
Mali by sMe vedieť, že: 

•	 ľudia	s	HIV	majú	až	50-násobne	vyššie	riziko	nákazy	pneumokokového	ochorenia	ako	zdravý	človek,
•	 pacienti,	ktorým	odstránia	slezinu	majú	30-násobne	vyššie	riziko	pneumokokového	ochorenia	ako	

zdravý	človek,
•	 pneumokokové	ochorenie	môže	postihnúť	každého	človeka	bez	ohľadu	na	vek	či	ročné	obdobie,	
•	 ľudia	so	zhubnými	nádorovými,	chronickými	obličkovými	a	ochoreniami	dýchacích	ciest	majú	po-

dobne	 vysoké	 riziko,	 ktoré	 je	 podľa	 odhadu	 23-	 až	 38-násobne	 vyššie	 ako	u	 zdravého	dospelého	
jedinca,

•	 ľudia	s	chronickým	ochorením	pečene	alebo	srdca	a	diabetom	majú	až	11-násobne	vyššie	riziko	toh-
to	ochorenia.
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Musíme stále zomierať na zápaly pľúc?
doc. MUdr. ivan solovič, Csc. 

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Pneumokokové	ochorenia	 sú	 váž-
nou	príčinou	morbidity	a	mortality	
najmä	 u	 detí	 vo	 veku	 do	 2	 rokov	
a	 starších	 osôb.(1)	 Streptococcus 
pneumoniae,	 čiže	 pneumokok	
je	 grampozitívny,	 nepohyblivý,	
nesporulujúci,	 aeróbny	 diplokok		
v	 podobe	 kávového	 zrna	 s	 veľ-
kosťou	 1–2	 um,	 ktorý	 sa	 replikuje	
extracelulárne	 v	 cicavčích	 tkani-
vách.	 Podľa	 antigénnych	 rozdie-
lov	 polysacharidového	 puzdra	 sa	
rozlišuje	 viac	 ako	 90	 sérotypov	
zaradených	 do	 46	 sérologických	
skupín,	 ale	 iba	 niektoré	 z	 nich	 sú	
schopné	 vyvolať	 invazívne	 pneu-
mokokové	 ochorenie.	 Invazívne	
formy	 ochorenia,	 najmä	 sepsa,	
bakteriémia	 a	 meningitída	 sú	
nesporne	 stavy	 ohrozujúce	 život		
s	rýchlym	nástupom	ťažkých	zdra-
votných	 komplikácií.	 V	 komunite	
získaná	 pneumónia	 je	 infekčné	
ochorenie	dýchacích	ciest	získané	
mimo	 nemocničného	 zariadenia		
s	 menej	 závažným	 priebehom,		
v	 porovnaní	 s	 invazívnymi	 for-
mami	 však	 omnoho	 častejšie,	
predovšetkým	 u	 starších	 osôb.	
Môže	 byť	 klasifikovaná	 ako	 ty-
pická	 a	 atypická,	 aj	 keď	 klinické	
prejavy	 obidvoch	 typov	 sú	 často	

rovnaké.	 Typická	 komunitná	 pne-
umónia	je	často	spôsobená	Strep-
tococcus pneumoniae,	 pričom	
príčinou	 atypickej	 pneumónie	
je	 väčšinou	 vírus	 chrípky,	 myko-
plazma,	 chlamýdia,	 Legionella,		
a	 adenovírus.(2)	 Hlavným	 diferen-
cujúcim	 faktorom	medzi	 typickou		
a	atypickou	pneumóniou	je	vek	pa-
cienta,	 typická	 pneumónia	 posti-
huje	 prevažne	 starších	 dospelých		
a	zároveň	veľmi	mladých	pacientov.	
Presný	podiel	Streptococcus pneu-
moniae	 na	 všetkých	 pneumóni-
ách	získaných	v	komunite	je	veľmi	
variabilný	 v	 závislosti	 od	 regiónu.		
Hlásený	 výskyt	 pneumónie	 získa-
nej	v	komunite	(community-acqu-
ired	 pneumonia	 –	 CAP)	 v	 Európe	
sa	 líši	 v	 závislosti	 od	 krajiny,	 zvy-
šuje	sa	s	vekom	nad	50	rokov	a	je	
najvyšší	 u	 osôb	 vo	 veku	 65	 rokov		
a	 starších.	 S. pneumoniae	 je	 naj-
častejšou	príčinou	CAP	a	odhadu-
je	sa,	že	v	rozvinutých	krajinách	je	
zodpovedný	približne	za	30%	všet-
kých	 prípadov	 CAP,	 ktoré	 si	 vyža-
dujú	hospitalizáciu.
Náklady	 na	 pneumónie	 v	 Európe	
boli	 vyčíslené	 na	 10,1	 miliardy	 eur	
ročne,	z	toho	náklady	na	hospitali-
zovaných	 pacientov	 predstavovali	

