologické skupiny L.p. (L.p.3,
5, 6,8, 12) boli menej časté (u 9 chorých - 10,3%) a u dvoch pacientov bola infekcia spôsobená
L.dumoffii a L.longbaechae.
Z analýzy expozície vyplýva, že najviac LCH (83,9%) bolo získaných v komunite (73),
u štyroch pacientov v DSS a u dvoch osôb bola možná profesionálna expozícia. Expozícia
v zahraničí bola u 7 osôb (8,1%), najmä v Európe (Španielsko, Nemecko, Chorvátsko,
Dánsko), v Dubaji, Kanade, Egypte. U štyroch osôb bola pozitívna cestovateľská anamnéza na
Slovensku (Dudince, detský tábor, wellness). U dvoch chorých (2,3%) vzniklo ochorenie počas
hospitalizácie a u jedného nebolo možné nozokomiálny pôvod infekcie vylúčiť.
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Záver: V roku 2019 sa v SR zachytilo doteraz najviac prípadov LCH (87), vyššia incidencia
(15,9/milión) vernejšie odráža skutočný výskyt a približuje sa priemernej incidencii EU.
Legionelózy si vyžadujú u nás väčšiu pozornosť pre ubikvitárnosť legionel, často absentujúcu
primárnu prevenciu a riziko infekcie a úmrtia vnímavých osôb.

