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Invázne meningokokové ochorenia (IMO)  

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. 

II. detská klinika DFNsP a SZU, Banská Bystrica 

V rukách držím texty pripravovanej 
monografi ckej edície Edukafarm 
s ústrednou témou Invázne 
meningokokové ochorenia (IMO). 
Texty, ktoré spracovali traja renomovaní 
špičkoví odborníci, zahŕňajú prakticky 
všetky významné aspekty tejto klinicky 
pestrej a závažnej infekcie, spôsobenej 
jediným mikróbom – Neisseriou 
meningitis. Jednotlivé kapitoly 
predkladajú odbornej verejnosti celý 
prehľad problematiky – charakteristiku, 
epidemiológiu, manažment a prevenciu 
IMO. Možno v nich nájsť klasické, 
ale hlavne súčasné poznatky o tomto 
závažnom ochorení. Prečo sa práve 
tejto nozologickej jednotke dostalo 
toľko pozornosti, že bola spracované 
samostatne?

Nepochybne je to tým, že IMO vo všetkých jeho 
klinických formách reprezentuje bezpochyby naj-
závažnejšie bakteriálne ochorenie s neuveriteľ-
ne prudkým nástupom, spravidla z plného zdravia 
a s priebehom, vedúcim bez komplexnej liečby 
k smrti alebo ťažkému trvalému postihnutiu. 

Rád by som bol v tejto  veci osobný a uviedol dva 
príklady osobných skúseností.

Jedného dňa som viezol v bugine moju trojroč-
nú  dcéru do mesta. Asi po 200 metroch chôdze 
dovtedy spokojne džavotajúce batoľa stíchlo, ob-
ledlo a začalo zhlboka dýchať. Siahol som jej na 
čelo – bolo horúce ako pec. Otočil som sa a poklu-
som som ušiel domov volajúc sanitku na transport 
do nemocnice, k nám na detské oddelenie. Všetko 
prebehlo ani nie za hodinu. Dcéra bola bledá s ex-
trémnou tachykardiou, studenými akrami, šija bola 
voľná, ale boli myotické zrenice. Na stehne sa jej 
v priebehu vyšetrovania objavila jedna-jedi-
ná zlovestne vyzerajúca typická hemoragická 

vyrážka. Bez váhania vykonaná lumbálna punk-
cia odhalila skalený likvor a nátery G-diplokoka, 
Neisseriu meningitis. „Vďaka“ typickej morfe 
a útočnej antibiotickej liečbe zostala moja dcéra 
bez následkov.
Roky potom jeden večer ma zo služby volala mladšia 
kolegyňa: „mám tu 12-ročné dievča s vysokou ho-
rúčkou, septikémiou a na predkoleniach sa jej teraz 
vyhodili také divné vyrážky.“ Bez otáľania som sko-
čil do auta a v priebehu pár minút som bol na JISke. 
Jasné morfy meningokokovej infekcie sa pred očami 
šírili na predkoleniach a tele. Útočnou komplexnou 
liečbou sa podarilo zachrániť život dievčaťa, avšak 
došlo k rozsiahlym nekrózam kože predkolení s po-
trebou plastických operácií. Po pol roku zostala bez 
následkov.

Čo zachránilo dva uvedené prípady? Okamžitá diag-
nostika a útočná komplexná liečba, rádovo ani nie 
v hodinách. 

V súčasnosti sa situácia zásadne mení – k dispozícii 
je aktivna prevencia očkovaním aj nové poznatky 
v epidemiológii ochorenia. Avšak – pri objavení sa 
IMO je situácia nezmenená a stav si vyžaduje ihneď 
neodkladné riešenie. A ako postupovať, uvádza táto 
príručka. V prípade ochorenia už nebude čas v nej 
listovať – je potrebné to vedieť, mať v hlave.
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Meningokokové infekcie
– úskalia, prevencie, diagnostiky a liečby

Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. 

Detská fakultná nemocnica, Banská Bystrica

Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica

Baktéria Neisseria meningitis 
(NM – „meningokok“) je 
gram-negatívny diplokok, ktorý môže 
u vnímavého jedinca vyvolať celé 
spektrum ochorení od nezávažnej 
infekcie napr. horných ciest dýchacích 
až po život ohrozujúce invazívne 
ochorenia (IMO) – meningokoková 
sepsa, meningitída, Waterhousouv-
Friderichsenov syndróm stále s vysokou 
úmrtnosťou. Klinická manifestácia súvisí 
s vekom postihnutých. U detí do jedného 
roka je výskyt septikémie a meningitídy 
približne rovnaký, u väčších detí dominuje 
septikémia, u dospelých zase meningitída, 
u seniorov sa častejšie vyskytne atypická 
forma ochorenia ako pneumónia, resp. 
septická artritída. V prípade prepuknutia 
invazívnej meningokokovej infekcie môže 
nastať smrť do 24 hodín. Úmrtnosť IMO 
je približne 10 %, trvalé následky má 
ďalších 20 % z preživších postihnutých. 
Jednou z najohrozenejších skupín sú 
okrem najmenších detí aj dospievajúci 
a mladí dospelí. Nebezpečenstvo 
meningokokových infekcií, ktoré môžu 
viesť k smrti či trvalému poškodeniu 
organizmu, je stále aktuálne.

U NM rozlišujeme podľa polysacharidového puzdra 
celkom 13 séroskupín (A, B, C, D, X, Y, Z, W 135, 29 
E, H, I, K, L). Celosvetovo sa najčastejšie vyskytujú 
A, B, C, Y, W-135, pričom A a C môžu spôsobiť epi-
démie. Medzi najohrozenejšie skupiny patria deti do 
4 rokov, druhou najohrozenejšou skupinou sú ado-
lescenti a mladí dospelí vo veku 15 až 24 rokov. Pod-
ľa SZO spôsobí meningokok celosvetovo ročne asi 
135-tisíc úmrtí a zaraďuje sa medzi najnebezpečnej-
šie baktérie.

Asi 10 % populácie je dočasne osídlených touto bak-
tériou, pre nosičov to však obyčajne nebezpečné nie 

je. Prevalencia nosičstva je vekovo špecifi cká, postup-
ne stúpa od dojčenského veku (4,5 %) a kulminuje 
u adolescentov a mladých dospelých (23,7 %), po-
tom sa opäť postupne znižuje (7,8 % u päťdesiatroč-
ných). U adolescentov a mladých dospelých môže byť 
prevalencia nosičstva meningokoka za určitých pod-
mienok oveľa vyššia (až do 70 %), čo súvisí hlavne so 
sociálnym správaním mladistvých (blízky fyzický kon-
takt, časté bozkávanie, pitie z jedného pohára/fľaše, 
fajčenie, návštevy nočných a iných klubov, život na 
internátoch...). Práve táto skupina má aj najväčšie 
riziko úmrtia na IMO, pretože často podceňuje prvé 
príznaky a príjem na hospitalizáciu je u nich podstat-
ne neskorší ako u detí do 4 rokov života. Priemerný 
čas od prvých príznakov k prijatiu do nemocnice je 
u malých detí 14 hodín, zatiaľ čo u adolescentov až 
22 hodín!

Dôležité je, že nosiči šíria tento patogén a u oslabené-
ho jedinca sa ochorenie môže manifestovať. Meningo-
kokové ochorenia sú výhradne ľudské, cesta šírenia je 
najčastejšie kontaktom vzdušnou cestou (kvapôčková 
infekcia), inkubačná doba je krátka (1 – 6 dní). 
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Po úvodných nešpecifi ckých príznakoch horúčko-
vitého ochorenia podobného chrípke sa v priebehu 
niekoľko hodín môže stav prudko zhoršiť, pacient 
je apatický, môžu byť prítomné zvracanie, kŕče, 
porucha vedomia, meningeálne príznaky a iné. Ty-
pický je výsev exantému splývajúceho do purpury, 
ktorý rozoznáme od iného parainfekčného exanté-
mu tzv. vitropresiou – „pohárovým testom“ (obr. 
č. 1 a 2). Invazívne meningokokové ochorenie je 

jednou z mála indikácií podania ATB intravenózne 
ešte v prednemocničnej starostlivosti (po odobra-
tí hemokultúry a sterov, lumbálna punkcia sa pred 
podaním ATB v prednemocničných podmienkach 
nemusí vykonať!), čo často rozhoduje o ďalšom 
osude pacienta. Liečba je cielená (NM je dobre cit-
livá na dostupné ATB) a komplexná intenzívna, 
po zvládnutí ochorenia je dôležitá následná starost-
livosť – sledovanie a riešenie možných komplikácií. 

Obrázok 1. Typický výsev exantému splývajúceho 
do purpury pri IMO.

Tabuľka 1. Najčastejšie patogény spôsobujúce purulentné komunitné meningitídy v detskom veku, 
empirická, resp. cielená liečba a odporúčaná dĺžka terapie.

Obrázok 2. Vitropresia – parainfekčný exantém 
po zatlačení priehľadným predmetom vymizne, pur-
pura pri IMO sa nezmení.

Vek Predpokladaný patogén Empirická liečba Cielená liečba

0 – 1 m.

1 – 3 m.

GBS (45 %)
E. coli a iné G - (30 %)
S. pneumoniae (6 %)
L. monocytogenes (5 %)
Baktérie z iných skupín

ampicilín + cefotaxím
alebo: ceftriaxón
          meropeném
± vankomycín

GBS: ≥ 14 dní cefotaxím
G – bakt.: ≥ 21 dní cefotaxím
Listeria: 21 dní ampicilín
+ prvých 7 dní gentamycín

nad 3 m. N. meningitidis
H. infl uenzae tyb B
S. pneumoniae

ceftriaxón/cefotaxím
± vankomycín

ceftriaxón:
• 7 dní N. meningitidis
• 10 dní HIB
• 14 dní S. pneumoniae

 ampicilín = amoxicilín – zvoľ podľa dostupnosti
 ceftriaxón = cefotaxím, ale u detí do 3 mesiacov preferujeme cefotaxím

    (vyššie riziko ikteru, hypoalbuminémie, acidózy)
 v prípade prítomnosti mozgového abscesu/ov je ATB liečba minimálne 28 dní (CT, MRI kontrola)
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V tabuľke č. 1 sú uvedené najčastejšie patogé-
ny spôsobujúce purulentné komunitné meningitídy 
v detskom veku, empirická, resp. cielená liečba 
po identifi kácii pôvodcu a odporúčaná dĺžka terapie.