5,7	miliardy	eur,	na	ambulantných	
pacientov	0,5	miliardy	eur	a	na	lieky	
0,2	 miliardy	 eur.	 Nepriame	 nákla-
dy	 reprezentované	 stratou	pracov-
ných	dní	predstavovali	3,6	miliardy	
eur(1).	Na	základe	administratívnych	
dát	a	dát	získaných	vlastným	retro-
spektívnym	prieskumom	pri	pred-
pokladanom	 zastúpení	 S. pneu-
moniae	okolo	30%	medzi	všetkými	
pneumóniami	sme	stanovili	odhad	
celkovej	 záťaže	 vrátane	 nákladov	
na	 pneumokokové	 ochorenia	 na	
Slovensku.	Odhadujeme,	 že	 celko-
vo	 5	 935	 prípadov	 všetkých	 pneu-
mokokových	 ochorení	 na	 Sloven-
sku	 za	 rok	 vedie	 k	 400	 úmrtiam	
a	 vytvára	 tak	 priame	 medicínske	
náklady	vo	výške	3	miliónov	eur	za	
rok.	Nepriame	náklady	 v	dôsledku	
pracovnej	neschopnosti	odhaduje-
me	asi	na	milión	eur(3).	

Hlavným	 zdrojom	 tejto	 záťaže	 je	
pre	svoju	relatívne	vysokú	inciden-
ciu	 v	 komunite	 získaná	 pneumó-
nia	 spôsobená	 pneumokokom.		
V	dôsledku	systematicky	neúplné-
ho	 hlásenia	 prípadov	 do	 adminis-
tratívnych	databáz	možno	predpo-

kladať,	že	skutočné	čísla	môžu	byť	
vyššie.	Problémom	liečby	pneumo-
kokových	infekcií	je	vysoká	rezisten-
cia	 pneumokokov	 proti	 antibioti-
kám,	predovšetkým	proti	penicilínu		
a	 erytromycínu.	 Dôvodom	 je	 nad-
užívanie	antibiotík	a	zbytočné	vyu-
žívanie	 širokospektrálnych	 foriem.	
Očkovanie	je	jediná	účinná	preven-
cia	pneumokokových	ochorení,	na-
vyše	znižuje	rezistenciu	patogénov.	
Dôležitým	úspechom	v	infektológii	
a	vo	vakcinológii	za	posledných	20	
rokov	 je	 vyvinutie	 konjugovaných	
vakcín	 proti	 bakteriálnym	 pôvod-
com	s	polysacharidovým	puzdrom.	
Imunitná	 odpoveď	 na	 polysacha-
ridové	 antigény	 sa	 omnoho	 viac	
zlepší	vďaka	konjugácii	s	proteíno-
vým	nosičom,	čím	sa	vytvoria	pro-
tektívne	protilátky	 a	 imunologická	
pamäť.	Pneumónia	s	bakteriémiou	
(približne	80%	z	 invazívnych	pneu-
mokokových	ochorení	 –	 IPD	u	do-
spelých),	 bakteriémia	 bez	 ložiska		
a	meningitída	 sú	 najčastejšie	 pre-
javy	 IPD	 u	 dospelých.	 Na	 základe	
údajov	 z	 epidemiologických	 sle-
dovaní	 už	 po	 zavedení	 PCV	 7,	 ale	
ešte	 pred	 zavedením	 PCV	 13	 do	