Kontaktná adresa prvého autora: margita.spalekova@fmed.uniba.sk
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Úlohy NRC pre legionely v životnom prostredí v surveillance legionelóz vo
verejnom zdravotníctve
Sirotná Z., Kotvasová B., Gičová A., Gažiová A., Pavleová, E.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava
Národné referenčné centrum pre legionely v životnom prostredí
Cieľ: Sledovanie osídlenia vodovodných systémov a vnútorného ovzdušia legionelami.
Úvod: Legionelóza patrí medzi povinne hlásené ochorenia a jej definícia je zakotvená vo
Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/945 z 22. júna 2018 o prenosných ochoreniach
a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré majú byť zahrnuté pod
epidemiologický dohľad. Počty hlásených prípadov legionelóz do európskeho systému povinne
hlásených infekčných chorôb (The European Surveillance System, TESSy) sú v jednotlivých
krajinách Európskej Únie značne rozdielne a sú odrazom kvality národného dohľadu nad
týmto rizikovým faktorom. Podľa hlásení je evidentný kontinuálny vzrast legionelóz od roku
2011. Problematiku legionelóz v EÚ zastrešuje European Legionnaires’ Disease Surveillance
Network (ELDSNet) a ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI).
Slovenská republika je zastúpená v uvedených sieťach pracoviskom Ústavu epidemiológie
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (národný kontaktný bod pre
epidemiológiu) a Národným referenčným centrom pre legionely v životnom prostredí (NRC)
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (národný kontaktný bod pre
mikrobiológiu).
Pozornosť NRC a spolupracujúcich labratórií vo verejnom zdravotníctve sa sústreďuje
na identifikáciu potenciálneho zdroja pri epidemiologických šetreniach v rámci hlásených
nozokomiálnych, cestovných a komunitných legionelóz analýzou vzoriek z vodného
prostredia distribučných systémov. Úlohou NRC je tiež konfirmácia suspektních izolátov, ako
aj sérotypizácia a molekulárna diagnostika legionel.
Výsledky: V NRC bolo v roku 2019 vyšetrených 260 vzoriek životného prostredia, pričom
v 113 vzorkách (43 %) bola zistená prítomnosť legionel. Najčastejšie identifikovaná bola L.
pneumophila sérotyp 1 (17 %), L. pneumophila sérotyp 3 (15 %) a L. pneumophila sérotyp
2 (11 %). V 12 % vzoriek boli identifikované aj Legionella spp. (L. bozemanii, L. micdadei, L.
gormanii a iné). Z vyšetrených vzoriek pitných vôd boli legionely detegované v 65 % vzoriek a v
prípade teplých úžitkových vôd v 53 % vzoriek. Výskyt legionel v technologických a chladiacich
vodách sa potvrdil v 45 % vzoriek, pričom 69 % izolátov bolo potvrdených ako L. pneumophila
sérotyp 1.
Závery: Legionelóza je závažný typ pľúcnej infekcie. Vzhľadom na vzrastajúci trend ochorení
je dôležité sa tejto problematike cielene venovať. Z výsledkov analýz vzoriek vôd je zrejmé, že
kolonizácia vôd legionelami je evidentná ako v nemocničných zariadeniach, tak aj v ostatných
ubytovacích zariadeniach, wellnessy a kúpeľné zariadenia nevynímajúc.
Kontaktná adresa prvého autora: zuzana.sirotna@uvzsr.sk
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Stanovenie šigatoxín-produkujúcich a iných patogénnych druhov E. coli
Gičová A., Kotvasová B., Sirotná Z.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), Bratislava, Národné
referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia
Úvod: Do najvýznamnejšej skupiny patogénnych kmeňov E. coli patria kmene produkujúce
cytotoxíny – verocytotoxín/šigatoxín (VTEC/STEC), ktoré spôsobujú závažné enterické
a systematické ochorenia u ľudí. Patogenita je asociovaná s niekoľkými virulentnými faktormi
kódovanými viacerými génmi: vtx1, vtx2 (stx) kódujúcimi verocytotoxíny a eae génom
kódujúcim proteín intimín. Tieto gény sú kľúčovými faktormi pre ochorenia ľudí. Medzi
najrozšírenejšie sérotypy patrí tzv. „top 5“ skupina - O26, O111, O103, O145, O157 a sérotyp
O104. Zatiaľ čo sérotyp O157:H7 je považovaný za klinicky najdôležitejší, odhaduje sa, že VTEC
infekcie spôsobené inými než O157 sérotypmi dosahujú až 50 %. VTEC sa spája s obavami
o verejné zdravie, pretože má potenciál pre epidémie a riziko vážnych komplikácií. Inkubačná
doba je 3 až 9 dní. Spôsobujú hnačky, od tých nekomplikovaných až po silné krvácajúce,
hemoragickú kolitídu (HC) a v najhoršom prípade hemolyticko-uremický syndróm (HUS),
ktorý vedie k postupnému zlyhávaniu obličiek a následne k smrti. HUS sa vyvinie v 8 %
prípadov VTEC. Antibiotická liečba je pri HUS často neúčinná (v niektorých prípadoch dokonca
podporuje rozvoj HUS). Úmrtnosť sa pohybuje medzi 3-5 %. Vysoké riziko infekcie je spôsobené
i nízkou infekčnou dávkou (cca 102). Od roku 2009 sú tieto ochorenia povinne hlásené v rámci
európskej surveillance infekčných ochorení. V roku 2018 boli ochorenia spôsobené VTEC
štvrtou najčastejšie sa vyskytujúcou zoonózou v Európe. Národné referenčné centrum pre
mikrobiológiu životného prostredia (NRC) v ÚVZ SR je zároveň národným referenčným
laboratóriom (NRL) zastupujúcim SR v európskej sieti referenčných laboratórií pre E. coli