Meningokok vo svete a v SR
Epidemiológia IMO je jednak vekovo špecifi cká, jed-
nak sú rozdiely aj regionálne. V tzv. „meningitis belt“ 
v subsaharskej Afrike sú časté rozsiahle epidémie 
meningitídy počas obdobia sucha s incidenciou 100 
až 800 na 100-tisíc obyvateľov, mimo tohto obdobia 
je výskyt výrazne nižší (približne 25 na 100-tisíc oby-
vateľov). Vo vyspelých štátoch Európy a v Amerike je 

incidencia medzi 1 až 10 na 100-tisíc obyvateľov. Kým 
v subsaharskej Afrike je hlavným pôvodcom epidémií 
NM séroskupina A, v Európe a v USA sú to najmä sé-
roskupina B a C, pričom dôležité miesto začínajú mať 
aj séroskupiny X a Y. Incidencia ochorenia a sérosku-
pina je naviac ovplyvnená vakcinačnou stratégiou 
a vakcinačným statusom tej ktorej krajiny.

Na Slovensku je ročne dokázaných 25 až 55 prípa-
dov invazívnych meningokokových ochorení (IMO), 
úmrtnosť sa pohybuje na úrovni 10 – 20 percent prí-
padov. V roku 2015 zomreli štyria z 30 dokumen-
tovaných pacientov, vlani spôsobila baktéria me-
ningokoka smrť piatich z 26 potvrdených prípadov. 
Konkrétne v poslednom roku bolo v NRC pre menin-
gokoky dokumentovaných 26 prípadov IMO, z toho:

 0 – 4-ročných bolo 17 (65,4 %), z toho 3 exity,
 adolescenti dvaja (7,7 %), z toho 1 exitus,
 ostatní 7 (26,9 %), z toho 1 exitus.

Tieto čísla sú však nižšie, ako je počet reálne postih-
nutých vzhľadom k podhlásenosti, resp. nevyšetre-
niu sekčného materiálu v prípade úmrtia doma.

Z analýzy hlásených a vyšetrených IMO v SR za 
posledných 5 rokov – 2012 až 2016 (zdroj EPIS) bolo 
vyšetrených v NRC pre meningokoky 129 vzoriek, 
pričom séroskupinu sa podarilo identifi kovať v 99 
prípadoch (76,4 %). Identifi kované séroskupiny NM 
znázorňuje graf 1.

Graf 1. Zastúpenie jednotlivých identifi kovaných 
séroskupín NM v SR pri IMO za roky 2012 – 2016.
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Obrázok 1. Prierez bunkovou stenou meningokoka

Meningokokové invazívne ochorenia
– epidemiológia
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín

Meningokokové ochorenia sa radia k život 
ohrozujúcim infekciám. Vyvolávateľom 
je gramnegatívna baktéria Neisseria 
meningitidis. Prenáša sa úzkym 
kontaktom s respiračným sekrétom alebo 
slinami, často dochádza ku kolonizácii 
nazofaryngeálnej sliznice. Patogén sa 
môže šíriť po respiračných slizniciach 
a vyvolať v nich zápal alebo tiež 
preniknúť do krvného prúdu či iných 
sterilných tkanív, kde vyvoláva invazívne 
meningokokové ochorenia (IMO). 

Popis patogénu
Neisseria meningitidis je gramnegatívny opuz-
drený diplokok, vyskytujúci sa iba u ľudí. Je bež-
ným komenzálom nosohltanu. Puzdro (capsula), 
ktoré sa nachádza na povrchu meningokoka, ob-
sahuje bakteriálne polysacharidy, ktoré sú an-
tigénne aktívne. Preto sa nazývajú aj kapsu-
lárne polysacharidové antigény. Puzdro chráni 
meningokoka pred vyschnutím, prispieva k virulencii 
a ochraňuje baktériu pred imunitnými mechaniz-
mami hostiteľa vrátane fagocytózy, opsonizácie 
a imunity sprostredkovanej komplementom. Pod-
ľa polysacharidu puzdra sa meningokoky radia 
do 13 séroskupín. Niektoré kmene N. meningitidis 
sa nedajú zaradiť do známych séroskupín, označu-
jú sa ako NG (non-groupable). Väčšinu ochorení 
celosvetovo spôsobujú meningokoky prislúchajúce 
do piatich séroskupín: A, B, C, W135, Y. Distribúcia 
jednotlivých séroskupín je geografi cky rozdielna a 
môže sa líšiť medzi krajinami. Pre dobrú antigén-
nu aktivitu väčšiny séroskupín sa vakcíny vyrábajú 
prevažne na podklade polysacharidových antigénov 
puzdra. Výnimkou sú vakcíny proti séroskupine B. 
Táto séroskupina je pomerne rôznorodá a skupino-
vo špecifi cký polysacharid B je málo imunogénny, 
preto sa na vývoj vakcíny používajú proteíny z bun-
kovej steny (sérotypovo a subtypovo špecifi cké).1,2

Okrem klasifi kácie na séroskupiny podľa polysacha-

ridov v puzdre sa meningokoky delia podľa prote-
ínov povrchovej bakteriálnej membrány (OMP, ou-
ter membrane proteins) na sérotypy a subsérotypy 
a podľa membránových lipopolysacharidov na 
imunotypy (obr. 1). Metódy molekulárnej biológie 
(hlavne multilokusová sekvenčná typizácia, MLST) 
umožňujú rozoznávať a stanoviť hypervirulentné 
klonálne komplexy meningokokov, ktoré spôsobujú 
veľmi závažné priebehy ochorení s vysokou úmrt-
nosťou dosahujúcou až 50 %.2, 3,4,5

Virulenciu meningokokov určujú povrchové kompo-
nenty: antigény púzdra, proteíny vonkajšej mem-
brány, lipooligosacharidy, adhezíny a IgA proteáza. 
Po invázii s virulentným kmeňom sa N. meningitidis 
dokáže rýchlo množiť a vylučovať vonkajšie mem-
bránové vezikuly (blistre), ktoré obsahujú povrcho-
vé proteíny a lipooligosacharidy, čím uvoľňuje endo-
toxíny do krvného obehu. Meningokoky sú schopné 
horizontálne preniesť gén kódujúci kapsulárny feno-
typ z jednej séroskupiny na druhú. Takto sa môžu 
vyhnúť účinku séroskupinovej vakcíny, ako aj účin-
ku prirodzene vytvorenej imunity.6
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Nosičstvo meningokokov 
a rizikové faktory 
pre nosičstvo 
a pre ochorenie
Meningokoky sú prenášané úzkym kontaktom ľudí 
prostredníctvom respiračného sekrétu alebo slinami 
pri bozkávaní alebo používaní spoločného pohára či 
cigarety. Prenos často vedie ku kolonizácii nosohlta-
nu, iba vzácne k ochoreniu. Ide väčšinou o neinva-
zívne kmene, ktoré neohrozujú svojho hostiteľa ani 
jeho okolie. Kolonizácia môže viesť k získaniu priro-
dzenej imunity. Asymptomatické nosičstvo je bežné. 
Celosvetovo sa pohybuje v rozpätí medzi 8 – 20 %, 
závisí od veku, socioekonomického statusu a od ge-
ografi ckého rozloženia prevažujúcich séroskupín.7,8 

Vedomosti o trvaní nosičstva sú neúplné. Väčšinou je 
stabilné, trvá 5 – 6 mesiacov.9 Za určitých okolností, 

ktoré nie sú komplexne a jednoznačne známe, prej-
de u časti nosičov baktéria do krvi a spôsobí infekciu 
sterilných tkanív (najčastejšie infekciu krvného prúdu 
alebo mozgových plien). Ide väčšinou o séronega-
tívnych nosičov s čerstvo akvirovanou N. meningiti-
dis. Najväčšie riziko prechodu nosičstva do invázie je 
v prvom a druhom týždni po osídlení nosohltanu. Me-
ningokoky, ktoré dokážu vyvolať IMO, sú pomerne 
geneticky (limitovaný počet klonálnych komplexov 
spôsobuje IMO) a sérologicky (opakujúce sa sérosku-
piny hlavne B, C) homogénne, molekulárnymi me-
tódami sa zaraďujú spravidla medzi hypervirulentné 
kolonálne komplexy.1,2,5,7,10,11,12,13

Nosičstvo u detí je nižšie ako u adolescentov a mla-
dých ľudí.7 Podľa viacerých štúdií je častejšie u faj-
čiarov, osôb s vírusovou infekciou, častých návštev-
níkov klubov, barov a reštaurácií, cestovateľov, osôb 
žijúcich v spoločných domoch, ako sú prváci na vy-
sokoškolských internátoch, regrúti vo vojenských ka-
sárňach, väzni. Zvýšený podiel nosičov bol opísaný 
aj u zamestnancov väzníc alebo zdravotníkov. V po-
pulácii s vysokou prevalenciou nosičstva môže byť 
zvýšené riziko infekcie, avšak nejde o priamu závis-
losť medzi mierou nosičstva a incidenciou invazívnych 
infekcií.14,15 Na vznik ochorenia vplýva množstvo fak-
torov, zhrnuté sú v tabuľke 1.

U meningokoka je základným faktorom virulencie po-
lysacharidové puzdro, ktoré ochraňuje baktériu pred 
lýzou bunky sprostredkovanou komplementom. 