vakcinačných	programov	boli	pne-
umokokové	 sérotypy	 nachádza-
júce	 sa	 v	 PCV	 13	 zodpovedné	 za	
najmenej	 50–76%	 IPD	 (v	 závislosti	
od	 krajiny)	 u	 dospelých.	 V	 Európe	
a	 USA	 sa	 vykonalo	 päť	 klinických	
štúdií	hodnotiacich	imunogenicitu	
PCV	 13	 v	 rozličných	 vekových	 sku-
pinách	v	rozpätí	od	18	do	95	rokov	
veku.	Klinické	štúdie	s	13-valentnou	
pneumokokovou	 konjugovanou	
vakcínou	 v	 súčasnosti	 poskytujú	
údaje	 o	 imunogenicite	 u	 dospe-
lých	vo	veku	18	rokov	a	starších	vrá-
tane	 dospelých	 vo	 veku	 65	 rokov		
a	 starších	 predtým	 vakcinovaných	
jednou	 alebo	 viacerými	 dávkami	
23-valentnej	pneumokokovej	poly-
sacharidovej	 vakcíny	 5	 rokov	 pred	
zaradením.	 Každá	 štúdia	 zahŕňala	
zdravých	 dospelých	 a	 imunokom-
petentných	 dospelých	 so	 stabili-
zovanými	 základnými	 podmienka-
mi	 so	 známou	 náchylnosťou	 osôb	
na	 pneumokokové	 infekcie	 (napr.	
chronické	 kardiovaskulárne	 ocho-
renie,	 chronické	 pľúcne	 ochorenie	
vrátane	 astmy,	 renálne	 poruchy		
a	 diabetes	 mellitus,	 chronické	
ochorenie	pečene	 vrátane	 alkoho-

INZERCIA

Tak ako každá očkovacia látka, ani Prevenar 13 nemusí 100 % chrániť všetky očkované osoby pred invazívnym ochorením a pneumóniami spôsobenými kmeňmi Streptococcus pneumoniae, ktoré vakcína obsahuje a nechráni pred typmi neobsiahnutými vo vakcíne ani inými mikroorganizmami. 

Referencie: 1. Indikačné obmedzenie Prevenar 13. 2. Súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13. 3. Supporting Active Ageing Through Immunisation Partnership 2013, Adult vaccination: a key component of healthy aging.  

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU – Prevenar 13 injekčná suspenzia – Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentná, adsorbovaná). Jedna 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 pneumokokovej 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 (TIV) a kvadrivalentnou (QIV) 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 aktuálneho súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: Apríl 2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, 
Belgicko. Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii: Pfizer Luxembourg SARL, o.z., tel: +421 2 3355 5500. Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 28.02.2020.
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Ochrana pred pneumokokovými 
ochoreniami začína vo vašej 
ambulancii. Prevenar 13  

je plne hradený 
pre rizikové 

skupiny vrátane 
všetkých osôb 
nad 59 rokov.1

Pri očkovaní proti chrípke nezabudnite očkovať  
aj proti pneumokokovým ochoreniam. Najviac ohrození 
sú starší pacienti a chronicky chorí.2,3 

Je čas na očkovanie.  
Urobte prvý krok k záchrane životov!
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Abstrakt
Na	pneumónie	umiera	 ročne	3–5	miliónov	 ľudí.	K	pneumónii	dochádza	
častejšie	 v	 detstve	 do	 5	 rokov,	 menej	 často	 v	 dospelosti.	 Výskyt	 spolu		
s	úmrtnosťou	opäť	stúpa	vo	veku	nad	50	rokov.	Rizikovou	populáciou	sú	
osoby	s	chronickými	chorobami,	fajčiari,	alkoholici,	drogovo	závislí	a	staršie	
osoby	v	 sociálnych	zariadeniach.	Najčastejší	 výskyt	pneumónií	 je	 v	 zim-
ných	mesiacoch.	Predpokladá	 sa,	 že	hospitalizáciu	 vyžaduje	 asi	 20–30%	
všetkých	prípadov	pneumónií.	Podľa	štatistiky	WHO	sú	pneumónie	treťou	
najčastejšou	príčinou	úmrtnosti,	ktorá	je	najvyššia	v	rozvojových	štátoch.