vrátane VTEC pod gesciou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Keďže Slovensko nemá
zriadené NRL pre E. coli pod gesciou Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení,
NRC nahrádza úlohu klinického laboratória pre diagnostiku enteropatogénnych kmeňov
izolovaných z humánneho materiálu a poskytuje tak možnosť aktívnej spolupráce klinickým
laboratóriám a lekárom.
Metódy: V diagnostike patogénnych E. coli sa uplatňujú najmä metódy molekulárnej
biológie, ako polymerázová reťazová reakcia (konvenčná, multiplex, real-time PCR) na detekciu,
identifikáciu, sérotypizáciu a metóda pulznej elektroforézy (PFGE) na typizáciu E. coli.
Výsledky: NRC zabezpečuje diagnostiku STEC a iných patogénnych druhov pri život
ohrozujúcich ochoreniach, ako sú HUS a pod. vo vzorkách pochádzajúcich z klinického
materiálu (stolica, výter z rekta, hemokultúra) Celkovo v období posledných dvoch rokov bolo
izolovaných spolu 23 suspektne patogénnych kmeňov E. coli, z ktorých v roku 2018 sa pri
jednej vzorke potvrdil STEC sérotyp O26 a v roku 2019 bolo identifikovaných 5 vzoriek ako
hemolytické kmene E. coli – EHEC.
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Záver: V súčasnosti majú závažné epidémie spôsobené patogénnymi kmeňmi E. coli
celosvetovo vzrastajúci charakter, preto je nevyhnutné zabezpečiť ich rýchlu a špecifickú
diagnostiku.
Kontaktná adresa prvého autora: anna.gicova@uvzsr.sk
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AEROMONAS HYDROPHILA - VYNÁRAJÚCI SA PROBLÉM.
Daviničová S. 2, Naďová K. 1, Sojka M. 3
1
Oddelenie centrálnej sterilizácie, nemocničnej hygieny a epidemiológie, FNsP Skalica, a.s.
2
Oddelenie klinickej mikrobiológie, FNsP Skalica, a.s.
3
NRC pre Vibrionaceae, RÚVZ so sídlom v Komárne
Úvod: Mikroorganizmy rodu Aeromonas sa vyskytujú na celom svete ako súčasť životného
prostredia. Nachádzajú sa vo vodách, v pôde, na smetiskách a vo zvyškoch organického
materiálu. Kolonizujú črevný trakt studenokrvných a teplokrvných živočíchov väčšinou bez
klinických príznakov. Prežívajú v pitnej chlórovanej vode, najmä v zle udržiavaných starých
vodovodných systémoch. Často sa vyskytujú aj vo vlhkých podmienkach nemocničného
prostredia. U ľudí sú diagnostikované infekcie Aeromonas hydrophila od 90-tych rokov
minulého storočia najmä v USA, kde sa im venuje pozornosť. United States Enviromental
Protection Agency zaradila Aeromonas hydrophila do listiny kontaminantov, ako emergency
patogén v pitnej vode. Nedávno bola označená ako pôvodca infekcií spojených s prírodnými
katostrófami, ako sú hurikány, tsunami a zemetrasenia.
Cieľ práce: Informovať o výsledkoch epidemiologického sledovania Aeromonas hydrophila
v klinickom materiáli FNsP Skalica, a. s.. Analyzovať vekové rozloženie, sprievodné ochorenia u
postihnutých, sezónnosť, geografický výskyt a spôsob prenosu. Súčasne upozorniť na verejno
- zdravotný potenciál tejto baktérie v podmienkach Záhorskej nížiny v Slovenskej republike.
Metódy: Informácie sme čerpali z informačného systému FONSOpenlims do ktorého sú
ukladané údaje o výsledkoch mikrobiologického vyšetrovania v nemocnici.. Zdrojom informácií
o klinickom stave bola zdravotná dokumentácia, nemocničný informačný systém MEDEA
a údaje od praktických lekárov pre deti a dospelých. Epidemiologické šetrenie v ohnisku nákazy
vykonal nemocničný epidemiológ v spolupráci s pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Senici.
Výsledky: V období od 25.07.2015 do 13.01.2020 boli kmene Aeromonas hydrophila
izolované u 42 pacientov, pričom najčastejšie bola izolovaná zo stolice 30 krát, čo predstavuje
71,4 % všetkých pozitívnych vzoriek. Aeromonáda bola izolovaná aj z moču a hemokultúry.
Jednu tretinu tvorili pacienti vo veku viac ako 65 rokov a 1-4 ročné deti. Muži a ženy boli
v súbore zastúpení rovnomerne. Infekcia sa najčastejšie manifestovala symptómami zo strany
gastrointestinálneho traktu (30 krát). Ale u 4 pacientov sme diagnostikovali aj infekciu krvného
riečiska, u 3 pacientov infekciu močových ciest pri zavedenom močovom katétri. Stretli sme sa
aj s prejavmi akútnej pankreatitídy a infekciou povrchovej rany. Faktorom prenosu bol najmä
kontakt s vodou, kúpanie v povrchovej vode a konzumácia vodných živočíchov. Zaznamenali
sme aj infekciu po zdravotníckom výkone – endoskopii na žlčových cestách (ERCP). Ochorenia
sa vyskytovali počas celého roku, s maximom od júna do novembra. Výskyt sme zaznamenali
najmä v oblasti Záhorskej nížiny s prírodnými štrkovými jazerami.
Záver: Zmena klimatických podmienok zasiahla aj strednú Európu. Podmienky pre život
sa zmenili pre všetkých vrátane baktérií. Nakoniec si položme otázky: robíme všetko, aby
sme objasnili príčinu chorôb najmä ak je naporúdzi diagnostika? Zodpovedajú legislatívne
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požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a prevádzku plôch na kúpanie a kúpalísk
súčasným klimatickým zmenám.
Kontaktná adresa prvého autora: katarinanadova@nspskalica.sk
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Rickettsiózy a prítomnosť protilátok voči rickettsiám na Slovensku