Osoby s imunodefektom komplementu majú 6-ti-
síckrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku invazívneho 
ochorenia ako ostatná populácia.16,17

Masové použitie polysacharidovej vakcíny C znížilo 
incidenciu invazívnych ochorení a tiež percento no-
sičov N. meningitidis séroskupiny C. Pokles nosičstva 
bol zaznamenaný už niekoľko týždňov po očkovaní, 
bol robustnejší v uzatvorených kolektívoch, ako boli 
regrúti, avšak v otvorených školských kolektívoch 
v subsaharskej Afrike nižší. Použitie polysacharido-
vej vakcíny viedlo iba k prechodnej nekompletnej 
prevencii nosohltanového nosičstva. Nosičstvo N. 
meningitidis ostatných séroskupín a nezaradených 
do niektorých známych skupín, ktoré sú typickými no-
sičskými kmeňmi, ostalo nezmenené. Pri použití konju-
govanej vakcíny C došlo k poklesu nosičstva a poklesu 
cirkulácie hypervirulentného klonu (cc)11 typického 
pre séroskupinu C ako výsledok navodenia kolektív-
nej ochrany.1,5,18,19

Epidemiológia
Incidencia ochorenia 
a dopad na verejné zdravie
Navzdory tomu, že meningokokové ochorenia pred-
stavujú globálny celosvetový problém, skutočný vý-
skyt v mnohých krajinách nie je známy. Dôvodom je 
nedostatočná alebo neexistujúca surveillance tejto 
nákazy. Epidemiológia ochorenia je rozmanitá, dy-
namická, ovplyvnená geografi ckými faktormi, ako aj 
vakcinačnou stratégiou. Rozdiely v epidemiológii sú 
do veľkej miery závislé od séroskupiny meningoko-
kov. Skupina A je typická schopnosťou vyvolať roz-
siahle epidémie. Od druhej svetovej vojny boli epidé-
mie vyvolané týmto typom obmedzené na rozvojové 
krajiny, hlavne na subsaharskú Afriku. V tejto oblasti 
dochádza k rýchlemu rozvoju epidémií.20 Ďalšími vý-
znamnými vyvolávateľmi v subsaharskej Afrike sú sé-
roskupiny X, W135, C. Dáta z ázijského kontinentu 
sú nekompletné, prevažuje tu séroskupina A (Čína, 
Mongolsko, Nepál, India, Filipíny). V Európe väčšinu 
prípadov spôsobuje séroskupina B a C. Po zavedení 
očkovania konjugovanou vakcínou MenC v Spojenom 
kráľovstve došlo k dramatickému poklesu IMO. V USA 
sú to tri séroskupiny B, C a Y (obr. 2).21 
Vekovo špecifi cká incidencia IMO závisí od miery imu-
nity populácie a virulencie cirkulujúcich séroskupín. 
Najvyššia incidencia je zaznamenávaná vo vekovej 
skupine 0-ročných a 1 – 5-ročných detí. 
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Druhý pík sa objavuje v adolescentnom a mladom 
dospelom veku. V USA je výskyt u tínedžerov a mla-
dých dospelých vyšší ako u malých detí, pripisuje sa 
to séroskupine C.5,22 V krajinách s teplou klímou je 
najvyššia incidencia v zime. Je to v dôsledku užšieho 
kontaktu osôb, chýbajúcej ventilácie, vyššieho výsky-
tu infekcií horných dýchacích ciest a iných faktorov, 
ktoré podporujú prenos a inváziu meningokokov me-
dzi osobami. 

Séroskupina A
Séroskupina A N. meningitidis je hlavnou príčinou 
epidemického a endemického výskytu IMO v menin-
gokokovom páse tiahnucom sa subsaharskou Afri-
kou od Senegalu až po Eritreu (obr. 3).2,5,26 V USA 
a Európe sa táto séroskupina vyskytuje zriedka (epi-
démie v sedemdesiatych rokoch v severozápadnom 
Pacifi ku, vo Fínsku). V  Rusku vyvoláva 10 % ocho-
rení.5,20,23 Kým v endemickom období je incidencia 

Obrázok 2. Celosvetová distribúcia meningokokových 
invazívnych ochorení podľa séroskupín.7

Obrázok 3. Meningokokový pás.

Rizikové faktory pre vznik IMO

Hostiteľ

• Nízke titre bakteriálnych protilátok (napr. u dojčiat a veľmi malých detí) 
• Vek (dojčatá a malé deti, adolescenti, starší ľudia) 
• Funkčná alebo anatomická asplénia
• Defi ciencia komplementom sprostredkovanej bakteriolýzy, ako napríklad:
                 – Terminálna nedostatočnosť komplementárneho systému
                 – Manóza viažuca komponenty lektínovej dráhy
• Predisponujúce faktory ako:
                 – HIV infekcia a iné imunitné defi ciencie
                 – Kongestívne srdcové zlyhanie 
                 – Malignita
                 – Diabetes mellitus
                 – Transplantácia orgánov
                 – Dlhodobé užívanie kortikosteroidov
• Infekcia horných dýchacích ciest

Environmentálne a behaviorálne rizikové faktory

• Klimatické podmienky, ktoré prispievajú k poškodeniu slizníc (napr. nízka vlhkosť, vysušenie 
     povrchu sliznice, poškodenie spôsobené prachom)
• Preplnené domácnosti
• Aktívne a pasívne fajčenie
• Expozícia v domácnosti s človekom s meningokokovým ochorením

Tabuľka 1. Rizikové faktory pre vznik IMO.2,7,13
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v subsaharskej Afrike 100 – 180/100-tisíc obyvate-
ľov, počas epidémie sa zvyšuje až desaťnásobne (in-
cidencia 1000/100-tisíc obyvateľov). Táto incidencia 
je 3-tisíckrát vyššia ako v USA. V roku 2009 tu bolo 
zaznamenaných viac ako 80-tisíc ochorení a viac ako 
5-tisíc úmrtí. Na základe výskytu 923 suspektných 
prípadov IMO vyvolaných séroskupinou A v roku 2011 
v Čade bola začatá masová očkovacia kampaň, kde 
bolo distribuovaných 725-tisíc dávok bivalentnej A/C 
polysacharidovej vakcíny.5,20 Odhaduje sa, že 80 – 85 % 
prípadov vyvoláva séroskupina A, na zvyšku ochore-
ní sa podieľa skupina W135 a skupina X, C. Dôvody 
koncentrácie prípadov v subsaharskej oblasti Afriky 
a ich výskytu v období sucha (november a december) 
s náhlym ukončením pri prechode do obdobia dažďov 
(jún a júl) sú zatiaľ neznáme. Pravdepodobne je to 
kombinácia faktorov prostredia, hostiteľa a meningo-
koka. Smrtnosť na IMO sa pohybuje v rozpätí 10 – 
15 %. Genová analýza naznačuje, že epidémie 
vo svete vyvolané séroskupinou A boli spôsobené glo-
bálnym šírením príbuzných línií, prevažujú dva hyper-
virulentné klonálne komplexy: cc5 (70 % ochorení) 
a cc1 (22 % ochorení). Epidémie spôsobené šírením 
klonálneho komplexu (cc) 5 boli zaznamenané v Číne 
(1965), Moskve (1969 – 1971), Nórsku (1973), Fín-
sku (1975) a Brazílii (1975). Tento hypervirulentný 
klonálny komplex sa znovu objavil po desiatich rokoch 
v Číne, Nepále, Sudáne, Čade, Etiópii, Keni, Tanzánii, 
Zambii a Centrálnej africkej republike.5

Séroskupina B
Séroskupina B vyvoláva ochorenia hlavne u detí do 5 
rokov veku. Je najdôležitejšou príčinou endemického 
výskytu IMO v industrializovanom svete. 
V Európe vyvoláva okolo 70 % prípadov IMO, v európ-
skych krajinách s vakcinačným programom proti me-
ningokokom skupiny C až 90 % prípadov a asi tretinu 
prípadov v USA. Epidémie spôsobené meningokokmi 
zo séroskupiny B oproti epidémiám vyvolaným sé-
roskupinou C prebiehajú pomalšie, s nižšou inciden-
ciou, sú tiahle, môžu trvať dekádu i dlhšie. Vyvolávajú 
ich často kmene meningokokov patriace ku hyper-
virulentným klonálnym komplexom cc41/44 (26 %) 
a cc32 (19 %). Napr. v 70. rokoch 20. storočia cc32 
typický pre séroskupinu B v Nórsku a Španielsku, 
v 80. rokoch 20. storočia cc32 na Kube s následným 
závlekom do Brazílie. O desať rokov neskôr zvýšil inci-
denciu IMO v Kanade, následne v štáte Oregon v USA, 
kde epidemická vlna trvala 3 roky. Priebeh v Orego-
ne poukázal na tendenciu dlhodobého trvania epidé-

mií vyvolaných séroskupinou B. Na Novom Zélande 
po vzniku epidémií vyvolaných hypervirulentými klo-
nálnymi komplexmi bola vyrobená a masovo použitá 
proteínová vakcína, ktorá viedla k poklesu ochorení.1,5

Séroskupina C
Podiel endemických prípadov meningitídy vyvola-
nej séroskupinou C je v jednotlivých krajinách roz-
dielny. V USA tvorili 25 – 40 % prípadov, v Írsku 
a Spojenom kráľovstve 30 – 39 %. Výrazný pokles 
bol zaznamenaný po začatí imunizácie konjugovanou 
vakcínou proti N. meningitidis C. V Írsku a Spojenom 
kráľovstve klesol na 10 %. U izolátov séroskupiny 
C je typický jeden hypervirulentný cc11, spôsobuje 
50 % IMO vyvolaných meningokokom C. V mnohých 
krajinách bola zaznamenaná zvýšená chorobnosť 
spôsobená epidémiami vyvolanými týmto hyper-
virulentným cc11, ďalej cc8 a cc103 – od r. 1960 
u amerických brancov, neskôr v mestskom prostredí 
v Sao Paulo v troch vlnách, v Španielsku, Kanade s 
následným celosvetovým rozšírením. Izoláty radiace 
sa do cc11 spôsobili epidémie s vysokou smrtnos-
ťou na amerických univerzitách. V krajinách EÚ bola 
zaznamenaná zvýšená chorobnosť vyvolaná hyper-
virulentným cc11 v Anglicku, Holandsku a Belgicku, 
čo viedlo k zavedeniu imunizácie proti meningokoku 
séroskupiny C.1,5

Séroskupina Y
V poslednej dobe narastá podiel meningokokových 
ochorení spôsobených séroskupinou Y. Spôsobuje 
všetky klasické klinické formy, avšak oproti ostat-
ným séroskupinám vyvoláva častejšie pneumónie. 
Ochorenia vyvolané séroskupinou Y postihujú všetky 
vekové skupiny vrátane detí, veková skupina 65+ je 
postihnutá najčastejšie. Geografi cké zastúpenie sé-
roskupiny Y je oproti ostatným séroskupinám roz-
dielne. Najviac sa vyskytujú v Kolumbii, niektorých 
častiach Kanady, Južnej Afrike, Švédsku a ďalších eu-
rópskych krajinách. V ostatných častiach sveta sú IMO 
vyvolané séroskupinou Y vzácne, aj keď v populácii 
tvoria jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich séroskupín 
u nosičov opuzdrených meningokokov. Príčina tohto 
javu doteraz nie je známa.1,5,24 U izolátov séroskupi-
ny Y prevažuje hypervirulentný cc22 (49 %) a cc167 
(20 %). 