Kľúčové slová: pneumónia, Streptococcus pneumoniae, riziková populá-
cia, komunitná pneumónia (CAP)
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lickej	choroby	pečene)	a	dospelých	
s	 rizikovými	 faktormi,	 ako	 fajčenie	
a	 alkoholizmus.	 Imunogenicita		
a	 bezpečnosť	 13-valentnej	 pneu-
mokokovej	 konjugovanej	 vakcíny	
bola	 preukázaná	 u	 dospelých	 vo	
veku	 18	 rokov	 a	 starších	 vrátane	
tých,	 ktorí	 boli	 predtým	 očkovaní	
23-valentnou	pneumokokovou	po-
lysacharidovou	vakcínou.	

Európska	 komisia	 schválila	 indi-
káciu	 pneumokokovej	 konjugova-
nej	 vakcíny	 PCV	 13	 pre	 dospelých.		
Vakcínu	 možno	 použiť	 aj	 na	 pre-
venciu	 pneumokokových	 zápalov	
pľúc	u	dospelých	ľudí,	spôsobených	
vakcinálnymi	 sérotypmi.	 Účinnosť	
proti	 vakcínovému	 typu	 pneumo-
kokovej	CAP	a	 IPD	sa	 stanovila	na	
základe	 rozsiahlej	 randomizova-
nej	 dvojito	 zaslepenej,	 placebom	
kontrolovanej	 štúdie	 (imunizačná	
štúdia	 pneumónie	 získanej	 v	 ko-
munite	 u	 dospelých,	 Community-
-Acquired	 Pneumonia	 Immuniza-
tion	 Trial	 in	 Adults–CAPiTA),	 ktorá	
sa	 uskutočnila	 v	 Holandsku.	 Jed-
norazovú	 dávku	PCV	 13	 alebo	 pla-
ceba	dostalo	84	496	osôb	vo	veku	
65	rokov	a	starších	s	randomizáciou		
v	 pomere	 1:1.	 Na	 štúdii	 CAPiTA	 sa	
zúčastnili	 dobrovoľníci	 vo	 veku	 65	

rokov	a	starší,	ktorých	demografic-
ké	 a	 zdravotné	 charakteristiky	 sa	
môžu	odlišovať	od	tých,	ktorí	vyhľa-
dávajú	očkovanie.

Prvá	epizóda	pneumónie	potvrde-
nej	 rtg.	 snímkou	 hrudníka,	 ktorá	
si	 vyžadovala	 hospitalizáciu,	 bola	
identifikovaná	približne	u	 2%	 tejto	
populácie	(n=1	814	osôb),	z	ktorých	
bolo	 v	 populácii	 podľa	 protokolu		
a	 v	 populácii	 s	 upraveným	 záme-
rom	 liečby	 (mITT–modified	 intent	
to	 treat)	 329	 prípadov	 potvrdenej	
pneumokokovej	 CAP	 a	 182	 prípa-
dov	 vakcínového	 typu	pneumoko-
kovej	 CAP.	 Pre	 primárny	 koncový	
ukazovateľ	(populácia	podľa	proto-
kolu),	 bolo	 hlásených	 139	 (49	 PCV	
13:90	placebo)	prvých	epizód	vakcí-
nového	typu	pneumokokovej	CAP,	
čo	má	za	následok	účinnosť	45,56%	
(95,2%	CI,	21,82–62,49;	p=0,0006).
Účinnosť	 bola	 preukázaná	 aj	 pre	
dva	 sekundárne	 koncové	 ukazo-
vatele	v	populácii	podľa	protokolu.	
Pre	 sekundárny	 koncový	 ukazova-
teľ	 pneumokokovej	 CAP	 bez	 bak-
teriémie/neinvazívnej	 pneumoko-
kovej	 CAP	 bolo	 hlásených	 93	 (33	
PCV	 13:60	 placebo)	 prvých	 epizód	
vakcínového	 typu	 pneumokokovej	
CAP	 bez	 bakteriémie/neinvazívnej	