Boldišová E., Špitalská E., Škultéty Ľ.
Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz,
Biomedicínske centrum, Virologický ústav, SAV, Bratislava
Cieľ: Stanovenie prítomnosti IgG protilátok voči rickettsiám zo skupiny škvrnitých horúčok
v sérach pacientov zo Slovenska – porovnanie výsledkov z viacerých testov.
Úvod: Celosvetovo rozšírené rickettsiózy sú vektormi prenášané ochorenia, ktorých
pôvodcom sú Rickettsie, obligátne intracelulárne baktérie. Rickettsie zo skupiny purpurových
horúčok (SFGR) spôsobujú ochorenie, ktoré sa zvyčajne prejavuje horúčkou, exantémom,
bolesťami hlavy, nevoľnosťou, nekrotickými léziami v mieste pricicania kliešťa, zväčšením
lymfatických uzlín, zvracaním, myalgiou, petéchiami, či opuchmi. Vstupnou bránou je teda
koža, odkiaľ sa rickettsie rozširujú krvným obehom a infikujú endotel, niekedy aj vaskulárny
systém hladkého svalstva. Mnohé Rickettsie sú prenášané kliešťami (Acari: Ixodida), ale
vektormi môžu byť aj blchy, roztoče, či vši.
Súbor a metodika: V NRC pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz vyšetrujeme
ľudské séra prichádzajúce z ambulancií celého Slovenska. Tieto vzorky hodnotíme nepriamou
metódou ELISA – sérologický dôkaz IgG protilátok proti SFG rickettsiám. Testovali sme139
sér komerčnými kitmi dvoch výrobcov (Fuller Lab a Vircell) súčasne a porovnali s výsledkami
diagnostického antigénu pripraveného v našom laboratóriu.
Výsledky: Prítomnosť IgG protilátok bola potvrdená oboma komerčným kitmi v 9
prípadoch. Oba tieto testy vykazovali neprítomnosť protilátok v 117 sérach. K zhode nedošlo
v 13 prípadoch. Porovnaním ELISA použitím nami pripraveného antigénu a s komerčnými kitmi
bola zhoda v 119 vzorkách. Sporné výsledky použitých testov analyzujeme ďalšou metódou,
imunofluorescenčnou mikroskopiou.
Závery: Výsledky potvrdzujú prítomnosť IgG protilátok voči rickettsiám na Slovensku,
teda cirkuláciu týchto patogénov v prostredí. Poukazujú tým aj na skutočnosť, že diagnostike
infekčných ochorení je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, a to najmä v prípadoch, keď
príznaky ochorenia naznačujú takýto pôvod. Hoci sme pozorovali len malé rozdiely vo
výsledkoch jednotlivých testov, ktoré pravdepodobne súvisia s použitím rôznych antigénov, je
vždy žiadúce uskutočňovať testovanie paralelne a podľa možností použiť aj viaceré metodiky
pri diagnostike ochorení.
Štúdia bola finančne podporená projektom VEGA 2/0068/17.
Kontaktná adresa prvého autora: virubeti@savba.sk
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Prítomnosť potencionálnych patogénov vo vodách
Gažiová A.1,2, Umrian M.1, Sojka M.3, Syneková D.1
1
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava, Národné referenčné centrum pre
mikrobiológiu životného prostredia, Bratislava
2
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava
3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Komárno
Cieľ: Vybrané vodné matrice boli podrobené mikrobiologickej analýze v zmysle platnej
legislatívy. Nad jej rámec bola monitorovaná aj prítomnosť patogénnych a podmienene
patogénnych mikroorganizmov, ktoré predstavujú potencionálne riziko pre zdravie
obyvateľov. Vodné matrice boli rozdelené do štyroch skupín: pitná voda, povrchové vody,
bazény a biokúpaliská.
Úvod: V životnom prostredí sa nachádza mnoho rozličných faktorov, ktoré môžu
priaznivo či nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí. Neoddeliteľnou súčasťou celého ekosystému
je voda. Plní funkciu pitnej vody, ale zároveň sa využíva pre účely rekreácie. Voda môže byť
faktorom prenosu infekčných ochorení, ktoré spôsobuje celý rad organizmov. Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) v rámci svojich programov a projektov monitoruje
kvalitu pitnej vody a vody na kúpanie. Hlavným cieľom je zabezpečenie prístupu verejnosti k
zdravotne nezávadnej vode.
Súbor a metodika: Odbery vôd boli realizované v priebehu roku 2019 odberovou
skupinou ÚVZ SR Bratislava. Patogény izolované z vodných matríc boli kultivované a bližšie
identifikované biochemicko - diagnostickými metódami v NRC MŽP v ÚVZ SR Bratislava. Pri
mikrobiologických analýzach sa postupovalo podľa príslušných akreditovaných metodík a
štandardných pracovných postupov laboratória. Pri bližšej identifikácií a konfirmácii niektorých
izolátov (čeľaď Vibrionaceae) bola nadviazaná spolupráca s NRC pre Vibrionaceae v RÚVZ so
sídlom v Komárne.
Výsledky: Pri monitoringu sa kládol dôraz na sledovanie ukazovateľov určených legislativou.
Výsledky monitoringu sa porovnávali s platnými legislatívnymi predpismi: Vyhláška MZ SR č.
247/2017 Z. z. o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania
a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou; Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o
požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku a
Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.
Závery: Sledovanie vybraných druhov vôd a analýzy vyššie spomenutých ukazovateľov
môže byť prínosom pre ochranu zdravia obyvateľov a môže viesť k návrhom úpravy legislatívy.
Kontaktná adresa prvého autora: andrea.gaziova@uvzsr.sk