Séroskupina W135
Pôvodne séroskupina W135 nebola významným 
vyvolávateľom IMO ani nespôsobovala epidémie. 



Rozsiahla epidémia spôsobená touto séroskupinou 
bola zaznamenaná u pútnikov zo subsaharskej Afriky, 
ktorí sa zúčastnili na moslimskej púti Hadžž do Mekky 
v roku 2000. Následne prebehla rozsiahla epidémia 
v Burkina Faso. Séroskupina W135 sa odvtedy 

rozšírila do ostatných oblastí Afriky a na ostatné 
kontinenty vrátane Európy a Severnej Ameriky. Hy-
pervirulentný cc11, ktorý vyvolal epidémie, je gene-
ticky podobný hypervirulentnému cc11 séroskupiny 
C. Predpokladá sa, že došlo k rekombinácii (capsule 
switching), čo viedlo k zvýšeniu ich virulencie. V An-
glicku bol opísaný nozokomiálny prenos u dvoch pa-
cientov, ktorých prevážalo jedno sanitné vozidlo, kde 
u jedného člena posádky bolo dokázané nosičstvo toho 
istého hypervirulentného komplexu. Kontakt počas 
cesty trval iba 67 minút.25 V roku 2015 vznikla epidé-
mia u 6 účastníkov zo Škótska a Švédska, ktorí sa zú-
častnili na celosvetovom stretnutí skautov Jamboree 
v Japonsku, vyvolávateľom bola séroskupina W 
cc11.26 Hypervirulentný cc11 prevažuje u sérosku-
piny W135, s podielom 43 % IMO, nasleduje cc22 
s podielom 29 % IMO. 

Výskyt IMO na Slovensku
Surveillance meningokokových invazívnych ochorení 
sa realizuje v spolupráci epidemiológov, mikrobio-
lógov, klinických pracovníkov (hlavne infektológov, 
pediatrov,  intenzivistov a patológov) a národného 
referenčného centra pre meningokoky, ktoré vyko-
náva konfi rmačnú a nadstavbovú diagnostiku. Všetky 
prípady klinických foriem sú zaznamenávané do EPIS 
(Epidemiologického informačného systému) vrátane 
laboratórnych výsledkov zo základnej a nadstavbovej 
diagnostiky. Tieto dáta sú poskytované do surveillan-
ce systému ECDC: TESSY (The European Surveillance 
System).
V obmedzenej miere sú v EPIS dostupné dáta od roku 
1997. V rokoch 1997 – 2016 bolo hlásených 984 IMO 
s najvyššou chorobnosťou 2,32/100 000 obyv. v roku 
1997 (graf 1). V rokoch 2007 – 2016 bolo hlásených 
354 IMO, priemerne je to 35 prípadov ročne (rozpätie 
25 – 55 prípadov). 
Priemerná chorobnosť v rokoch 2007 – 2016 bola 
0,65/100-tisíc obyvateľov (rozpätie 0,46 – 1,02). 
Najvyššia chorobnosť bola u 0-ročných detí, prie-
merná chorobnosť 15,39 (rozpätie 7,11 – 22,34) 
a 1 – 4-ročných, priemerná chorobnosť 4,12 (roz-
pätie 2,54 – 6,50) (graf 2). Klinicky išlo 273-
krát (77,12 %) o meningitídu, v ostatných 81 
prípadoch (22,88 %) išlo o sepsu alebo o meningitídu 

so sepsou. Výskyt ochorení bol prevažne sporadický, 
po dve a po tri ochorenia sa vyskytli v dvoch rodi-
nách u osôb žijúcich v nízkych hygienických podmien-
kach. Za sledované obdobie bolo zaznamenaných 
45 úmrtí, čo predstavuje úmrtnosť 12,71 % (rozpätie 
0 – 38,41 %). Najvyšší počet ochorení a aj úmrtí sa 
za sledované obdobie zaznamenáva na východnom 
Slovensku (obr. 4). Z celkového počtu 354 kmeňov, 
ktoré vyvolali IMO, bolo 252 typizovaných. Najväč-
ší podiel 185 kmeňov (73,41 %) tvorila séroskupina 
B, nasledovala séroskupina C 51 kmeňov (20,24 %), 
séroskupina Y 9 kmeňov (3,57 %) v rokoch: 2007, 
2008, 2009, 2011, 2016, séroskupina W sa vyskytla 
2-krát (2012, 2016) a skupina A 1-krát (2010), neur-
čené boli 4 kmene (graf 3). V sledovanom období bolo 
zo 45 úmrtí typizovaných 26 a to: 18 prípadov úmr-
tí sa viazalo na séroskupinu B, 7 prípadov sa viazalo 
na séroskupinu C a 1 prípad na séroskupinu Y, úmr-
tia na séroskupiny A a W sme nezaznamenali. 
Úmrtie na séroskupinu Y sme evidovali v roku 2009 
u 18-ročnej študentky, ktorá mala v anamnéze respi-

Graf 1. Chorobnosť invazívnych meningokokových 
ochorení v SR, 1997 – 2016. 

Graf 2. Vekovo špecifi cká chorobnosť v SR, 2007 – 2016. 

Zdroj: EPIS, © ÚVZ SR
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Graf 3. Skupinová typizácia N. meningitidis v SR 
(2007 – 2016).
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račný infekt s prechodným zlepšením, zvracanie, bez 
teploty, následne zhoršenie zdravotného stavu, po 2 
hodinách hospitalizácie mozgový edém a aj napriek 
antibiotickej terapii na 8. deň hospitalizácie zomrela.
V rokoch 2015 a 2016 bola stanovená citlivosť izo-
lovaných invazívnych meningokokov na penicilín. 
Zo 48 analyzovaných invazívnych kmeňov bolo 29 
(60 %) citlivých, 14 (29 %) intermediálnych a 5 (11 %) 
rezistentných. U nosičských kmeňov z celkového poč-
tu 75 kmeňov bolo 35 (47 %) citlivých, 32 (43 %) in-
termediálnych a 8 (10 %) rezistentných. Všetky tes-
tované kmene boli citlivé na rifampicín, ciprofl oxacín 
a ceftriaxon.4 Tento poznatok je potrebné zohľadňovať 
pri výbere antibiotika pre postexpozičnú profylaxiu.
Od roku 2008 bola vykonávaná v NRC pre meningo-
kokové nákazy klonálna analýza (MLST) invazívnych 
kmeňov. Izoláty sú najprv zaraďované do sekvenč-
ných typov (ST), skupiny sekvenčných typov tvoria 
klonálne komplexy (cc). Medzi najfrekventovanejšie 
patria cc11 typický pre séroskupinu C, cc32, cc41/44, 
cc18, cc269, ktoré sú typické pre séroskupinu B. 
Ostatné zistené typy cc sa vyskytli po dvoch alebo 
jednom raze. Pri 8 kmeňoch sa ST a cc nepodarilo 
identifi kovať (označujú sa ako nezaradené). Izolá-
ty séroskupiny B boli zaradené do 10 cc, izoláty sé-
roskupiny C do 4 cc, pričom z nich výrazne prevažuje 
cc11. Pri analýze podľa krajov Slovenska sme nezistili 
epidemiologickú súvislosť medzi lokalitou a výskytom 
zistených klonálnych komplexov.4 
V rokoch 2015 – 2016 NRC pre meningokoky vykona-
lo analýzu 820 nosičských kmeňov. Najvyššie zastú-
penie mala séroskupina B (46 %). Druhú najväčšiu 
skupinu (35 %) tvorili kmene, ktoré sú neurčiteľné. 

Séroskupina C a W boli zastúpené v 3 %, Y v 6 %, X 
len v 2 %.4 
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wpsar.2016.7.3.007.
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Obrázok 4. Výskyt meningokokových invazívnych 
ochorení v SR podľa okresov v r. 2016. 
Zdroj: EPIS, © ÚVZ SR



Meningokokové infekcie sú závažné, 
život ohrozujúce stavy, ktoré označujeme 
ako meningokoková choroba alebo 
meningokokové invázne ochorenie 
(IMO). Patrí sem meningokokcémia – 
meningokoková sepsa, meningokoková 
hnisavá meningitída a Waterhousov –
Friderichsenov syndróm. Meningokoková 
choroba má často ťažký až prudký priebeh 
s vysokou úmrtnosťou.
Priebeh infekcie je ovplyvňovaný 
vekom hostiteľa, veľkosťou infekčnej 
dávky, sérotypmi a subtypom pôvodcu, 
klimatickými podmienkami. Závisí od 
virulencie meningokoka, od stavu imunity 
a od schopnosti baktérie produkovať 
endodotoxín (LPS). Koncentrácia 
endotoxínu v sére je úmerná závažnosti 
vzniknutej sepsy. Endotoxín vedie 
k uvoľneniu zápalových cytokínov, 
(TNF, IL-1, IL-6, IL-8) a ich pôsobením 
sa aktivuje komplement a pôsobením 
na cievny epitel sa cez Hagemanov faktor 
spúšťa koagulačná kaskáda. Odpoveďou 
organizmu je systémová zápalová 
odpoveď, ktorú sprevádza DIC.

