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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: December 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) 25.11.2020.
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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

Vakcínu Prevenar 13 môžete podať v priebehu  
celého roka. Najviac ohrození sú starší pacienti  
a chronicky chorí.2,3 

Je čas na očkovanie.  
Urobte prvý krok k záchrane životov!
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Úvod
Respiračné ochorenia sú treťou naj-
častejšou príčinou mortality európ-
skej populácie, čiže sú zodpovedné 
za asi 8% z celkového počtu úmrtí, 
z čoho asi ¼ (2%) pripadá na pneu- 
móniu. Pneumónia patrí aj medzi 
najčastejšie liečiteľné ochorenia, 
ktoré zapríčiňujú predčasné úmrtia 
s podielom na úrovni 6%. Rizikovými 
faktormi podporujúcimi prepuknu-
tie pneumónie sú predovšetkým 
vek, fajčenie, konzumácia alkoholu, 
chronická obštrukčná choroba pľúc, 
a infekcia HIV. Medzi ďalšie faktory 
zvyšujúce náchylnosť na pneumó-
niu môžeme zaradiť aj narastajúcu 
rezistenciu na antibiotiká a osla-
benie imunitného systému v kon-
texte procesov imunosenescencie.  
Na Slovensku ochorie ročne na pne-
umóniu viac ako 17-tisíc pacientov  
a pneumónia je jedenástou naj-
častejšou príčinou hospitalizácie 
spomedzi všetkých diagnóz. Podľa 
údajov z roku 2015 je Slovensko stá-
le na nelichotivom druhom mieste 
spomedzi európskych krajín v úmrt-
nosti na pneumóniu s 57,2 úmrtiami 
na 100 tisíc obyvateľov ročne, čím 
výrazne prekračujeme priemer EÚ 
28 (28,1 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov 
ročne). 
 

Komunitná pneumónia 
a invazívne pneumoKoKo-

vé ochorenia
Pneumokok Streptococcus pneu-
moniae môže spôsobiť široké spek-
trum infekčných ochorení, ktoré 
zahŕňa sepsu, meningitídu a pneu-
móniu s bakteriémiou (tzv. invazív-

na ochranu pred pneumokokovými 
infekciami 23-valentnú polysacha-
ridovú (PPV23) a 13-valentnú kon-
jugovanú polysacharidovú vakcínu 
(PCV13). PPV23 obsahuje 23 pneu-
mokokových sérotypov: 1, 2, 3, 4, 5, 
6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 
17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F a 33F. 
PCV13 zas obsahuje sérotypy 1, 3, 4, 
5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F. 
Podľa štatistiky EU/EAA je pokrytie 
sérotypov spôsobujúcich IPO u detí 
<5 rokov pneumokokovou 13-valent-
nou konjugovanou vakcínou až 75% 
a u seniorov ≥65 rokov 73% pri po-
užití 23-valentnej polysacharidovej 
pneumokokovej vakcíny. 
PPV23 indukuje tvorbu protilátok 
prostredníctvom mechanizmov 
nezávislých na T-lymfocytoch, čo 
vedie ku krátkodobej ochrane bez 
súčasného zapojenia pamäťovej 
zložky imunity. Poolované údaje  
z veľkej meta-analýzy preukázali vy-
sokú účinnosť v ochrane proti IPO 
u imunokompetentných jedincov. 
Naopak, konjugované polysacha-
ridové vakcíny, pri ktorých sú poly-
sacharidové antigény konjugované 
na imunogénne proteíny nosičov, 
indukujú imunitnú odpoveď viaza-
nú na T-lymfocyty, ktorá vedie k vy-
tvoreniu klonu pamäťových B-lym-
focytov, čím sa vysvetľuje ich vyššia 
imunogenicita a účinnosť u staršej 
časti populácie a u osôb s naruše-
ným imunologickým statusom.  
Veľmi dôležitým míľnikom v ob-
lasti ochrany rizikových a krehkých 
skupín populácie bol nesporne do-
kument Advisory Committee on Im-
munization Practices (ACIP) z roku 