40

5. 3. 2020, Bratislava

XVI. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER
PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

Stručný prehľad bakteriálnych patogénov zaradených do NRC Zbierka
kultúr patogénnych mikroorganizmov v rokoch 2018 a 2019.
Horniačková M.1, Jacák Š.2, Majerčíková D.1, Majtán V.1, Bopegamage S.1
1
NRC ZPM, Ústav mikrobiológie LF SZU v Bratislave
2
Mikrobiologické laboratóriá, Medirex a.s.
Cieľ: V práci predstavujeme bakteriálne izoláty, ktoré boli za účelom uchovávania
a ďalšieho skúmania zaradené do Národného referenčného centra Zbierka kultúr patogénnych
mikroorganimov (NRC ZPM) Slovenska v rokoch 2018 a 2019. U vybraných bakteriálnych
izolátov bola stanovená schopnosťou tvorby bakteriálneho biofilmu.
Úvod: NRC ZPM, Ústav mikrobiológie LF SZU v Bratislave, zhromažďuje a uchováva
medicínsky významné kultúry patogénnych mikroorganizmov, zriedkavo sa vyskytujúce alebo
patogény mimoriadnej významnosti, izolované v rutinných mikrobiologických laboratóriách na
Slovensku. Zbierka kultúr je priebežne rozširovaná o nové izoláty alebo kolekcie izolátov, napr.
ojedinele sa vyskytujúce, izolované pri určitých typoch infekcií, izoláty baktérií so závažnými
mechanizmami rezistencie voči antimikrobiálnym látkam a pod. Izoláty mikroorganizmov sú
uchovávané v kvapalnom dusíku (– 196 °C) a hlboko zmrazené (– 80 °C).
Súbor a metodika: V roku 2018 a 2019 bolo do ZPM zaradených spolu 60 izolátov.
U vybraných 25 izolátov (izolovaných v súvislosti s infekciami kĺbov alebo spojenými s
prítomnosťou cudzieho telesa – periprostetické infekcie) bola stanovená schopnosť tvorby
bakteriálneho biofilmu in vitro metódou v mikrotitračnej platničke (Stepanovic et al., 2007).
Výsledky: Schopnosť tvorby biofilmu patrí medzi významné faktory patogenity
mikroorganizmov. Spomedzi 25 vybraných izolátov bola schopnosť produkcie bakteriálneho
biofilmu (stanovená semikvantitatívne) preukázaná u 18 z nich, sedem izolátov schopnosť
tvoriť biofilm nepreukázalo.
Záver: Uchovávanie izolátov a priebežné dopĺňanie portfólia kmeňov prispieva k uchovaniu
genofondu mikroorganizmov a umožňuje ich ďalšie skúmanie a charakterizáciu vybraných
vlastností alebo faktorov patogenity. NRC ZPM bezplatne poskytuje kmene na požiadanie za
účelom základného alebo aplikovaného výskumu, pre výučbové aktivity vedecko-výskumným,
výučbovým a odborným inštitúciám.
Poďakovanie: Pracovníci NRC ZPM týmto ďakujú všetkým pracovníkom rutinných
mikrobiologických laboratórií Slovenska za ich spoluprácu a ochotu prispievať k uchovávaniu
a rozširovaniu portfólia kmeňov, uchovávaných v NRC ZPM. Ďakujeme tiež RNDr. Martinovi
Sojkovi, PhD. za jeho pomoc a prínos pri budovaní Zbierky.
Kontaktná adresa prvého autora: miroslava.horniackova@szu.sk
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Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia na západonílsku horúčku
u človeka na Slovensku
Tichá E., Rybárová Z., Mečochová A.
Národné referenčné centrum pre arbovírusy a hemoragické horúčky, Odbor lekárskej
mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Cieľ: Prezentácia laboratórnej diagnostiky západonílskej horúčky v Národnom
referenčnom centre pre arbovírusy a hemoragické horúčky (NRC pre AHH).
Úvod: Pôvodcom ochorenia s označením západonílska horúčka je West Nile vírus (WNV)
z čeľade Flaviridae. Vírus bol prvýkrát izolovaný z krvi pacientky s horúčkovitým ochorením
v roku 1937 v Ugande – v regióne West Nile. Rezervoárovým hostiteľom vírusu sú voľne žijúce
vtáky. Ľudia a kone sú vnímavým hostiteľom. Hlavným prenášačom vírusu je komár rodu Culex.
Človek sa infikuje po uštipnutí komárom. Infekcia je možná aj po transfúzii krvi, transplantácii
orgánov, transplacentárne, perinatálne, materským mliekom. Inkubačný čas je 2-15 dní,
najčastejšie 3-6 dní. Takmer 80% infekcií prebieha bezpríznakovo. Približne u 20% pacientov
sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: náhly nástup horúčky (nad 38°C) trvajúcej zhruba
3-5 dní, bolesti hlavy, bolesti kĺbov a svalov, vyrážky na trupe a končatinách, únava, nevoľnosť,
nechutenstvo, u niektorých pacientov aj tráviace ťažkosti či zväčšené lymfatické uzliny.
Približne u jedného zo 150 až 250 pacientov sa môže rozvinúť neuroinvazívna forma ochorenia
(meningitída, encefalitída, meningoencefalitída, myelitída), najmä u rizikových skupín
(vyšší vek - nad 50 rokov, oslabená imunita, pridružené ochorenia – napr. kardiovaskulárne
ochorenia, rakovina, cukrovka). Účinná vakcína nie je k dispozícii. Prevencia je založená
na likvidácii komárov a individuálnej ochrane pred poštípaním komármi. V roku 2018 bolo
Európe hlásených 2083 prípadov ochorení: v Taliansku (576), Grécku (311), Rumunsku (277),
Maďarsku (215), Chorvátsku (53), Francúzsku (27), Rakúsku (20), Bulharsku (15), Českej
republike (5), Slovinsku (3) a na Cypre (1), Srbsku (415), Izraeli (128), Turecku (23), Kosove (14).
V roku 2019 bolo v Európe hlásených 463 prípadov ochorení: v Grécku (223), Rumunsku (66)
Taliansku (53), Maďarsku (36), na Cypre (16), v Bulharsku (5), v Rakúsku (4), v Nemecku (4), vo
Francúzsku (2), na Slovensku (1), Srbsku (27), Izraeli (10), Turecku (10), Severnom Macedónsku
(6). Laboratórna diagnostika je kľúčová pre správne a rýchle stanovenie diagnózy.
Súbor a metodika: NRC pre AHH vykonáva laboratórnu diagnostiku západonílskej horúčky
molekulárno-biologickými a sérologickými metódami.
Výsledky: Dňa 10.9.2019 bol v NRC pre AHH laboratórne potvrdený prvý autochtónny prípad
ochorenia na západonílsku horúčku u človeka v SR. Išlo o 37 ročného pacienta hospitalizovaného
dňa 31.8.2019 v NsP Čadca. V anamnéze pacient uvádzal viacnásobne poštípanie komármi
počas pobytu v Slovenskom Grobe dňa 25.8.2019. O 4 dni po poštípaní sa u neho prejavili
nasledujúce klinické príznaky: vysoká horúčka (40°C), bolesť hlavy, bolesti kĺbov a svalov,
nesústredenosť, výsev nesvrbivého papulózneho exantému na trupe. Neuroklinický nález bol
podľa neurológia fyziologický. K zlepšeniu zdravotného stavu pacienta prišlo po pár dňoch,
hospitalizácia pacienta bola ukončená dňa 5.9.2019. Po konzultácii s infektológom bolo v rámci
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diferenciálnej diagnostiky odporučené laboratórne vyšetrenie na západonílsku horúčku. Prvá
vzorka krvi bola od pacienta odobratá dňa 3.9.2019. a doručená do NRC pre AHH dňa 5.9.2019
v popoludňajších hodinách. Dňa 6.9.2019 bola vzorka séra vyšetrená sérologickými metódami
s výsledkom: anti-West Nile vírus IgM – pozit., anti-West Nile vírus IgG – negat. Po telefonickom
dohovore s ošetrujúcou lekárkou boli dňa 10.9.2019 odobraté a do NRC doručené ďalšie vzorky
biologického materiálu od pacienta: druhá vzorka séra, nezrážanlivá EDTA krv, vzorka moču.
Dňa 10.9.2019 boli vzorky vyšetrené metódou real-time RT-PCR a sérologickými metódami
s výsledkami: dôkaz RNAWest Nile vírusu – pozit., anti-West Nile vírus IgM – pozit., anti-West Nile
vírus IgG – pozit., nízka avidita IgG protilátok. Vzorky boli zaslané na konfirmáciu a sekvenáciu
do špecializovaného laboratória WHO v Hamburgu: WHO Collaborating Centre for Arbovirus
and Haemorrhagic Fever Reference and Research, Bernhard Nocht Institute for Tropical
Medicine. Západonílska horúčka bola potvrdená molekulárno-biologickými aj sérologickými
metódami. Bolo zistené, že ide o kmeň: WNV lineage 2 Central European subclade II. strain.
O laboratórne potvrdenom prípade WNV boli okamžite informovaní: hlavný hygienik SR,
Odbor epidemiológie ÚVZ SR, NsP Čadca, RÚVZ Čadca, Ministerstvo zdravotníctva a Národná
transfúzna služba (NTS) SR. Dňa 11.9.2019 sa na ÚVZ SR konalo pracovné stretnutie so
zástupcom NTS SR k určeniu ďalšieho postupu a prijatiu preventívnych opatrení na zamedzenie
prenosu infekcií WNV transfúziou krvi. Prípad bol hlásený do európskych surveillance databáz,
do európskeho hlásiaceho surveillance systému TESSy (The European Surveillance System)
a do európskeho systému včasného varovania EWRS (The Early Warning and Response
System). Prostredníctvom NTS SR bol prípad hlásený do systému RAB (Rapid Alert Blood).
Zdravotnícke zariadenia boli informované o postupe v prípade podozrenia na západonílsku
horúčku u pacienta prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva formou
usmernenia: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa ochorenia na
západonílsku horúčku vyvolanú West Nile vírusom. Predmetné usmernenie bolo zaslané dňa
16.9.19 všetkým RÚVZ v SR pre zabezpečenie informovania lekárov.
Záver: V NRC pre AHH bol v septembri 2019 laboratórne potvrdený prvý autochtónny
prípad ochorenia na západonílsku horúčku u človeka v SR, s ľahším priebehom, bez závažnej
neuroinvazívnej formy ochorenia. Aj vďaka fungujúcej spolupráci medzi lekármi, laboratórnymi
pracovníkmi a epidemiológmi sa prípad podarilo v krátkom čase identifikovať a vyšetriť. V
Národnej transfúznej službe SR sa okamžite prijali preventívne opatrenia na zamedzenie
prenosu infekcií WNV transfúziou krvi.
Kontaktná adresa prvého autora: elena.ticha@uvzsr.sk