Rizikové skupiny 
a meningokokové invázne 
ochorenia (MIO)
 osoby s anatomickými a funkčnými poruchami  

 sleziny 
 osoby s defi citom komplementu
 osoby, ktoré cestujú do oblastí s endemickým  

 výskytom MIO
 osoby, ktoré boli vystavené kontaktu s osobami 

 s meningokokovým ochorením
 deti do veku 2 rokov života
 adolescenti

Nepriaznivé prognostické kritériá
 úraz hlavy
 nedávny neurochirurgický výkon
 otitída, sinusitída (najmä neadekvátne liečené)
 kontakt s pacientom s meningitídou
 údaje o imunodefi cite
 údaje o fyzickej alebo psychickej 

 záťaži – športové výkony, lyžiarske zájazdy
 fajčenie v rodine, nižšia socioekonomická 

 úroveň, nové kolektívy
 ponocovanie, diskotéky, skúškové obdobie,  

 písomky
 rozvoj petechií do 12 hodín od prvých príznakov
 rýchle progredujúca porucha vedomia
 absencia zvýšených zápalových parametrov 

 (50 % seps má normálne hodnoty CRP), 
 leukopénia, trombocytopénia
 neprítomnosť meningitídy - izolovaná sepsa

Diagnóza IMO sa stanovuje na základe klinického 
obrazu a laboratórnych vyšetrení.

1. Klinická diagnostika je často stanovovaná lekármi 
prvého kontaktu, lekármi na urgentných príjmoch, 
lekármi LSPP, lekármi RLP a lekármi v ambulanciách 
nemocníc.
Na IMO je potrebné myslieť, ak má pacient tep-
loty s exantémom a niektorý z nasledujúcich prí-
znakov:
a) hemoragický exantém – nebolestivé petechie väč-
šie ako 2 mm, ktoré splývajú postupne do sufúzií, 
začínajúce sa typicky na dolných končatinách, okolo 
členkov, na dorzách nôh, postupne sa šíriace na pred-
kolenia, brucho a trup. Pri lokalizácii petechií iba na 
hlave, krku a hornej polovici trupu je IMO málo prav-
depodobné. Petechiálny exantém sa rozlišuje od iných 
exantémov pomocou „sklíčkovej metódy“ (petechie 
pod tlakom sklíčka nevymiznú)
b) rýchly priebeh ochorenia (hodiny)
c) známky sepsy: schvátenosť, tachykardia, tachypnoe
d) začínajúci sa až rozvinutý šok
e) porucha vedomia
f) známky meningeálneho dráždenia

Diagnóza, manažment 
a liečba meningokokových infekcií

Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. 

Katedra infektológie LF SZU, Bratislava
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Invazívne meningokokové ochorenia

Neprítomnosť meningeálnych príznakov a afebrilný 
priebeh nevylučujú IMO.

2. Laboratórne vyšetrenia, ktoré napomáhajú 
k stanoveniu IMO
a) krvné odbery: KO+dif., biochemické vyšetrenie krvi 
(glykémia, minerálogram, urea, kreatinín, bilirubín, 
transaminázy, laktát, albumín, proteíny akútnej fázy – 
CRP, prokalcitonín), acidobázická rovnováha – Astrup.
b) Vzhľadom na vysoké riziko rozvoja diseminovanej 
intravaskulárnej koagulácie (DIC) je potrebné hemo-
koagulačné vyšetrenie: aPTT, INR, fi brinogén, D-di-
méry, antitrombín III.
Je veľmi dôležité si uvedomiť, že na začiatku infekcie 
nemusí byť prítomná leukocytóza ani posun doľava, 
CRP môže mať normálne alebo len nešpecifi cky zvý-
šené hodnoty. Prognosticky nepriaznivá je prítomnosť 
leukopénie, ktorá môže signalizovať rýchlu progresiu 
ochorenia.
c) Odber biologického materiálu. Identifi kácia a cha-
rakteristika sa vykonáva v rutinných laboratóriách 
a v národných referenčných laboratóriách.
Najbežnejšie je vyšetrenie kultivácie krvi (ideálne dve 
hemokultúry), likvoru, prípadne kultivácie iných biolo-
gických materiálov (nosohltan, kožné lézie), odber krvi 
alebo iných materiálov na PCR.
Materiál je potrebné doručiť do laboratória v čo naj-
kratšom čase.
d) Vyšetrenie likvoru pri meningokokovej meningitíde 
zahŕňa vyšetrenie:
 biochemické (proteíny, laktát, glukóza)
 cytologické
 mikrobiologické (mikroskopické vyšetrenie farbe-

 ním podľa Grama, kultivácia a citlivosť, latexová
 aglutinácia a PCR).
PCR je metóda s takmer 90 % senzitivitou aj špecifi ci-
tou aj u pacientov, ktorí pred vyšetrením dostali anti-
biotickú liečbu.
V mikroskopickom obraze farbenom podľa Grama sú 
viditeľné gramnegatívne diplokoky vo dvojiciach posta-
vené proti sebe ako 2 kávové zrná (fazuľové semená). 
Výsledok mikroskopického vyšetrenia a vyšetrenie voľ-
ných antigénov z likvoru je orientačné, ale je dostupné 
už do 2 hodín.
Likvor na kultivačné vyšetrenie nemá byť uložený 
v chladničke a musí byť spracovaný do 2 hodín po od-
bere, pretože potom výrazne klesá pravdepodobnosť 
izolácie pôvodcu. Predbežný výsledok primokultúry je 
dostupný spravidla po 24 hodinách.
Mozgomiechový mok je skalený, prítomná je formulka 
purulentnej meningitídy s polynukleárnou pleocytózou, 

so zvýšenými hodnotami bielkovín a nízkymi hodnota-
mi glykorachie.

Po podaní antibiotika pred LP môže byť likvor už steril-
ný, avšak stále je prítomná pleocytóza.
e) v prípade neobjasneného úmrtia pacienta je mož-
né vyšetriť aj sekčný materiál (slezina, pľúcne tkanivo, 
mozog, nadoblička). Pitevný materiál umožňuje potvr-
diť alebo vylúčiť hypotézu o infekčnej etiológii príčiny 
smrti. Materiál sa odoberá sterilnými nástrojmi, čo naj-
skôr po smrti. Tkanivá a tekutý materiál sa ukladajú 
do sterilných nádobiek, stery do transportného média, 
pričom sa vyžaduje čo najrýchlejšie spracovanie. 

Manažment invazívnych 
meningokokových ochorení
Vzhľadom na možný perakútny priebeh ochorenia je 
diagnostika suspektného IMO spočiatku klinická a 
často prebieha v zdravotníckych ambulantných zaria-
deniach. Meningoková sepsa je najrýchlejšie smrtia-
ce infekčné ochorenie, pro ktorom až polovica úmrtí 
nastáva do 24 hodín od prvých príznakov a 12 hodín 
od prijatia do nemocničného zariadenia. Preto sa vo 
vyspelých krajinách zavádza tzv. prednemocničná sta-
rostlivosť o pacienta už v čakárni a v ambulancii lekára. 
(Tab. 1)

Tabuľka 1. Manažment pacienta v ambulancii lekára 
prvého kontaktu.

 privolať RLP s lekárom (tel. 112) – oznámiť 
 podozrenie na meningokokovú infekciu

 zabezpečiť žilový, ev. intraoseálny prístup

 podať infúziu FR, kryštaloidov

 podať antikonvulzíva (pri kŕčoch)

 oznámiť podozrenie na IMO na príslušný 
 regionálny úrad verejného zdravotníctva, 
 oddelenie epidemiológie

 podozrenie na IMO oznámiť aj na prekladové 
 oddelenie

 ak je to možné, odobrať HK, výter z nosa a hrdla 
 a tonzíl

 v prípade šoku objemová resuscitácia

 podať antibiotiká, cefotaxim i. v. – podá lekár, 
 ktorý diagnostikoval ochorenie
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 Zdravotná sestra kontroluje pacientov v čakárni 
 a uprednostňuje pacientov s príznakmi závažného
 ochorenia.
 Ak lekár na základe podrobnej anamnézy a klinic-

 kého vyšetrenia vysloví podozrenie na možnú 
 meningokokovú chorobu, okamžite poverí sestru,
 aby privolala rýchlu lekársku službu (RLP) 
 a oznámila podozrenie na infekciu.
 Lekár musí zabezpečiť žilový, ev. intraoseálny 

 prístup a podá infúziu fyziologického roztoku.
 Zároveň hlási podozrenie na meningokokové 

 ochorenie na príslušný regionálny úrad verejného
 zdravotníctva, na oddelenie epidemiológie.
 Oznámi podozrenie na meningokovú infekciu aj 

 na prekladové oddelenie.
 Pacient s podozrením na invázne meningokokové

 ochorenie podľa stavu má byť transportovaný RLP
 na infekčné oddelenie, ktoré je vybavené jednot-
 kou intenzívnej starostlivosti (JIS) alebo na detské
 oddelenie vybavené JIS alebo na oddelenie 
 anesteziológie a intenzívnej medicíny 
 (KAIM/OAIM). Pred transportom do nemocnice
 musí byť zabezpečený periférny žilový alebo 
 intraoseálny prístup.
 Pred začatím liečby antibiotikami by mal byť

 odobratý biologický materiál na dôkaz pôvodcu 
 ochorenia. Najvhodnejšie odobratie hemokultúry 
 3 – 5 ml u detí, 10 ml u dospelých. Vykonanie

 diagnostických vyšetrení nesmie byť dôvodom 
 na oddialenie liečby.
 Pred hospitalizáciou, počas prevozu do nemoc-

 ničného zariadenia je potrebné začať objemovú
 rehydratáciu a podať antibiotiká – cefalosporíny 
 3. generácie. Cefotaxim 3g intravenózne pre dospe-
 lého pacienta, deťom sa podáva dávka 50 – 100 -
 200 mg/kg.
 Počas prevozu je potrebné zabezpečiť štandardnú

 oxygénoterapiu.
 Zároveň odovzdať nabratý materiál (hemokultúru,

 ev. výtery z nosohltanu, z kože) na ďalšie vyšetrenie.