2014, ktorý odporučil rutinné po-
užitie PCV13 v časovej následnosti  
s PPV23 u všetkých seniorov v veku 
≥65 rokov. Tieto odporúčania vychá-
dzali z vysokej účinnosti a bezpeč-
nosti vakcíny PCV13 proti sérotypom 
pneumokokov vyvolávajúcich CAP. 
Národné vakcinačné programy  
u detí založené na aplikácii PCV13 
postupne viedli k nepriamemu po-
zitívnemu dopadu aj na staršiu po-
puláciu: znižovanie nosičstva pneu-
mokokov a tým aj hrozby prenosu 
tzv. vakcinačných sérotypov z očko-
vaných detí na vnímavých dospe-
lých, najmä seniorov. Práve pokles 
cirkulácie vakcinačných sérotypov 
spolu s rozvojom kolektívnej imuni-
ty sú kľúčovými faktormi ochraňujú-
cimi dospelú časť populácie. 
Preto v júni 2019 rozhodol ACIP na 
základe dôkazov a sledovaní z uply-
nulého 3-ročného obdobia o zruše-
ní odporúčania pre rutinné očko-
vanie PCV13 u dospelých vo veku 
≥65 rokov.  K takémuto rozhodnutiu 
možno dospieť na základe zodpo-
vedného individuálneho klinického 
hodnotenia len u tých osôb, ktoré 
nie sú imunokompromitované, ne-
majú kochleárny implantát alebo 
patologický stav s presakovaním/
komunikáciou cerebrospinálneho 
moku (Cerebrospinal fluid leak - 
CSFL). ACIP súčasne zdôraznil sku-
točnosť, že u niektorých dospelých 
vo veku ≥65 rokov existuje naďalej 
potenciálne vysoké riziko expozície 
sérotypom zo spektra PCV13. Jed-
ná sa predovšetkým o rezidentov 
zariadení sociálnej pomoci, domo-
vov dôchodcov, domov ošetrovateľ-

ne pneumokokové ochorenia - IPO) 
alebo bez bakteriémie (tzv. neinva-
zívne pneumokokové ochorenia). 
Spomedzi viac ako 90 známych sé-
rotypov S. pneumoniae zapríčiňuje 
IPO 20–30 sérotypov  celosvetovo  
a približne 13 v Európe. Sérotyp 
pneumokoka definuje jeho polysa-
charidová kapsula, ktorá je síce fak-
torom virulencie mikroorganizmu, 
ale príslušné špecifické protilátky 
voči jej antigénom majú protektív-
ny charakter. Molekulárne rozdiely  
v štruktúre kapsulárnych polysa-
charidov sú síce malé, ale ovplyv-
ňujú ako virulenciu patogéna, tak 
aj klinický fenotyp u individuálne-
ho pacienta a imunitnú odpoveď 
makroorganizmu. Popri konkrétnej 
chemickej štruktúre kapsulárneho 
polysacharidu zohráva kľúčovú úlo-
hu hrúbka samotnej kapsuly. Uka-
zuje sa, že pneumokoky s hrubšou 
kapsulou častejšie nachádzame ako 
komenzálov na sliznici faryngu, než 
ako invazívnych vyvolávateľov infek-
cie. Hrubšia kapsula totiž umožňuje 
lepšie uniknúť imunitným mecha-
nizmom hostiteľa, predovšetkým fa-
gocytóze a súčasne limituje schop-
nosť prekonať epiteliálnu bariéru. 
Ak však predsa dôjde k infekcii ta-
kýmto pôvodne „kolonizujúcim“ sé-
rotypom, zvyčajne prebieha ťažšie  
a je spojená s vyšším rizikom kom-
plikácií alebo úmrtia. 

pneumoKoKové vaKcíny 
pre doSpelÚ populáciu

V súčasnosti máme pre populáciu 
vo veku ≥ 65 rokov a pre rizikové oso-
by vo veku 19–64 rokov k dispozícii 