pneumokokovej	CAP,	čo	má	za	ná-
sledok	účinnosť	45%	(95,2%	CI,	14,21	
–	 65,31;	 p=0,0067).	 Pre	 sekundárny	
koncový	ukazovateľ	IPD	bolo	hláse-
ných	35	(7	PCV	13	13:28	placebo)	pr-
vých	epizód	vakcínového	typu	IPD,	
čo	 má	 za	 následok	 účinnosť	 75%	
(95,2%	CI,	41,06–90,87;	p=0,0005).
Ochranná	účinnosť	proti	prvej	epi-
zóde	 vakcínového	 typu	 pneumo-
kokovej	 CAP,	 vakcínového	 typu	
pneumokokovej	 CAP	 bez	 bakte-
riémie/neinvazívnej	 pneumoko-
kovej	CAP	a	vakcínového	typu	 IPD	
trvala	 počas	 celej	 4-ročnej	 štúdie.	
Štúdia	 nebola	 navrhnutá	 tak,	 aby	
preukázala	 účinnosť	 v	 podskupi-
nách,	a	počet	pacientov	vo	veku	85	
rokov	 a	 starších	 nebol	 dostatočný	
na	preukázanie	účinnosti	v	tejto	ve-
kovej	skupine.	U	dospelých	nebola	
definovaná	 protilátková	 prahová	
hodnota	 koncentrácie	 sérotypovo	
špecifickej	 pneumokokovej	 poly-
sacharidovej	IgG	viažucej	protilátky	
súvisiace	s	ochranou.	Pre	všetky	pi-
lotné	klinické	skúšania	bol	použitý	
sérotypovo	špecifický	test	opsono-
fagocytózy	 (OPA)	ako	náhrada	pre	
posúdenie	 potenciálnej	 účinnosti	
proti	 invazívnym	 pneumokoko-
vým	 ochoreniam	 a	 pneumóniám.	
Priemerné	 geometrické	 titre	 OPA	
(GMTs)	merané	1	mesiac	po	každej	
vakcinácii	 sa	 zrátali.	 OPA	 titre	 sú	
vyjadrené	 ako	 recipročné	 hodnoty	
najvyššieho	riedenia	séra,	ktoré	re-
dukuje	 prežívanie	 pneumokokov	
najmenej	o	50%.

Pilotné	 skúšania	 13-valentnej	pne-
umokokovej	konjugovanej	vakcíny	
boli	 navrhnuté,	 aby	 preukázali,	 že	
funkčné	OPA	protilátkové	odpove-
de	 13	 sérotypov	boli	 rovnako	dob-
ré	 (non-inferiórne)	 a	 pre	 niektoré	
sérotypy	lepšie	(superiórne),	pre	12	
spoločných	 sérotypov	 s	 23-valent-
nou	pneumokokovou	polysachari-
dovou	 vakcínou	 uvedenou	 na	 trh	
(1,	3,	4,	5,	6B,	7F,	9V,	14,	18C,	19A,19F,	
23F)	 mesiac	 po	 podaní	 vakcíny.		
Odpoveď	 na	 sérotyp	 6A,	 ktorý	 je	
jedinečný	 pre	 PCV	 13,	 bola	 zhod-

notená	preukázaním	4-násobného	
vzostupu	 špecifických	 OPA	 titrov	
hladín	pred	imunizáciou.

V	 Európe	 a	 USA	 sa	 vykonalo	 päť	
klinických	 štúdií	 hodnotiacich	
imunogenicitu	PCV	13	v	rozličných	
vekových	skupinách	v	rozpätí	od	18	
do	 95	 rokov	 veku.	 Klinické	 štúdie	
s	 13-valentnou	konjugovanou	PCV		
v	 súčasnosti	 poskytujú	 údaje		
o	 imunogenicite	 u	 dospelých	 vo	
veku	 18	 rokov	 a	 starších	 vráta-
ne	 dospelých	 vo	 veku	 65	 rokov		
a	 starších	predtým	vakcinovaných	
jednou	 alebo	 viacerými	 dávkami	
23-valentnej	pneumokokovej	poly-
sacharidovej	 vakcíny	 5	 rokov	 pred	
zaradením.	 Každá	 štúdia	 zahŕňala	
zdravých	 dospelých	 a	 imunokom-
petentných	 dospelých	 so	 stabili-
zovanými	základnými	podmienka-
mi	 so	 známou	náchylnosťou	osôb	
na	 pneumokokové	 infekcie	 (napr.	
chronické	 kardiovaskulárne	 ocho-
renie,	 chronické	pľúcne	ochorenie	
vrátane	 astmy,	 renálne	 poruchy		
a	 diabetes	 mellitus,	 chronické	
ochorenie	pečene	vrátane	alkoho-
lovej	choroby	pečene)	a	dospelých	
s	 rizikovými	 faktormi	 ako	 fajčenie		
a	alkoholizmus.
Imunogenicita	a	bezpečnosť	pne-
umokokovej	 13-valentnej	 konju-
govanej	 vakcíny	 bola	 preukázaná		
u	dospelých	vo	veku	18	rokov	a	star-
ších	 vrátane	 tých,	 ktorí	 boli	 pred-
tým	očkovaní	pneumokokovou	po-
lysacharidovou	vakcínou(6).	
Slovenská	 pneumologická	 a	 fti-
zeologická	 spoločnosť	 SLS	 vydala		
k	 problematike	 očkovania	 pro-
ti	 pneumokokom	 už	 v	 roku	 2013	
stanovisko.	 Pneumónia	 je	 najčas-
tejšou	 formou	 invazívnych	 pne-
umokokových	 ochorení	 (>80%)	
a	 ohrozuje	 rizikové	 skupiny	 (se-
niori,	 imunokompromitovaní,	
pacienti	 s	 chronickými	 ochore-
niami	 –	 CHOCHP).	 Narastajúcim	
problémom	 je	 antimikrobiálna	
rezistencia	 pneumokokov.	 Popri	
racionálnej	 antiinfekčnej	 liečbe	
treba	realizovať	u	indikovaných	pa-