Liečba
Väčšina neliečených prípadov invazívneho meningoko-
kového (IMO) ochorenia je smrteľná. Aj pri adekvátnej 
liečbe zomiera takmer 10 % pacientov.
Najhoršiu prognózu má septický šok, pri ktorom do-
chádza ku kardiovaskulárnemu a multiorgánovému 
zlyhaniu a je najčastejšou príčinou úmrtí na IMO.
Po príchode do nemocnice je potrebné pacienta uložiť 
na lôžko na jednotke intenzívnej starostlivosti a zabez-
pečiť jeho monitorovanie.
Pri podozrení na meningitídu vždy uvažujeme o vy-
konaní lumbálnej punkcie (LP), avšak musíme zvážiť 
riziká a benefi ty tohto vyšetrenia. Ak nie je možné vy-
konať LP do 30 – 60 minút od vyslovenia podozrenia 
na IMO alebo je lumbálna punkcia kontraindikovaná, je 
potrebné začať adekvátnu liečbu bez vyšetrenia moz-
gomiechového moku. (Tab. 2)
CT a sonografi a mozgu (dojčiat s otvorenou veľ-
kou fontanelou) sa vykonáva pred lumbálnou punk-
ciou pacientom s vysokým intrakraniálnym tlakom 
spôsobeným intrakraniálnymi expanzívnymi léziami 
(Tab 3), ale nesmie byť dôvodom na oddialenie liečby 
a vykonáva sa po začatí liečby a stabilizácii 
pacienta. Liekom prvej voľby je penicilín G podávaný 

Tabuľka 2. Kontraindikácie lumbálnej punkcie. Tabuľka 3. CT a sonografi cké vyšetrenie mozgu 
pred LP sa vykonáva, ak sú prítomné:

 Absolútne 
 – Významná intrakraniálna hypertenzia,   
  edém papily > 1 dpt.
 – Infekcia kože a podkožia v mieste pred- 
    pokladaného vpichu
 – Evidentný obštrukčný hydrocefalus 
  (CT, MR)
 Relatívne

  – Sepsa hypotenziou
  – Ťažký hypokoagulačný stav – hemo-
   ragická diatéza alebo generalizovaný  
   výsev petechií a sufúzií (DIC, pokles  
   trombocytov pod 50-tisíc)
  – Glasgow kóma skóre < 8
  – Nestabilné vitálne funkcie – hypoten- 
   zia, šok, respiračný distress
  – Protrahovaný kŕčový stav
  – Ťažké deformity chrbtice

 ložiskové neurologické príznaky
 porucha vedomia s Glasgow kóma skóre < 11
 nedávny kŕčový stav
 HIV infekcia alebo AIDS
 cytostatická liečba po transplantácii, 

 pri hematologickým malignitách
 biologická liečba
 edém papily > 1 dpt
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vo vysokých dávkach. Alternatívnym liekom je cefalo-
sporín 3. generácie cefotaxim. Pri rezistencii alebo alergii 
na penicilín sa používa chloramphenicol. (Tab. 4) 
Úspešnosť liečby závisí od včasnosti jej začatia. Čím 
skôr je liečba začatá, tým je prognóza ochorenia lep-
šia.
Kauzálnu antibiotickú liečbu je potrebné vždy do-
pĺňať komplexnou terapiou, v ktorej je zahrnu-
tá protišoková, protiedémová liečba, liečba dise-
minovanej intravaskulárnej koagulácie, podporná 
imunitná liečba, celková intenzívna starostlivosť. 
(Tab. 5). Komplexnú liečbu je nutné často konzul-
tovať s hematológom, ktorý usmerňuje liečbu DIC, 
s neurológmi, kardiológmi či chirurgmi.

Súčasťou liečby je aj liečba komplikácií ochorenia 
(Tab. 6) predovšetkým ošetrovanie defektov kože 
a gangrén, ktoré vznikajú následkom ischemizácie 
tkanív. Nekrózy vznikajú najčastejšie na periférnych 
častiach tela, na prstoch, končatinách, na ušných lalôč-
koch a v oblastiach, kde boli výrazné sufúzie. Nekrotic-
ké ložiská je potrebné chirurgicky ošetrovať a niekedy 
je nutná aj amputácia.
Dĺžka antibiotickej liečby je zväčša dostatočná 7 dní, 
predlžuje sa podľa klinického stavu a laboratórnych 
výsledkov.
Po prekonaní meningokokovej choroby, po ukončení 
rekonvalescencie sa odporúča očkovanie proti meningo-
kokom.
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Tabuľka 4. Antibiotická liečba IMO – dávkovanie.

Tabuľka 5. Manažment a komplexná liečba IMO 
v nemocničnom zariadení.

1. podávanie O2

2. zabezpečiť (ak nemá) i. v. prístup, najlepšie 
 na dvoch miestach
3. odobrať hemokultúru
4. ak sú známky meningeálneho dráždenia, 
 vykonať LP
 - Robíme takmer vždy, ale závisí od klinického  
 stavu a prejavov krvácania (Tab.2)
 a. vyšetrenie likvoru – biochemické, cytolo-
  gické, kultivačné, PCR
5. podať ATB hneď po odberoch
  a. Cef. 3. gen – cefotaxim
  b. Kryšt. PNC G
  c. Chloramphenicol
6. urobiť odbery:
  a. KO+dif.
  b. Hemokoagulačné 
      (antitrombín III, Fbg, D-diméry)
     c. Bioch: glyk, kreat, Na, K, Ca, celk. bielk., 
      alb, Alt, ASTRUP
  d. CRP, PCT
  e. Krv: voľné antigény (do hemokultúry)
7. Liečba DIC – konzultovať hematológa
  a. Heparín
  b. Antitrombín III: ak je v sére pokles 
      pod 80 %
  c. Plazma
  d. Trombocytový koncentrát pri poklese
       pod 20 x 109/l
  e. Fibrinogén pri poklese pod 2 mg/l
8. Albumín (2. – 3. deň)
9. Liečba hypotenzie
10. Korekcia vnútorného prostredia
11. Kortikoid – metylprednisolon – sa neodporúča
12. Podanie hydrokortizónu pri šoku
13. Dĺžka liečby 7 dní (dlhšie podľa klinického 
 stavu a laboratórnych výsledkov)

 kardiopulmonálne zlyhanie
 renálne zlyhanie (vyžaduje eliminačné metódy)
 periférne gangrény 

 (niekedy s potrebou amputácie)
 sérová choroba pri tvorbe imunokomplexov 

 (artritída) ktoré sa objavujú za 10 – 14 dní 
 po primárnej infekcii

ATB Dávkovanie

Deti Dospelí

I. 
voľba

Penicilín G 0,2 – 0,4 
MIU/kg/24h

24 – 30 - 
40 MIU

4 – 6 
hod.

II. 
voľba

Cefotaxim 150 – 200
mg/kg/24h

8 – 12 
g/24h

6 – 8 
hod.

Pri re-
zistencii

Chloram-
phenicol

75 – 100
mg/kg/24h

8 – 12 
g/24h

6 – 8 
hod.
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Postexpozičná (postkontaktná) 
profylaxia je súbor opatrení začatých 
čo najskôr po expozícii meningokoka 
s cieľom zabrániť vzniku a rozvoju 
ochorenia. Medzi najzávažnejšie infekčné 
choroby, pri ktorých je nevyhnutná 
postexpozičná profylaxia, patrí besnota, 
tetanus, vírusové hepatitídy, HIV infekcia 
a meningokokové infekcie. Všeobecne 
sa na postexpozičnú profylaxiu používa 
očkovanie, aplikácia imunoglobulínov 
alebo chemoprofylaxia. Pre postexpozičnú 
profylaxiu pri IMO sa používa 
chemoprofylaxia. Správne indikovaná 
chemoprofylaxia má 90 – 95 % účinnosť. 

* Ciprofl oxacín – výnimočné situácie, nie rutinne; v prípade výskytu N. meningitidis rezistentnej na fl uorochinolóny v komunite 
 sa odporúča Ceftriaxón, Rifampicín alebo Azitromycín
**  u detí < 5 r. – maximálna dávka 125 mg (Ciprofl oxacín suspenzia obsahuje 250 mg/5 ml)
*** Azitromycín – výnimočné situácie, nie rutinne;
**** u detí < 45 kg (Azibiot neo 20mg/ml suspenzia obsahuje 100 mg/5 ml)

Tabuľka 1. Profylaktické podávanie antibiotík pri 
meningokokovom invazívnom ochorení (začať čím 
skôr – ideálne do 24 hodín od stanovenia diagnózy).

Postexpozičná profylaxia u osôb v kontakte 
s meningokokovým invazívnym ochorením

Druh ATB Dávka Interval Aplikácie

Deti < 1 rok Rifampicín
Cefi xím

10 mg/kg/deň 
8 mg/kg/deň

12 hodín (2 dni)
jedna dávka

p. o.
p. o.

Deti > 1 rok Rifampicín
Cefi xím (deti < 12 r.)
Cefi xím (deti > 12r.)
Ceftriaxón (deti < 12r.)
Ceftriaxón (deti > 12r.)
Ciprofl oxacín*(deti < 5 r.)
Ciprofl oxacín (deti 5 - 12 r.)
Ciprofl oxacín (deti > 12r.)
Azitromycín***

10 – 20 mg/kg/deň
8 mg/kg/deň
400 mg/deň
125 mg
250 mg
20 mg/kg**
250 mg
500 mg
10 mg/kg/deň **** maximum 
500mg

12 hodín (2 dni)
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka

p. o.
p. o.
p. o.
i. m.
i. m.
p. o.
p. o.
p. o.
p. o.