5. 3. 2020, Bratislava
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XVI. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER
PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

Jazero Kava, okres Komárno – jeden z rezervoárov halofilných vibrií na
Slovensku
Sojka M., Petrovičová K.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Národné referenčné
centrum pre Vibrionaceae, Komárno
Cieľ: Cieľom práce je monitorovať výskyt podmienene a obligátne patogénnych vibrií vo
vodnom prostredí, aj v súvislosti so zmenami klímy a otepľovaním prostredia.
Úvod: Prítomnosť patogénnej a podmienene patogénnej mikroflóry v povrchových
vodách využívaných na kúpanie predstavuje potenciálne nebezpečenstvo jej prenosu do
ľudského organizmu. S prihliadnutím na prirodzené vlastnosti vibrií je dôvod predpokladať
výskyt patogénnych a potenciálne patogénnych druhov tohto rodu v povrchových vodách
i v mineralizovaných termálnych bazénových vodách. Berúc do úvahy aj výsledky nášho
monitoringu z predchádzajúcich rokov, predpokladáme aj vplyv meniacej sa klímy na zvýšený
výskyt vibrií v prírodných vodách na Slovensku. V súvislosti s týmito predpokladmi sa hodnotí
riziko výskytu baktérií z čeľade Vibrionaceae vo vodách.
Súbor a metodika: S použitím klasických kultivačných techník so selektívnym pomnožením
v alkalickej peptónovej vode sme sledovali výskyt Vibrio cholerae a iných patogénnych a
podmienene patogénnych halofilných vibrií v povrchovej vode jazera Kava. Monitoring
prebiehal v pravidelných intervaloch v rokoch 2017 až 2019.
Výsledky: V priebehu troch rokov sme odobrali 54 vzoriek z dvoch odberových miest z
jazera Kava. Izolovali sme 42 kmeňov V. cholerae, z ktorých ani jeden nepatril k séroskupine O1
alebo sérotypu O139. Rovnako sme nedokázali produkciu cholerového toxínu. Okrem týchto
sa vo vode vyskytovali aj iné „morské“ vibriá, ktoré bývajú zo sladkých vôd izolované skôr
zriedkavo: 11 kmeňov V. fluvialis a menšie počty ešte zriedkavejších druhov – V. metchnikovii
(2x), V. mimicus (1x), V. vulnificus (5x), V. hollissae (1x) a V. alginolyticus (1x). 10 izolátov, ktoré
sme biochemicky zaradili do rodu Vibrio sme nedokázali identifikovať na úrovni druhu.
Závery: V jazere Kava sme pozorovali pravidelný výskyt halofilných baktérií z rodu
Vibrio. V priebehu rokov sme zistili nárast počtu izolovaných kmeňov aj izolovaných druhov
vibrií. V tomto jazere sme izolovali aj vibriá, ktoré sa považujú za vysoko rizikové z hľadiska
spôsobovania extraintestinálnych infekcií u ľudí – V. alginolyticus a V. vulnificus. Pravidelný
monitoring výskytu vibrií v prírdných vodách pokračuje aj v nasledujúcom období.
Kontaktná adresa prvého autora: ruvzkn@uvzsr.sk
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REFERENCIE: 1Maďarová L. et al., IX. Slovenský vakcinologický kongres (26. – 28.4.2018).
2
SPC lieku Prevenar 13. 3Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov MZ SR, dostupné
na http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/15782, navštívené 12.2.2020.
4
Zoznam kategorizovaných liekov 1.3.2020 – 31.3.2020, dostupné na
https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202003, navštívené 12.2.2020.