Ktoré faKtory zvyšUjú riziKo
pNeUMoKoKového oChoreNia?

•	 Funkčná	alebo	anatomická	asplénia,
•	 likvorová	fistula,
•	 kochleárny	implantát,
•	 nádorové	ochorenie	s	chemoterapiou,
•	 transplantácia	orgánu	alebo	kmeňových	buniek,
•	 vrodený	alebo	získaný	 imunodeficit	 (HIV,	hypogamaglobuli-

némia),
•	 chronické	 ochorenia	 srdca,	 pľúc	 (vrátane	 astmy),	 obličiek		

alebo	pečene,
•	 ochorenia	krvotvorných	orgánov	(kosáčiková	anémia),
•	 diabetes	mellitus,
•	 získaná	 insuficiencia	 imunitného	 systému/imunosupresívna	

terapia,
•	 chronický	alkoholizmus,	fajčenie,
•	 prevažný	pobyt	v	inštitúciách	(napr.	domov	dôchodcov).(4)

Referencie
1. Welte	T	et	al.	Clinical	and	economic	burden	of	community-acquired	pneumonia	among	adults	in	Europe.	Thorax.	2012;67(1):71-79.	2.	Lode	HM.	Managing	community-acquired	pneumonia:	a	European	perspective.	Respir	Med.	2007;101(9):1864-1873	3.	Solovič,	I.	Avdičová,	M.,	Szilágyouvá,	M.,	Švih-
grová,	V.,	Gembula,	I.,	Tichopád,	A.	Pneumokokové	ochorenia	a	ich	zdravotná	a	ekonomická	záťaž	u	staršej	populácie	na	Slovensku.	Revue	medicíny	v	praxi,	11,	2013,	4.	ISSN	1336-202X,	s-	8-12	4. Woodhead	M.	Community-acquired	pneumonia	in	Europe:	causative	pathogens	and	resistance	patterns.	
Eur	Respir	J.	2002;20(suppl	36):20s–27s	5.	Bonten	M.J.M.,	Huijts	S.M.,	Bolkenbaas	M.,	et	al.:	Polysaccharide	Conjugate	Vaccine	against	Pneumococcal	Pneumonia	in	Adults.	N	Engl	J	Med	2015;	372:1114-1125	6.	https://www.adc.sk/databazy/produkty/spc/prevenar-13-684109.html	7. Endre	Ludwig,	
Serhat	Ünal,	Miron	Bogdan,	Roman	Chlíbek,	Yavor	Ivanov,	Roman	Kozlov,	Mark	van	der	Linden,	Hartmut	Lode,	Zsófia	Mészner,	Roman	Prymula,	Galia	Rahav	Anna	Skoczyńska,	Ivan	Solovič,	Esra	Uzaslan:	Opportunity	for	Healthy	Ageing:	Lessening	the	Burden	of	Adult	Pneumococcal	Disease	in	
Central	and	Eastern	Europe,	and	Israel.	Central	European	Journal	of	Public	Health.	2	,2012,	p.	121-125,	ISSN	1210-7778.		8.	Musher	DM,	Rodriguez-Barradas	MC.	The	CAPITA	study	of	protein-conjugate	pneumococcal	vaccine	and	its	implications	for	use	in	adults	in	developed	countries.	Hum	Vaccin	
Immunother.	2014;10(5):1331-3.	doi:	10.4161/hv.29031.	Epub	2014	Apr	30.	PMID:	24786644;	PMCID:	PMC4896524.	9.	WHO	http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable	diseases/hepatitis/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during	covid-19-pandemic-in-the-
-who-european-region,-20-march-2020,	navštívené	August	13th.