Pneumokoková vakcinácia v ére pandémie COVID-19
skej starostlivosti, osoby cestujúce  
do oblastí s nízkym pokrytím vak-
cinácie PCV13 v pediatrickom oč-
kovacom kalendári a pod. Napriek 
nepriamej ochrane v dôsledku vak-
cinácie detí PCV13, zostáva vysoké 
reziduálne riziko pneumokokových 
nákaz vakcinačnými sérotypmi ďa-
lej u seniorov, u osôb s chorobami 
pľúc, kardiovaskulárneho systému, 
pečene a obličiek, ďalej u fajčiarov, 
konzumentov alkoholu a u osôb  
s viac ako jedným chronickým 
ochorením. Pre nich ostáva PCV13 
naďalej očkovacou látkou voľby, 
pričom jej podanie by malo pred-
chádzať ≥1 rok očkovaniu PPV23.  
Pre sekvenčné podanie obidvoch 
vakcín svedčí aj fakt, že v podmien-
kach populácie s očkovacím progra-
mom u detí založeným na PCV13, 
môže byť, kvôli dosiahnutej ochra-
ne touto vakcínou, spôsobených 
až 80% IPO nevakcinačnými séro-
typmi, najmä tými, ktoré obsahuje 
PPV23. Americký Centers for Disea-
se Control and Prevention v súčas-
nosti odporúča dospelým vo veku 
≥65 rokov bez narušenia imunitného 
statusu, bez kochleárneho implan-
tátu alebo CSFL očkovanie 1 dávkou 
PCV13 s následným podaním PPV23 
najmenej s odstupom 1 roka. Ak 
pacient už bol zaočkovaný PPV23, 
tak sa PCV13 podá minimálne rok  
po predchádzajúcej dokumentova-
nej dávke PPV23. Rovnaké zásady je 
možné nájsť aj v dokumente ACIP 
venovanom očkovacím schémam  
u dospelých pre rok 2021. A nako-
niec, v podobnom duchu odporú-
ča nemecký  Robert Koch Institut  
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Ústav farmakológie a klinickej farmakológie 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
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Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Lekárskej fakulty Slovenskej 
zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava



                                                                                                                                                                                  strana 2                                                                                       Príloha Lekárske noviny

u rovnakej rizikovej skupiny dospe-
lých osôb sekvenčné očkovanie 
PCV13 nasledované PPV23 s odstu-
pom 6–12 mesiacov.

Konjugovaná pneumoKo-
Ková vaKcína - naďalej 

dôležitá SÚčaSť preven-
cie u doSpelých aj v ére 

pandémie covid-19
Napriek pokrokom v oblasti budo-
vania kolektívnej imunity v dôsled-
ku očkovania detí, zostáva jasným 
dôvodom v prospech pokračovania 
v použití PCV13 u dospelých pre-
trvávajúci prudký nárast inciden-
cie komunitnej pneumónie (CAP), 
hospitalizácií a mortality na sprie-
vodné kardiovaskulárne a pľúcne 
komplikácie s narastajúcim vekom. 
Tento fenomén je v prvom rade dô-
sledkom imunosenescencie. Pokiaľ  
u osôb vo veku 65–69 rokov dosahu-
je incidencia CAP 18,2 na 1000 oso-
bo-rokov, tak vo vekovej kategórii 
nad 85 rokov je to už 52,3 na 1000. 
Mortalita kvôli CAP u osôb ≥65 rokov 
veku narastá až na 10,3% v porov-
naní s 2,2% u mladších. Spomedzi 
pacientov starších ako 75 rokov pri-
bližne 53% vyžaduje invazívnu me-
chanickú ventiláciu alebo kvôli pne-
umokokovému ochoreniu zomiera. 
Vakcinačné sérotypy PCV13 sú stále 
v príčinnej súvislosti s 4,2% všetkých 
prípadov ťažkej CAP u hospitalizova-
ných 65-ročných a starších pacien-
tov. Dôkazy získané pri klinickom  
a imunologickom hodnotení PCV13 
sa ukázali byť jednoznačne v pro-
spech jej vyššej imunogenicity 
v porovnaní s polysacharidový-
mi vakcínami s lepšou dosiahnu-
tou protilátkovou odpoveďou na 
vakcinačné sérotypy. PCV13 má 
všeobecne veľmi priaznivý pro-
fil bezpečnosti a znášanlivosti zo 
strany očkovaných subjektov po-
pri minime nežiaducich účinkov. 
Najčastejšie sa objavujú reakcie  
v mieste vpichu a mierne systémo-
vé prejavy (horúčka, bolesti tela, 
zníženie chuti do jedla, vracanie). 
Je zaujímavé, že staršie osoby to-
lerujú vakcínu lepšie než mladšie 
(Jackson 2013). Prelomová randomi-
zovaná klinická štúdia CAPiTA potvr-