OD 1. JÚLA 2019
BEZ DOPLATKU3,4

PP-PNP-SVK-0031, Dátum schválenia: február 2020

Prevenar 13

pomáha chrániť deti
proti tým sérotypom
pneumokoka, ktoré
sú na Slovensku
najčastejšie.1,2,*

*V rokoch 2011-2017 boli sérotypy 3 a 19A najčastejšími pôvodcami invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Prevenar 13 injekčná suspenzia
Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentná, adsorbovaná). Každá 0,5 ml dávka obsahuje: pneumokokový polysacharid sérotyp 1* (2,2 µg), 3* (2,2 µg), 4* (2,2 µg), 5* (2,2 µg), 6A*
(2,2 µg), 6B* (4,4 µg), 7F* (2,2 µg), 9V* (2,2 µg),14* (2,2 µg), 18C* (2,2 µg), 19A* (2,2 µg),19F* (2,2 µg), 23F* (2,2 µg). *Konjugovaný s CRM197 nosičovým proteínom, adsorbovaný na fosforečnan hlinitý.
Indikácie: Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení, pneumónie a akútneho otitis media spôsobených Streptococcus pneumoniae u dojčiat, detí a dospievajúcich vo veku od 6 týždňov do
17 rokov. Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení a pneumónie spôsobených Streptococcus pneumoniae u dospelých vo veku od 18 rokov a starších. Dávkovanie a spôsob podávania:
Vakcinačné schémy pre Prevenar 13 majú byť založené na oﬁciálnych odporúčaniach. Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Odporúča sa, aby deti, ktoré dostanú prvú dávku Prevenaru 13,
dokončili celý očkovací program s Prevenarom 13. Dojčatá vo veku 6 týždňov - 6 mesiacov: Trojdávková základná schéma: Odporúčaná imunizačná schéma obsahuje štyri dávky, každú po 0,5 ml. Základné
dávkovanie pre dojčatá obsahuje tri dávky, prvá dávka sa obyčajne podáva v 2. mesiaci veku s intervalom minimálne 1 mesiac medzi dávkami. Prvá dávka môže byť podaná už v 6. týždni veku. Štvrtá
(posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. Dvojdávková základná schéma: V prípade, že sa Prevenar 13 podáva ako súčasť bežného očkovacieho programu dojčiat, schéma môže
pozostávať z troch dávok, každá po 0,5 ml. Prvá dávka sa má podať od veku 2 mesiacov, druhá o 2 mesiace neskôr. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. U predčasne
narodených detí odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo štyroch dávok po 0,5 ml. Neočkované dojčatá a deti vo veku ≥7 mesiacov: Dojčatá vo veku 7 - 11 mesiacov: Dve dávky, každá po 0,5 ml, s
intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. Tretia dávka je odporúčaná v druhom roku života. Deti vo veku 12 -23 mesiacov: Dve dávky, každá po 0,5 ml s intervalom najmenej 2 mesiace
medzi jednotlivými dávkami. Pediatrická populácia vo veku 2 - 17 rokov: Jedna 0,5 ml dávka. Dospelí vo veku od 18 rokov a starší: Jedna jednorazová dávka. Potreba preočkovania ďalšou dávkou
Prevenaru 13 nebola stanovená. Ak sa považuje za vhodné podanie 23-valentnej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav očkovania proti pneumokokom, ako prvý sa má podať
Prevenar 13. Vakcína sa má podať intramuskulárnou injekciou. U dojčiat je preferovaným miestom anterolaterálna oblasť stehna (m. vastus lateralis) alebo deltový sval hornej končatiny u detí a dospelých.
Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na difterický toxoid. Ako u všetkých vakcín, podanie Prevenaru 13 sa má u osôb trpiacich akútnym ťažkým
horúčkovitým ochorením odložiť na neskôr. Avšak výskyt malej infekcie, akou je nádcha, nemá byť dôvodom na odklad očkovania. Špeciálne upozornenia: Prevenar 13 sa nesmie podávať
intravaskulárne. Táto vakcína sa nemá podávať ako intramuskulárna injekcia osobám s trombocytopéniou alebo inou poruchou koagulácie krvi, u ktorých je kontraindikované intramuskulárne injekčné
podanie, ale môže sa podať subkutánne, ak potenciálny prospech jednoznačne prevýši riziká. Prevenar 13 chráni len proti sérotypom Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a
nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcich invazívne ochorenia, pneumóniu alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí chrániť pred pneumokokovým ochorením
všetky osoby, ktorým bol podaný. Špeciálne populácie: Osoby so základnými ochoreniami s náchylnosťou na invazívne pneumokokové ochorenia vrátane osôb predtým očkovaných jednou alebo
viacerými dávkami 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, môžu dostať minimálne jednu dávku vakcíny Prevenar 13. U osôb s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek obsahuje
odporúčaná imunizačná schéma štyri dávky Prevenaru 13, každú po 0,5 ml. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča 6 mesiacov po tretej dávke. Nežiaduce účinky: Medzi najčastejšie udávanými
nežiaducimi účinkami u detí vo veku 6 týždňov až 5 rokov bola reakcia v mieste podania, horúčka, podráždenosť, znížená chuť do jedla a ospalosť a/alebo nespavosť, u pediatrickej populácie vo veku 6 až
17 rokov bola znížená chuť do jedla, podráždenosť, erytém v mieste očkovania, zdurenie/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť, ospanlivosť, nekvalitný spánok, zvýšená citlivosť v mieste očkovania (vrátane
zhoršenia pohyblivosti) a u dospelých vo veku 18 rokov a starších bola znížená chuť do jedla, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, vyrážka, zimnica, únava, erytém v mieste vpichu, zatvrdnutie/opuch a
bolesť/citlivosť v mieste vpichu, obmedzenie pohybu v ramene, artralgia, myalgia. Interakcie: Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Prevenar 13 môže byť podaný súčasne s ktorýmkoľvek z
nasledujúcich očkovacích antigénov podávaných buď vo forme monovalentnej alebo kombinovanej vakcíny: záškrt, tetanus, acelulárna alebo celulárna vakcína proti čiernemu kašľu, Haemophilus
inﬂuenzae typ b, inaktivovaná detská obrna, hepatitída B, meningokoková séroskupina C, osýpky, mumps, ružienka, ovčie kiahne a rotavírusová vakcína. Prevenar 13 možno tiež podávať súčasne s
konjugovanou očkovacou látkou obsahujúcou tetanový toxoid a meningokokové polysacharidové séroskupiny A, C, W a Y deťom vo veku 12 až 23 mesiacov, ktoré už boli adekvátne imunizované
Prevenarom 13. Dospelí vo veku 50 rokov a starší: Prevenar 13 sa môže podávať súčasne so sezónnou trivalentnou inaktivovanou vakcínou proti chrípke (TIV). Odlišné injekčné vakcíny sa majú vždy podať
na rôzne miesta. Predávkovanie: Nie je pravdepodobné, nakoľko je k dispozícii v naplnených injekčných striekačkách. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné údaje o používaní Prevenaru 13 u
gravidných žien. Nie je známe, či sa Prevenar 13 vylučuje do materského mlieka. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje: Prevenar 13 nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Prevenar 13 je stabilný štyri dni pri teplote do 25°C. Na konci tejto doby sa
musí Prevenar 13 použiť alebo zlikvidovať. Tieto údaje sú určené ako pomôcka pre zdravotníckych pracovníkov v prípade dočasných teplotných zmien.
Informácia je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC).
Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: December 2019
Držitel rozhodnutia o registrácii: Pﬁzer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium
Miestne zastúpenie držitela rozhodnutia o registrácii: Pﬁzer Luxembourg SARL, o.z., tel: +421 2 3355 5500.
Upravené podla SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) 09.12.2019.
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vakcína proti meningokokom séroskupiny B
(rDNA, zložková, adsorbovaná)