diabetes mellitus je najrozšírenejším chronickým ochore-
ním u nás, pričom pacienti s cukrovkou 2. typu najčas-
tejšie zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia. Napriek 
tomu, že má medicína k dispozícii efektívnu skupinu anti-
diabetík, ktoré dokážu ovplyvniť aj srdcovo-cievne ocho-
renia, na slovensku nie je najmodernejšia liečba diabetu 
dostatočne sprístupnená. Na otázky odpovedá doc. MUdr. 
zbynek schroner, phd., podpredseda slovenskej diabeto-
logickej spoločnosti.

Najčastejšou príčinou úmrtia 
pacientov s cukrovkou 2. typu 
sú ochorenia srdca a ciev. Číslo 
je pritom skutočne alarmujúce, 
až 75% pacientov s diabetom 2. 
typu na tieto ochorenia zomiera. 
Predsa len, mohli by ste bližšie 
vysvetliť tento vzťah?

Áno, pacienti s cukrovkou, 
najmä cukrovkou 2. typu sú vý-
razne ohrození častejším výsky-
tom srdcovo-cievnych ochorení  
v porovnaní s nediabetikmi. K naj-
častejším srdcovo-cievnym ocho-
reniam pacientov s cukrovkou 

2. typu patria vysoký krvný tlak 
(artériová hypertenzia) a s ňou 
spojená hypertrofia ľavej komory 
srdca, postihnutie koronárnych 
ciev (ischemická choroba srdca), 
srdcové zlyhávanie a rôzne poru-
chy srdcového rytmu. Očakávaná 
dĺžka života 60-ročného diabetika 
s kardiovaskulárnym ochorením 
je v porovnaní s nediabetikom 
bez prítomného postihnutia srdca  
a ciev znížená až o 12 rokov.

Riešenie je k dispozícii od 
roku 2015, kedy nastal pre-
lom v liečbe diabetu pokiaľ ide 

tukov, nadváhu alebo obezitu. 
Okrem metabolických účinkov 
majú tieto farmaká dokázaný 
ochranný vplyv aj na srdce a ob-
ličky. Jeden z predstaviteľov tejto 
novej skupiny farmák má súčasne 
účinok na zníženie srdcovo-ciev-
nej aj celkovej úmrtnosti, čo je 
veľmi dôležité, keďže až dve treti-
ny pacientov s cukrovkou 2. typu 
zomierajú práve na kardiovasku-
lárne ochorenia.

Koľko pacientov u nás používa 
modernú antidiabetickú liečbu?

 
V súčasnosti nie je ten počet 

veľmi vysoký, je to približne 14 
000 pacientov.

Prečo nemajú Slováci na roz-
diel od iných Európanov rovna-
ký prístup k modernej antidiabe-
tickej liečbe, hoci je k dispozícii 

efektívna skupina liekov, o kto-
rej ste hovorili? V čom je najväč-
ší problém?

Významnú úlohu v tom v súčas-
nosti určite zohrávajú platné indi-
kačné obmedzenia. Na Slovensku 
môžeme túto skupinu liekov dávať 
pacientom len v trojkombinácii  
s inými antidiabetickými prepa-
rátmi. Všetky najnovšie medzi-
národné odporúčania však túto 
skupinu farmák, pre ich už spomí-
nané dokázané vlastnosti, odpo-
rúčajú nasadzovať oveľa skôr – po 
diagnostikovaní cukrovky 2. typu.