dila účinnosť a bezpečnosť PCV13  
u imunokompetentných dospe-
lých osôb v bežnej populácii. Hoci 
štúdia vylúčila imunokompromito-
vaných jedincov, rezidentov domo-
vov sociálnej pomoci a podobných 
pobytových zariadení, podarilo sa 
potvrdiť jej preventívnu účinnosť 
voči CAP vyvolanej vakcinačnými 
neinvazívnymi/nebakteriemickými 
sérotypmi na úrovni 46% a pri IPO 
vyvolanými vakcinačnými sérotyp-
mi až na úrovni 75%. Štúdia CAPiTA 
ďalej poukázala na fakt, že vakciná-
cia PCV13 je v cielenej prevencii CAP  
a IPO vyvolaných vakcinačnými sé-
rotypmi u starších seniorov (≥65 ro-
kov) podobne účinná ako všeobecne 
odporúčaná a etablovaná vakciná-
cia chrípkovou vakcínou (45%). Do-
spelým osobám vo veku 50 rokov 
a starším je možné PCV13 podávať 
súčasne so sezónnou trivalentnou 
inaktivovanou vakcínou proti chríp-
ke a aj so sezónnou kvadrivalentnou 
inaktivovanou vakcínou proti chríp-
ke. V klinických štúdiách preukáza-
lo súbežné podanie vakcíny PCV 13  
s vakcínou proti chrípke porovna-
teľnú imunitnú odpoveď pre všetky 
sérotypy PCV 13. Takýto postup je aj 
v súlade s aktuálnym odporúčaním 
Svetovej zdravotníckej organizácie, 
na základe ktorého je zabezpeče-
nie pneumokokových a sezónnych 
očkovaní proti chrípke pre zraniteľ-
né skupiny obyvateľstva súčasťou 
opatrení v súvislosti s ochorením 
COVID-19. 
Veľmi zreteľné odporúčanie vyda-
la už v apríli 2020 Česká vakcinolo-
gická spoločnosť. Klinická skupina 
COVID okrem iného odporúčala: 
•	 Vykonávať očkovanie bez obme-

dzenia aj za súčasnej epidemiolo-
gickej situácie.

•	 Očkovanie neodkladať.
•	 Očkovanie plánovať v iných ordi-

načných hodinách, než prebieha 
starostlivosť o akútne chorých, 
aby nedochádzalo ku kontaktu 
zdravých s chorými. 

•	 Očkovanie nevykonávať u osôb, 
ktoré sú v karanténe pre ochore-
nie COVID-19, alebo majú zvýšenú 
telesnú teplotu a príznaky akútne-
ho respiračného ochorenia.

V súvislosti s primárnou infekciou 
vírusom SARS-CoV-2 poukazujú do-
terajšie skúsenosti na nižšie riziko 
bakteriálnej koinfekcie alebo supe-
rinfekcie u pacientov s ochorením 
COVID-19. Bakteriálne koinfekcie 
nachádzame síce len u 3,5% pacien-
tov, ale podiel narastá v prípade, že 
vyžadujú hospitalizáciu (5,9 %) alebo 
majú ťažký priebeh ochorenia (8,1%). 
Superinfekcie baktériami kompli-
kujú až 14,3% prípadov COVID-19. 
Ukazuje sa, že klinický význam bak-
teriálnych koinfekcí a superinfekcií 
spočíva najmä v ich negatívnom 
dopade na prognózu – vyskytujú sa 
až u 50% pacientov s COVID-19, ktorí 
ochoreniu podľahnú. Najčastejšími 
patogénmi sú S.pneumoniae, S.au-
reus a K.pneumoniae. 
V rámci protiepidemických opat-
rení sú zníženie mobility populácie 
a súvisiace opatrenia označované 
často pojmom „lock-down“ efektív-
nymi intervenciami prispievajúcimi 
k ochrane verejného zdravia. Popri 
obmedzení prenosu SARS-CoV-2 
pozorovať aj zníženie incidencie 
iných respiračných alebo vzduchom 
prenosných nákaz. Napríklad v An-
glicku došlo po zavedení opatrení  
v období marca – júna 2020 k po-
klesu IPO vo všetkých vekových 
kategóriách až o 30% v porovnaní  
s rovnakým obdobím v roku 2019. 
Podiel koinfekcií IPO/SARS-CoV-2 
bol síce veľmi nízky (0,025% spo-
medzi potvrdených prípadov CO-
VID-19), ale ich mortalita dosiahla až 
62,5%! Dokonca aj infekcia COVID-19 
potvrdená 3–27 dní od prepuknu-
tia IPO bola spojená s neobvykle 
vysokou mortalitou (47,6%). Najviac 
boli ohrození pacienti vo vyšších 
vekových skupinách. Nepriaznivá 
prognóza tejto skupiny pacientov 
je hlavným dôvodom, pre ktorý mu-
síme venovať zvýšenú pozornosť 
hromadiacim sa správam o výsky-
te pneumokokových pneumónií  
v nadväznosti na ochorenie CO-
VID-19. V ostatnom období sa ob-
javujú hypotézy o existencii pa-
tofyziologických mechanizmov  
v interakcii medzi COVID-19 a sprie-
vodnými bakteriálnymi infekciami. 
Ukazuje sa, že pneumokoky po-