POMÔŽTE ICH CHRÁNIŤ PROTI
NAJROZŠÍRENEJŠEJ SKUPINE
MENINGOKOKOV – SÉROSKUPINE B.

70% prípadov IMO na Slovensku bolo

spôsobených meningokokom séroskupiny B.1

Vakcína Bexsero je indikovaná na imunizáciu
proti IMO spôsobeným MenB už od 2 mesiacov veku.

Najviac
ohrozené
sú deti do

5 rokov

veku, najmä
dojčatá.2

Tak ako každá očkovacia látka, ani Bexsero nemusí chrániť všetky očkované osoby
pred invazívnym ochorením spôsobeným Neisseria meningitidis skupiny B.
Referencie: 1. ÚVZSR, NRC pre meningokoky, Kumulatívne dáta surveillance invazívnych meningokokových ochorení (roky 2007 – 2018), k 11. 12. 2018. 2. European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe, 2012.
Stockholm: ECDC; 2015. 3. SPC Bexsero, marec 2019.
IMO – invazívne meningokokové ochorenie, MenB – meningokok skupiny B
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Bexsero injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke
Vakcína proti meningokokom skupiny B (rDNA, zložková, adsorbovaná)
Držiteľ registračného rozhodnutia: GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Taliansko. Zloženie: Liečivo: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: rekombinantný fúzny proteín NHBA Neisseria meningitidis skupiny B 50 mikrogramov, rekombinantný proteín NadA Neisseria meningitidis skupiny B 50 mikrogramov, rekombinantný fúzny
proteín fHbp Neisseria meningitidis skupiny B 50 mikrogramov, vezikuly vonkajšej membrány (OMV) z Neisseria meningitidis skupiny B, kmeňa NZ98/254, merané ako celkové množstvo proteínov obsahujúcich PorA P1.4. 25 mikrogramov. Farmakoterapeutická skupina: meningokokové vakcíny, ATC kód: J07AH09. Terapeutické
indikácie: Aktívna imunizácia jedincov vo veku od 2 mesiacov a starších proti invazívnemu meningokokovému ochoreniu spôsobenému Neisseria meningitidis skupiny B. Pri použití vakcíny sa má vziať do úvahy vplyv invazívneho ochorenia na rôzne vekové skupiny, ako aj na variabilitu epidemiológie antigénov kmeňov skupiny B
v rôznych geografických oblastiach. Informácie o ochrane proti špecifickým kmeňom skupiny B sú uvedené v časti 5.1 SPC. Táto vakcína sa má používať v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Dávkovanie: Dojčatá, 2 mesiace až 5 mesiacov: Prvá dávka sa má podať najskôr vo veku 2 mesiacov. Bezpečnosť a účinnosť vakcíny Bexsero
u dojčiat mladších ako 8 týždňov neboli doteraz stanovené. Základné očkovanie: tri dávky, každá po 0,5 ml. Intervaly medzi dávkami základného očkovania: nie kratšie ako 1 mesiac. Dojčatá, 3 mesiace až 23 mesiacov: Základné očkovanie: dve dávky, každá po 0,5 ml. Intervaly medzi dávkami základného očkovania: nie kratšie ako
2 mesiace. Deti, 2 roky až 10 rokov*, dospievajúci (od 11 rokov) a dospelí: Základné očkovanie: dve dávky, každá po 0,5 ml. Intervaly medzi dávkami základného očkovania: nie kratšie ako 1 mesiac. Potrebu a časový interval ďalších posilňovacích dávok pozri v SPC. Spôsob podávania: hlboká intramuskulárna injekcia, pokiaľ možno
do anterolaterálnej časti stehna dojčiat alebo do oblasti deltového svalu ramena u starších osôb. Ak sa v rovnakom čase podáva viac ako jedna vakcína, musia sa použiť rôzne miesta aplikácie injekcie. Vakcína sa nesmie podávať intravenózne, subkutánne ani intradermálne a nesmie sa miešať v tej istej injekčnej striekačke s inými
vakcínami. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobité upozornenia: Aplikácia sa musí odložiť u osôb trpiacich závažným akútnym horúčkovým ochorením. Prítomnosť ľahkej infekcie, ako je nádcha, by však nemala viesť k odloženiu očkovania. Neaplikujte intravaskulárne. Po podaní
vakcíny musí byť vždy k dispozícii náležitá lekárska starostlivosť a dohľad pre prípad vzniku anafylaktického šoku. V súvislosti s podaním vakcíny sa môžu objaviť reakcie súvisiace s úzkosťou, vrátane vazovagálnych reakcií (synkopa), hyperventilácie alebo reakcií súvisiacich so stresom, ako psychogénna odpoveď na vpich injekčnou
ihlou. Je dôležité zabezpečiť opatrenia, aby sa predišlo zraneniu v dôsledku mdloby. Nemá sa podávať osobám s trombocytopéniou alebo akoukoľvek poruchou zrážania krvi, ktorá je kontraindikáciou intramuskulárneho podania. Pri podávaní série základného očkovania veľmi nezrelým dojčatám (narodeným ≤ v 28. týždni gravidity),
a najmä takým, ktoré majú v anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, je nutné brať ohľad na možné riziko apnoe a potrebu monitorovania respirácie počas 48 – 72 hodín. Interakcie: Bexsero sa môže podávať súbežne s ktorýmikoľvek nasledujúcimi antigénmi buď vo forme monovalentných, alebo kombinovaných vakcín: vakcína proti
diftérii, tetanu, pertussis (acelulárna), Haemophilus influenzae typu b, poliomyelitíde (inaktivovaná), hepatitíde B, heptavalentná konjugovaná pneumokoková vakcína a vakcína proti osýpkam, mumpsu, rubeole, ovčím kiahňam a konjugovaná vakcína proti meningokokom skupiny C-CRM. Vzhľadom na zvýšené riziko horúčky, citlivosti
v mieste aplikácie injekcie, zmeny stravovacích návykov a podráždenosti v prípadoch súbežného podania vakcíny Bexsero s vyššie uvedenými vakcínami, sa môže zvážiť samostatné podanie vakcín, ak je to možné.* Profylaktické použitie paracetamolu znižuje výskyt a závažnosť horúčky bez vplyvu na imunogenitu vakcíny. Gravidita
a laktácia: Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje o použití vakcíny počas gravidity. Potenciálne riziko pre gravidné ženy nie je známe. Napriek tomu očkovaniu netreba brániť, ak existuje jednoznačné riziko vystavenia meningokokovej infekcii. Informácie o bezpečnosti vakcíny pre ženy a ich deti počas dojčenia nie sú k dispozícii.
Pred vykonaním rozhodnutia o imunizácii počas dojčenia sa musí preskúmať pomer prínos-riziko. Nežiaduce účinky: Dojčatá a deti (do veku 10 rokov): veľmi časté: poruchy príjmu potravy, spavosť, neobvyklý plač, bolesť hlavy, hnačka, vracanie (menej časté po posilňovacej dávke), vyrážky (deti vo veku 12 až 23 mesiacov) (menej
časté po posilňovacej dávke), artralgia, horúčka (≥38 °C), citlivosť v mieste aplikácie injekcie (vrátane závažnej citlivosti v mieste aplikácie injekcie definovanej ako plač pri pohybe končatinou, do ktorej bola podaná vakcína), erytém, opuch a indurácia v mieste aplikácie injekcie, podráždenosť; časté: vyrážky (dojčatá a deti vo veku
2 až 10 rokov); menej časté: záchvaty (vrátane febrilných kŕčov), bledosť (zriedkavé po posilňovacej dávke), ekzém, horúčka (≥40 °C); zriedkavé: Kawasakiho syndróm, urtikária; neznáme: alergické reakcie (vrátane anafylaktických reakcií), hypotonicko-hyporeaktívna epizóda, meningeálne dráždenie ako stuhnutosť šije alebo fotofóbia,
reakcie v mieste vpichu (zahŕňajúce rozsiahly opuch končatiny, do ktorej bola podaná vakcína, pľuzgiere v mieste alebo v okolí miesta podania injekcie a uzlík v mieste vpichu, ktorý môže pretrvávať dlhšie ako jeden mesiac). Dospievajúci (od 11 rokov veku) a dospelí: veľmi časté: bolesť hlavy, nevoľnosť, myalgia, artralgia, bolesť
v mieste aplikácie injekcie (vrátane závažnej bolesti v mieste aplikácie injekcie definovanej ako neschopnosť vykonávať bežné denné činnosti), opuch, indurácia a erytém v mieste aplikácie injekcie, malátnosť; neznáme: alergické reakcie (vrátane anafylaktických reakcií), synkopa alebo vazovagálne odpovede na injekciu, meningeálne
dráždenie ako stuhnutosť šije alebo fotofóbia, horúčka, reakcie v mieste vpichu (zahŕňajúce rozsiahly opuch končatiny, do ktorej bola podaná vakcína, pľuzgiere v mieste alebo v okolí miesta podania injekcie a uzlík v mieste vpichu, ktorý môže pretrvávať dlhšie ako jeden mesiac). Uchovávanie: v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C)
v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 03/2019 * Všimnite si prosím zmeny v informácii o lieku. Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku. Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/4826 1111, fax: 02/4826 1110,
www.gsk.sk Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com
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Dátum prípravy: Júl 2019
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