Dospelí Rifampicín
Cefi xím
Ceftriaxón
Ciprofl oxacín
Azitromycín

600 mg/deň
400 mg/deň
250 mg
750 mg
10 mg/kg/deň maximum 500 mg

12 hodín (2 dni)
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka

p. o.
p. o.
i. m
p. o.
p. o.

Tehotné  
a dojčiace 
ženy

Cefi xím
Ceftriaxón
Azitromycín

400 mg/deň
250 mg
10 mg/kg/deň maximum 500 mg

jednoraz. dávka
jednoraz. dávka
jednoraz. dávka

p. o.
i. m.
p. o.
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11. Profylaktaktickckické pé pé p dádodáoodávanvanieiie eee antantiibiotík pri
k

V poslednom čase ECDC a tiež Americká pediatrická 
akadémia odporúča v postexpozičnej profylaxii použí-
vať aj očkovanie. Dôvodom je, že sekundárny prípad sa 
môže objaviť po vzniku sporadického prípadu za niekoľ-
ko dní, ale aj za niekoľko týždňov. 



Pozn.: Ak sa na liečbu pacienta s invazívnym menin-
gokokovým ochorením použije iné antibiotikum ako 
cefotaxím, ceftriaxón, má sa pred ukončením hospi-
talizácie ordinovať  chemoprofylaxia na eradikáciu no-
sičstva (ciprofl oxacín, azitromycín, ceftriaxón, cefi xím, 

rifampicín). Pri liečbe penicilínom môže pretrvať no-
sičstvo a po prepustení by pacient mohol byť prame-
ňom pôvodcu nákazy pre svoje kontakty. Rifampicín 
mení farbu moču na červeno-oranžovú a vylučuje sa 
v slzách a iných telesných tekutinách.

Kontakt ÚZKY: vysoké riziko expozície respi-
račnému sekrétu a slinám

BEŽNÝ: nízke riziko expozície respirač-
nému sekrétu a slinám

Profylaxia ATB, očkovanie 
Lekársky dohľad
Nazofaryngeálny výter

ÁNO
ÁNO
NIE

NIE
NIE
NIE

Rodinný kontakt *Prolongovaný styk v domácnos-
ti (spanie, jedenie) v priebehu 7 dní 
pred objavením ochorenia

Krátkodobá návšteva domácnosti

Školský, profesionálny 
kontakt

**Študenti na spoločnej bunke, so 
spoločnou kuchynkou, deti v spoločnej 
spálni v škôlke alebo jasliach v prie-
behu 7 dní pred objavením ochorenia

Ostatní študenti školy, internátu, iných 
tried škôlky alebo jaslí, sociálneho 
zariadenia

Priateľstvo/bozkávanie ***Priama expozícia respiračnému 
sekrétu pacienta pred začatím ATB 
liečby (napr. pri resuscitácii z úst do 
úst, intubácii, potriesnenie do oka 
a pod., parenterálne poranenie)

Bežné ošetrovanie,  
starostlivosť o pacienta 24 hodín po za-
čatí  ATB liečby

Zdravotnícky kontakt ***Priama expozícia respiračnému 
sekrétu pacienta pred začatím ATB 
liečby (napr. pri resuscitácii z úst 
do úst, intubácii, potriesnenie do oka 
a pod., parenterálne poranenie)

Bežné ošetrovanie, starostlivosť o pa-
cienta 24 hodín po začatí  ATB liečby

Cestovateľský kontakt Priama expozícia respiračnému sek-
rétu (sedenie na susednom sedadle 
a kontakt trvá > 8 hodín)

Sedenie na susednom sedadle bez ex-
pozície respiračnému sekrétu, sedenie 
na ďalších sedadlách

Post mortem kontakt **** Parenterálne poranenie Protiepidemické opatrenia sa nevykoná-
vajú (vzdušný prenos nie je možný)

Tabuľka 2. Druhy kontaktov pre odporúčanie chemoprofylaxie a zvýšeného zdravotného dozoru/lekárskeho 
dohľadu v ohnisku nákazy.

*  riziko IMO bez ATB profylaxie 1:300, odporúča sa vykonať chemoprofylaxiu a vakcináciu
** riziko IMO bez ATB profylaxie 1:150 až 1:33 000
*** Používať ochranné pomôcky: rukavice, štít, okuliare
**** Neobmedzujú sa bežné pohrebné obrady, kontakt príbuzných so zomrelým

Invazívne meningokokové ochorenia
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Invazívne meningokokové ochorenia

Doplnenie
1. Niektoré antibiotiká (napr. penicilín a/alebo chlo-
ramfenikol) používané na liečbu nemusia eradikovať 
nosičstvo meningokoka. Prepustení pacienti, ktorí zo-
stanú nosičmi, môžu predstavovať riziko pre ich úzke 
kontakty, napr. pre členov spoločnej domácnosti. Pre-
to sa pacientom, ktorí sú liečení antibiotikami nee-
fektívnymi pre eradikáciu, podá pri prepustení era-
dikačná liečba (ciprofl oxacín, azitromycín, ceftriaxón, 
cefi xím, rifampicín).

2. Na chemoprofylaxiu úzkych kontaktov sa použí-
va rifampicín, ciprofl oxacín, ceftriaxón, azitromycín 
a cefi xím pre dospelých. Ceftriaxón, cefi xím, cip-
rofl oxacín a azitromycín sú odporúčané pre deti. 
Pre gravidné ženy sa odporúča ceftriaxón, azit-
romycín a cefi xím. Chemoprofylaxia sa vykoná aj 
u úzkych kontaktov, ktoré boli v minulosti očkované 
z dôvodu možnosti nízkej hladiny sérových protilátok 
a tiež ak séroskupina vyvolávateľa nebola v čase po-
dávania chemoprofylaxie dostupná.

3. Na vakcináciu pre úzky rodinný kontakt/kontakt 
v domácnosti, ktorý nebol v minulosti očkovaný, sa 
použije vakcína identickej séroskupiny, akou je vyvo-
lávateľ. V súčasnej dobe by pripadalo do úvahy očko-
vanie konjugovanou kvadrivalentnou vakcínou, ak by 
IMO bolo vyvolané séroskupinou A, C, W 135 alebo Y. 
Keďže väčšina IMO je v SR zapríčinená séroskupinou 
B, toto opatrenie bude viac využiteľné po registrácii 
vakcíny proti séroskupine B. (ECDC guidance: Public 
health management of sporadic cases of invasive me-
ningococcal disease and their contacts). 

Postexpozičná profylaxia 
je súčasťou protiepidemic-
kých opatrení v ohnisku 
nákazy IMO
1. Okamžité (najlepšie telefonické) hlásenie epide-
miológovi príslušného RÚVZ (hlási sa ochorenie a aj 
podozrenie na ochorenie).

2. Profylaktické podávanie antibiotík (pozri tabuľka 1)
s cieľom redukovať riziko IMO eradikáciou nosičstva 
v ohnisku nákazy. Profylaktické podanie vakcíny 
v prípade dostupnosti vakcíny identickej séroskupi-

ny. Vzhľadom na krátky inkubačný čas IMO je opti-
málne podanie postexpozičnej profylaxie do 24 hodín 
od diagnostiky prvého prípadu. 

3. Zvýšený zdravotný dozor/lekársky dohľad sa vyko-
náva u úzkych kontaktov, ktorí boli s chorým po dobu 
7 dní pred ochorením (pozri tabuľka 2).
 Trvanie dozoru: 7 dní od posledného kontaktu 

 s chorým – sleduje sa: telesná teplota, krvácanie
 do kože, bolesť hlavy, zvracanie, príznaky respirač-
 ného ochorenia, resp. iné príznaky infekcie.
 Obmedzenie fyzických aktivít a psychickej záťaže.

4. Pri epidemickom výskyte sa opatrenia rozširujú o:
 obmedzenie zhromažďovania osôb v uzatvorených

 priestoroch,
 mimoriadne očkovanie po rozhodnutí regionálneho,

 resp. hlavného hygienika.

5. Dekontaminácia prostredia: meningokok je veľmi 
citlivý, pravdepodobnosť nákazy je len pri priamom 
kontakte s orálnym a respiračným sekrétom. Dekon-
taminácia sa vykonáva bežnými dekontaminačnými 
postupmi.
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Epidemiologické opatrenia pri infekčných 
ochoreniach sú preventívne a represívne. 
Medzi základné preventívne opatrenia 
patrí očkovanie, pričom už aj v SR sú 
dostupné konjugované vakcíny vhodné 
pre najmladšiu populáciu, ktoré dokážu 
zabrániť vzniku ochorenia vyvolaných 
sérotypmi A, C, Y a W 135. Problémom 
bola donedávna veľmi variabilná 
séroskupina B, čo vyriešil vývoj 
proteínových vakcín, dostupných už aj 
u nás.  

Fakty, ktoré sú výraznými argumentami 
pre primárnu prevenciu, sú nasledovné:

 ochorenie postihuje aj zdravých jedincov,
 ochorenie má vysokú úmrtnosť a vážne trvalé  

 následky,
 ochorenie môže mať fulminantný priebeh,
 je známa vekovo špecifi cká incidencia, najvyššia  

 u 0- až 4-ročných detí a u 15- až 19-ročných
 adolescentov.

Vývoj vakcín a kolektívna 
ochrana
História vývoja vakcín proti IMO siaha do minulého 
storočia. Prvé účinné polysacharidové vakcíny proti 
meningokokovým ochoreniam (bivalentná proti sé-
roskupinám A a C a tetravalentná proti séroskupi-
nám A, C, W 135 a Y) boli vyvinuté v rokoch 1960, 
resp. 1970. Ich krátkodobá účinnosť a slabá imuno-
genicita u malých detí boli dôvodmi, prečo sa tieto 
vakcíny nepoužívali rutinne a celoplošne takmer ni-
kde na svete. 