Slovenská diabetologická spo-
ločnosť spolu so Slovenskou dia-
betologickou asociáciou a ďalší-
mi pacientskymi organizáciami 
boli pri príležitosti Svetového 
dňa diabetu nútení vysloviť kri-
tický postoj k situácii s dostup-
nosťou modernej liečby diabetu 
na Slovensku. Čo očakávate?

Dúfame, že sa v súčasnosti plat-
né indikačné obmedzenia zmenia 
a túto skupinu liekov budeme môcť 
predpisovať oveľa širšiemu spektru 
pacientov s cukrovkou 2. typu. 

Jana Matisová

o ovplyvnenie srdcovo-cievnych 
ochorení novou skupinou anti-
diabetík. Aké benefity majú tie-
to lieky pre pacienta a aké pre 
zdravotný systém?

Táto skupina liekov má okrem 
antidiabetického účinku, čiže 
efektu na zníženie vysokého krv-
ného cukru – hyperglykémie, aj 
pozitívny vplyv na zníženie krvné-
ho tlaku, tukov v krvi, aj telesnej 
hmotnosti. To je veľmi cenné, keď-
že väčšina pacientov s cukrovkou 
2. typu má súčasne vysoký krvný 
tlak, poruchy v hladinách krvných 

cientov	prevenciu	formou	aktívnej	
imunizácie.	 Účinnosť	 v	 prevencii	
IPD	 a	 pneumónií	 u	 osôb	 starších	
ako	 65	 rokov	 potvrdzuje	 veľmi	
dobrú	 imunogenicitu	 13-valent-
nej	 pneumokokovej	 konjugovanej	
vakcíny	 i	 v	 tejto	 vekovej	 kategórii.	
Zloženie	 sérotypov	 13-valentnej	
vakcíny	 „pokrýva“	 klinicky	 najrele-
vantnejšie	 sérotypy	 spôsobujúce	
signifikantný	 počet	 prípadov	 IPO		
a	pneumónie.

Vďaka	zaradeniu	13-valentnej	pne-
umokokovej	 konjugovanej	 (naj-
širšie	 pokrytie	 sérotypov	 z	 konju-
govaných	 vakcín)	 do	 národných	
imunizačných	 programov	 sa	 vý-
znamne	 znížila	 incidencia	 pne-
umokokových	 ochorení	 vo	 všet-
kých	 vekových	 kategóriách,	 stále	
je	 však	 veľa	 prípadov	 IPO	 a	 CAP		
u	 dospelých,	 ktoré	 sú	 preventa-
bilné	 očkovaním.	 Trinásťvalentná	
PCV	 znižuje	 nosičstvo	 pneumo-
kokov	 v	nose	 a	ústach,	 a	 tým	ob-
medzuje	šírenie	baktérií	a	nepria-
mo	 chráni	 aj	 neočkovaných;(7,8,9)	
13-valentná	 PCV	 je	 stále	 jediná	
konjugovaná	pneumokoková	 vak-
cína	 pomáhajúca	 chrániť	 proti	
sérotypom,	 ktoré	 sú	 najčastejšími	
pôvodcami	 invazívnych	 pneumo-
kokových	 ochorení	 na	 Slovensku.		
U	 dospelých	 sa	 odporúča	 dôsled-
ne	vykonávať	očkovanie	proti	pne-
umokokovým	 nákazám	 v	 zmysle	
indikácií	MZ	SR	a	HH	SR	celoročne,	
teda	 u	 osôb	 59-ročných,	 u	 osôb		
s	 chronickými	 chorobami	 bez	
ohľadu	na	vek.	Zároveň	chrániť	zra-
niteľnú	časť	populácie	pred	pneu-
mokokovými	 nákazami	 v	 čase	 ší-
renia	nákazy	COVID-19	 je	aj	podľa	
WHO	 odporúčaní	 veľmi	 dôležité,	
pretože	 podobne	 ako	 pri	 chrípke,	
aj	pri	nákaze	vírusom	SARS-CoV-2	
je	najčastejšou	bakteriálnou	kom-
plikáciou	 práve	 pneumokoková	
pneumónia.(9)	 Podanie	 pneumo-
kokovej	13-valentnej	konjugovanej	
vakcíny	 nepodlieha	 sezónnosti.	
Vakcína	 môže	 byť	 podaná	 v	 kaž-
dom	období	roka.

Indikacné obmedzenia bránia modernej liecbe diabetuˇ ˇ
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