tencujú primárne vírusové infekcie 
dolných dýchacích ciest. Dokon-
ca očkovanie pneumokokovými 
konjugovanými vakcínami chráni 
očkované deti i dospelých až v roz-
sahu 23 až 49% proti pneumóniám 
spôsobeným respiračnými vírusmi 
(vrátane ľudských koronavírusov). 
Viaceré publikované práce nazna-
čujú, že očkovanie pneumokokový-
mi vakcínami môže mať protektívny 
efekt aj pred nákazou koronavíru-
som SARS-CoV-2, symptomatický-
mi formami ochorenia COVID-19  
a súvisiacim úmrtím. Tento účinok 
pneumokokových vakcín súvisí so 
skutočnosťou, že vakcíny obsahujú 
antigény, ktoré navodzujú skríženú 
reaktivitu s antigénmi vírusu SARS-
-CoV-2. Pneumokokové vakcíny to-
tiž primárne obsahujú kapsulárne 
polysacharidy, z ktorých sú niekto-
ré konjugované s modifikovaným 
difterickým toxínom (CMR 197)  
a súčasne sa vo vakcíne nachádza-
jú proteínové kontaminanty (okolo 
3%). Všetky tieto proteíny vykazujú 
vysokú mieru podobnosti s viace-
rými proteínmi SARS-CoV-2 (spike 
proteín, membránový proteín a rep-
likáza 1a a pod.).
Existujú v súvislosti s ochorením 
COVID-19 a pneumokokovými vak-
cínami rozdiely medzi konjugova-
nými (PCV) a polysacharidovými 
(PPV)? Nedávna analýza kohorty 
viac ako 560 tisíc seniorov vo veku 
≥65 rokov priniesla ďalšie zaujímavé 
odpovede. Pokiaľ seniori zaočko-
vaní PCV mali nižšie riziko nákazy  
o 35%, hospitalizácie o 32% a úmr-
tia o 32% oproti neočkovaným, pri 
PPV sa takýto protektívny efekt ne-
potvrdil. Vysvetlenie rozdielu medzi 
PCV a PPV pravdepodobne spočíva  
v komplexnosti interakcie mikrobió-
mu dýchacích ciest (vrátane bak-
teriálnej kolonizácie) s vírusovými 
patogénmi. Nosičstvo pneumoko-
kov v horných dýchacích cestách 
a ich následná cirkulácia v populá-
cii je skutočnosťou napriek tomu, 
že v rozvinutých krajinách funguje 
vakcinačný program už od detské-
ho veku. Ani vakcinácia PCV13 ne-
dokáže úplne zamedziť kolonizácii 
dospelých vakcinačnými sérotypmi. 