Vývoj polysacharidových konjugovaných vakcín 
proti Hemophilus influenzae B(HiB), Streptococ-
cus pneumoniae a aj Neisseria meningitidis vyriešil 
problém slabej imunitnej odpovede u najmenších 
pacientov, pričom imunitná odpoveď je pri správ-

nych očkovacích schémach vzhľadom na vek dlho-
dobá. Pridanou hodnotou pri celoplošnom očkovaní 
a implementácii týchto vakcín do národných imuni-
začných programov (NIP) je vytvorenie tzv. kolek-
tívnej imunity, čo v praxi znamená, že zaočkovanie 
dostatočného množstva populácie ochráni nielen 
očkovaných, ale aj kohortu neočkovaných jedincov 
(neočkované deti, adolescentov, dospelých a se-
niorov). 

Predpokladom vzniku kolektívnej imunity je:
 dostatočná preočkovanosť populácie,
 ovplyvnenie nosičstva tou-ktorou očkovacou 

 látkou.

Prvou konjugovanou vakcínou proti NM bola mo-
novalentná vakcína proti séroskupine C (MCC) im-
plementovaná do NIP vo Veľkej Británii pre dojčatá 
od roku 1999, postupne bola vyvinutá kvadrivalent-
ná konjugovaná vakcína proti séroskupinám A, C, 
W 135 a Y, monovalentná konjugovaná vakcína pro-
ti séroskupine A (používaná v Afrike) a dokonca aj 
kombinované konjugované vakcíny Hib-MenC, Hib-
-MenCY a iné.

V roku 2014 boli v USA registrované 2 proteíno-
vé vakcíny proti séroskupine B (Bexsero, GSK 
Vaccines a Trumenba, Pfizer). Prvá je indikovaná 
u dojčiat od dvoch mesiacov veku v schéme 3 + 1 
a u 10- až 25-ročných mladistvých v dvojdávkovej 
schéme, druhá u 10- až 25-ročných mladistvých 
v trojdávkovej schéme. EMA schválila vakcínu Tru-
menba v dvoj- aj trojdávkovej schéme pre jedincov 
vo veku 10 rokov a starších. Priamy efekt týchto 
vakcín na očkovanú populáciu je dokázaný v mno-
hých štúdiách. Predpokladá sa, že tieto vakcíny 
taktiež ovplyvnia nosičstvo séroskupiny B, a tým 
následne vytvoria aj kolektívnu imunitu u neoč-
kovanej populácie. Tento efekt však môžeme oča-
kávať iba pri ich rutinnom použití a implementácii 
do NIP jednotlivých krajín.
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Stratégie primárnej 
prevencie proti IMO 
Medzi prioritné a najviac ohrozené skupiny pre vznik 
IMO, ktoré by mali byť chránené, patria: dojčatá 
a malé deti, adolescenti/mladí dospelí a  rizikové 
skupiny osôb. Medzi rizikové skupiny populácie pat-
ria:
 profesionálna expozícia – pracovníci mikrobiolo-

 gických laboratórií, vojaci, študenti žijúci v inter-
 nátoch,
 osoby žijúce alebo cestujúce do endemickej 

 oblasti (napr. pútnici do Mekky),
 deti s defi citom imunity (defi ciencia C5 – C9

 komponentov komplementu, properdínu, faktora
 H, faktora D...),
 osoby s infekciou HIV. 

V niektorých krajinách, ako napr. vo Veľkej Británii, 
v Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, 
Taliansku, Rakúsku i Česku je očkovanie súčasťou 
národných očkovacích plánov, hradí sa zo zdra-
votného poistenia pre deti a dospievajúcich. Skú-
senosti s celoplošným očkovaním konjugovanými 
vakcínami v týchto krajinách potvrdili jednoznačný 
priamy efekt ochrany u očkovaných, ale aj zníženie 
nosičstva a následne vytvorenie kolektívnej imunity 
u neočkovanej populácie. 

Je prirodzené, že v počiatkoch očkovania bola pre-
ferovaná k priamej ochrane veková skupina s naj-
vyššou incidenciou IMO v populácii, teda dojčatá a 
malé deti. Očkovanie najmladšej populácie však vy-
žaduje viac dávok vakcíny, nechráni deti pred apli-
káciou prvej dávky vakcíny a má relatívne krátko 
trvajúcu ochranu, čo vyžaduje podanie booster dáv-
ky v neskoršom veku.  Vzhľadom na tieto poznatky 
napríklad v Spojenom kráľovstve zmenili očkovaciu 
schému s použitím MCC tak, že jednu dávku (bo-
oster) posunuli do adolescentného veku. Navyše, 
imunizačná a vakcinačná komisia odporúča v tomto 
veku aplikovať kvadrivalentnú konjugovanú vakcí-
nu, ktorá okrem séroskupiny C obsahuje aj 3 ďalšie 
- A, W 135 a Y. 

Vakcinácia u adolescentov má tieto silné argumenty:
 skúsenosti z krajín, kde sa očkuje populácia 

 malých detí, ukazujú potrebu booster dávky 
 u adolescentov (poznanie),
 kolektívna imunita sa dosiahne po znížení 

 nosičstva, ktoré je najvyššie práve u adolescen-
 tov a mladých dospelých (ratio),
 u staršej populácie sú účinné očkovacie schémy

 s menším počtom dávok (ekonomické hľadisko).

U nás je očkovanie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 
585/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa 
príslušných paragrafov: 
* povinné očkovanie – § 7 ods. 8 vyhlášky pre osoby
 v úzkom kontakte s chorou osobou podľa nariade-
 nia epidemiológa a 
* odporúčané očkovanie – § 9 ods. 5 vyhlášky
 pre osoby s anatomickou a funkčnou poruchou
 sleziny a pred splenektómiou. 

Represívne opatrenia sa vykonávajú v úzkej spo-
lupráci s príslušným RÚVZ a riešia sa v ohnisku in-
vazívneho meningokokového ochorenia (režimové 
opatrenia, profylaktické podávanie ATB za účelom 
redukcie nosičstva, očkovanie v prísne vymedze-
ných prípadoch a pod.). Pre ich prijatie a očakávanú 
efektívnosť je dôležité včasné hlásenie aj podozre-
nia na IMO. 
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AD TEST

AD TEST je možné vyplniť len online.  Nájdete ho na našej stránke www.edukafarm.sk v sekcii E-LEARNING. Pre návštevu stránky môžete použiť aj 

QR kód uvedený pod testom. Brožúra, ako aj samotný AD TEST sú dostupné v záložke E-LEARNING iba prihláseným užívateľom. Registrácia je bezplatná.  

Po úspešnom absolvovaní testu vaše výsledky odošleme vždy na začiatku mesiaca do SLK pre pripísanie kreditov. Každý AD TEST je hodnotený najviac 

2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 – 100 % = 2 kredity, 61 – 80 % = 1 kredit, 0 – 60 % = 0 kreditov).

1. V liečbe purulentných komunitných meningitíd 
u detí vo veku nad 3 mesiace sa empiricky najčastejšie 
nasadzuje:
a) chloramfenikol
b) ceftriaxon/cefotaxim
c) vankomycín
d) ampicilín

2. Vyberte správne tvrdenie:
a) vitropresiou sa parainfekčný exantém zvýrazní
b) vitropresiou purpura pri IMO vymizne
c) vitropresia sa v diferenciálnej diagnostike IMO neuplatňuje
d) vitropresiou sa purpura pri IMO nezmení

3. Pre meningokoka platí:
a) podľa jeho lipidového puzdra rozlišujeme 13 séroskupín
b) podľa jeho polysacharidového puzdra rozlišujeme 10 
 séroskupín
c) podľa jeho polysacharidového puzdra rozlišujeme 13 
 séroskupín
d) podľa jeho lipidového puzdra rozlišujeme 10 séroskupín

4. Trvalé osídlenie meningokokom sa v bežnej populácii 
uvádza cca v:
a) 1 %
b) 2 – 3 %
c) 5 %
d) 10 %

5. Inkubačná doba meningokokového ochorenia je:
a) < 1 deň
b) 1 – 3 dni
c) 1 – 6 dní
d) 10 dní

6. Virulencia meningokokov závisí od:
a) puzdrových antigénov
b) adhezínov
c) IgA proteázy
d) všetky možnosti sú správne 

7. Dominantnými sérotypmi meningokoka v Európe 
a USA sú:
a) A a B
b) B a C
c) C a D
d) D a E

8. Meningokokový pás je:
a) organizovaná purpura u chorých s IMO v oblasti krku
b) organizovaná purpura u chorých s IMO v oblasti brucha
c) organizovaná purpura u chorých s IMO na tvári
d) žiadna z možností nie je správna

9. Vyberte nesprávne tvrdenie:
a) zavedenie konjugovanej vakcíny MenC znížilo výskyt IMO
b) dominantným sérotypom v subsaharskej Afrike je sérotyp A
c) konjugované vakcíny sú určené iba pre adolescentov 
 a populáciu dospelých
d) konjugované vakcíny môžu pomáhať v prevencii ochorení 
 vyvolanými séroskupinami A, C, Y a W135

10. Vzhľadom na vakcináciu proti meningokokovým 
infekciám platí:
a) polysacharidový antigén B je výrazne imunogénny
b) séroskupina B je pomerne rôznorodá
c) na vývoj vakcíny proti séroskupine B nie sú vhodné proteíny  
 bunkovej steny
d) všetky možnosti sú správne
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TRUMENBA 

Mladí majú 
k sebe blízko

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje 60 μg Neisseria meningitidis séroskupiny B fHbp podskupiny A, 60 μg Neisseria meningitidis séroskupiny B fHbp podskupiny B. : 

 Primárna 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením aktuálneho súhrnu charakteristických vlastností lieku.
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