Súčasne dochádza pod tlakom vak-
cín k náhrade vakcinačných nevak-
cinačnými sérotypmi. Kolonizujúce 
baktérie podporujú rozvoj víruso-
vej infekcie (replikáciu i patogenitu 
vírusu) vylučovaním špecifických 
enzýmov. Súčasne imunologická 
odpoveď na bakteriálne organizmy 
zrejme mení interakciu medzi imu-
nitným systémom a SARS-CoV-2. 
Ak do takéhoto terénu aplikujeme 
PCV, tak podporíme vo významnej 
miere na rozdiel od PPV aj zapo-
jenie bunkovej imunity a znížime 
nálož kolonizujúcich pneumokokov  
v respiračnom trakte. 
Doterajšie klinické skúsenosti a pre-
biehajúce klinické štúdie podporujú 
predpoklad, že komerčne dostupné 
vakcíny môžu znížiť riziko infekcie 
SARS-CoV-2. Podľa čerstvo publiko-
vanej retrospektívnej analýzy je až 
pri 18 vakcínach nižšie riziko nákazy. 
Medzi nimi môžeme na popred-
ných miestach nájsť aj PCV13. V ob-
lasti prevencie respiračných nákaz 
majú potenciálny prospech v kon-
texte zníženia rizika nákazy a zlepše-
nia prognózy ochorenia COVID-19 aj 
vakcíny proti chrípke a tuberkulóze. 
 

záver
Ukazuje sa, že optimálnou straté-
giou je ošetrenie najrizikovejších 
pacientov režimom obsahujúcim aj 
konjugovanú pneumokokovú vakcí-
nu. Pokles cirkulácie nebezpečných 
invazívnych vakcinačných sérotypov 
v populácii a vytváranie kolektívnej 
imunity umožnilo obmedziť jej po-
užitie u dospelej populácie na naj-
krehkejších pacientov a špecifické 
klinické situácie. Do budúcnosti 
ostáva otvorenou otázka dávkova-
cieho režimu PCV13 či už samotnej 
alebo vo vzťahu k sekvenčnému 
použitiu s PPV23. Očakávame aj ob-
jasnenie úlohy pneumokokovej vak-
cinácie v oblasti prevencie ťažkého 
klinického priebehu, komplikácií  
a úmrtnosti v súvislosti s ochorením 
COVID-19. Predovšetkým PCV13 sa 
ukazuje ako veľmi efektívna – do-
konca aj pri znížení rizika nákazy  
a prevencii ťažkého klinického prie-
behu ochorenia. 

Literatúra dostupná u autora.

dňa 30. 1. 2020 vyhláSila Svetová zdravotnícKa 
organizácia (Szo) infeKciu víruSom SarS-cov-2 za 
ohrozenie verejného zdravia medzinárodného 
významu. začiatKom apríla 2021 bolo vo Svete 
potvrdených 135 miliónov prípadov a taKmer 3 
milióny Úmrtí na covid-19. roK od začiatKu pan-
démie nie je doStupná špecificKá liečba ocho-
renia, avšaK výrazný poKroK zaznamenala 
SymptomaticKá terapia. od začiatKu pandémie je 
jaSné, že záSadný zlom v ďalšom priebehu môže 
prinieSť iba vaKcína.

Preferencia masového očkovania 
pred prirodzeným premorením ne-
bola na jar 2020 úplne jednoznač-
ná. Aj v odbornej verejnosti sa vy-
skytli názory, že chrániť by sa mala 
najmä riziková populácia starších  
a chronicky chorých. Hoci z čisto 
biologického a evolučného pohľadu 

pre všetkých. Údaje zo Štatistického 
úradu SR o počte zomretých za týž-
deň na akékoľvek príčiny poukazujú 
na dvojnásobný nárast úmrtí na pre-
lome rokov 2020/2021 v porovnaní  
s priemerom za posledných 20 ro-
kov (2059/týždeň verzus 1080/týž-
deň).(1) Skutočné dôkazy o (ne)efek-
tívnosti prirodzeného premorenia 
priniesla 2. a 3. vlna COVID-19. Porov-
naním brazílskych regiónov s mini-
málnymi protiepidemickými opat-
reniami (Manaus), kde premorenosť 
dosiahla 76%  s regiónom Sao Paulo 
s premorenosťou asi 29% sa zistilo, 
že relatívne počty úmrtí sú v oboch 
oblastiach rovnaké a aj región Ma-
naus bol postihnutý druhou vlnou. 
(2) Údaje z Dánska kvantifikujú mie-
ru ochrany pred infekciou v 2. vlne 
u osôb, ktoré prekonali COVID-19  
v prvej vlne. Osoby 65 a viac ročné 
boli chránené iba na 47%, pritom 

z iných analýz vieme, že prekonať 
ochorenie v tejto vekovej skupine 
znamená 10 až 20% riziko úmrtia.
(3) Každá z ponúkaných vakcín má  
v tejto vekovej skupine vyššiu mieru 
ochrany ako prekonaný COVID-19, 
pričom riziko úmrtia v dôsledku oč-
kovania je neporovnateľne nižšie.

vaKcíny na báze 
nuKleových KySelín

Začiatkom apríla 2021 boli v EÚ do-
stupné 4 vakcíny, všetky na báze 
nukleových kyselín. Ide o inovatívny 
koncept vakcín, ktoré boli úspešne 
použité pri epidémii Zika či Ebola. 
Klinicky testované boli aj pri infek-
ciách vírusmi RSV, chrípky, besnoty 
či HIV. RNA vakcíny sú dlhodobo vy-
víjané ako terapeutické vakcíny pri 
onkologických ochoreniach.(4) Me-
dializované správy o tom, že vakcí-
ny vznikli v priebehu pár týždňov sa 

by ľudstvo pandémiu prežilo aj bez 
vakcíny, dnes už vieme, že takýto po-
stup vedie k veľkým ľudským obe-
tiam a zdravotnej stigmatizácii časti 
preživších. Okrem toho, zaťaženie 
zdravotného systému COVID-om 
limituje „bielu“ medicínu a zhoršuje 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

Vakcinácia proti COVID-19
nezakladajú na pravde. Technológia 
týchto vakcín sa vyvíjala od konca 
20. storočia, pričom museli byť pre-
konané viaceré prekážky. Jednou 
z prvých bol vstup DNA/mRNA do 
cytoplazmy bunky. Schválené DNA 
vakcíny (AstraZeneca, Janssen) vy-
užívajú pre vstup nereplikujúci sa 
adenovírusový vektor a dostupné 
mRNA vakcíny (Pfizer/BioNtech, 
Moderna, CureVac) lipidové nano-
častice (Obrázok 1).

Ďalším problémom bola imunitná 
reakcia, ktorú cudzia RNA/DNA in-
dukuje. Eukaryotické bunky reagujú 
na prítomnosť RNA/DNA prichádza-
júcu z extracelulárneho priestoru 
silnou prozápalovou reakciou a pro-
dukciou interferónov I. typu. Modi-
fikácia nukleotidov a optimalizácia 
sekvencií mRNA udržala zápalovú 
aktiváciu na úrovni, ktorá zabezpe-
čuje optimálne fungovanie vakcíny 
a nahrádza adjuvans. Uvedené dva 
príklady dokladujú desaťročia trva-
júci výskum a vývoj, ktorý vyvrcholil 
vznikom pandemickej vakcíny. 
K hlavným imunologickým výho-
dám vakcín na báze nukleových 
kyselín patrí intracelulárny i extrace-
lulárny charakter vznikajúceho vak-
cinačného antigénu. Ak je antigén 
(proteín S) syntetizovaný na ribozó-
moch buniek očkovaného jedinca 
(intracelulárny antigén), dostáva sa 
v natívnej forme na membrány za-
siahnutých buniek (svalové tkanivo 
m. deltoideus a dendritové bunky) 
v rovnakej konformácii ako pri pri-
rodzenej vírusovej infekcii. Okrem 
toho sú imunogénne peptidy, vzni-
kajúce v proteazóme, prezentované 
v žliabkoch molekúl hlavného histo-
kompatibilného komplexu I. triedy 
(MHC I), kde ich rozoznávajú cyto-
toxické CD8+ T-lymfocyty (Obrázok 
2). Vyprodukovaný voľný proteín S 
je fagocytovaný a spracovaný ako 
extracelulárny antigén a jeho pepti-
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 mRNA vakcína  DNA vakcína
Obrázok 1 – Princíp tvorby antigénu (proteínu S) pri mRNA a DNA vakcínach.


