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Príhovor redakčnej rady
Vážení čitatelia, milí priatelia,
dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo nášho časopisu, ktoré, veríme, Vás obohatí vo Vašej
práci. V závere časopisu sa máte šancu dozvedieť, čo nové na poli mikrobiológie priniesli
Prowazekove dni, ktoré sa tentoraz trochu netradične uskutočnili v kúpeľnom mestečku
Patince.
Redakčná rada SKM sa rozhodla od tohto roku pripravovať jednotlivé čísla časopisu
tematicky a tým ponúkať čitateľom komplexnejší pohľad na rôzne typy ochorení z pohľadu
klinického mikrobiológa. Najnovšie číslo časopisu je venované stále aktuálnej problematike sexuálne prenosným infekciám. Ako uvádzajú správy ECDC, najčastejšie hlásenou STI
v Európe je infekcia Chlamydia trachomatis, ktorej výskyt môže byť v skutočnosti oveľa
vyšší vzhľadom na asymptomatický priebeh ochorenia a odlišné metódy diagnostiky
v jednotlivých krajinách. Prevalencia infekcie N. gonorrhoeae je neporovnateľnejšie nižšia,
hoci je po chlamýdiovej infekcii druhou najčastejšou STI. Pozorovaný stúpajúci trend šírenia
tejto infekcie a s ním spojená klesajúca citlivosť na cefalosporíny 3. generácie však robí
z tejto infekcie vážny zdravotnícky problém. Kým vďaka vakcinácii a programom „harm
reduction“ má trend výskytu hepatitídy B v EU klesajúci charakter, tak hepatitída C (ktorou
sú infikovaní najmä vnútrožiloví užívatelia drog) sa začína v EU stále viac šíriť aj v skupine
mužov, ktorí majú styk s mužmi. Napriek tomu, že pri infekcii HIV existujú rozdiely
v prevládajúcom spôsobe prenosu ako aj v incidencii medzi jednotlivými krajinami EU, aj tu
môžeme vďaka preventívnym programom ale aj účinnej antiretrovírusovej terapii pozorovať
v rámci Európy relatívne stabilný charakter epidémie. Podobne stabilný trend sa zaznamenal
aj vo výskyte syfilisu, hoci tak ako aj pri infekcii HIV, aj tu je potrebné počítať s rozdielmi
v rámci jednotlivých krajín a s určitým percentom nehlásených či neznámych prípadov.
Súčasné číslo Správ klinickej mikrobiológie ponúka prehľadové práce s aktuálnymi
informáciami o epidemiológii, diagnostike a terapii sexuálne prenosných infekcii
spôsobených T. pallidum, N. gonorrhoeae, HIV, HSV-2, Trichomonas vaginalis
a kvasinkami.
Milí čitatelia a kolegovia, veríme, že vás aktuálne číslo SKM zaujme a bude inšpiráciou
pre vašu ďalšiu prácu. Tešíme sa tiež na vaše ďalšie odborné príspevky. V prípade, že budete
mať záujem obohať časopis výsledkami vašej práce či novými poznatkami, odporúčame vám
pridať k článku tiež abstrakt v anglickom jazyku.

Danica Staneková
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Syfilis
Švecová Danka
Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB Staré mesto, Bratislava
Abstrakt
Syfilis sa považuje za jednu z najzávažnejších sexuálne prenosných infekcii. Ak sa adekvátne
nelieči môže mať ďalekosiahle následky a môže sa preniesť z matky na plod. Výskyt sa
zvyšuje v celom svete, včítane Európy. Práca rozoberá jednotlivé štádia choroby a liečbu.
Zobrazuje trend výskytu v priebehu dvoch dekád na Slovensku.
Summary
Syphilis is considered to be one of the most serious sexually transmitted infections. When left
untreated it may have serious consequences and there exists mother to child transmission. It´s
rate is increasing through the whole World, including Europe. Article possesses stadium of
disease and it´s therapy. It shows trend of syphilis rate in two decades in Slovakia.
Úvod
Sexuálne prenášané infekcie (STI) patria medzi najvýznamnejšie infekcie, ktoré vplývajú
na zdravie populácie a to na celom svete, nevynímajúc ani Európu. Vyskytujú sa vo všetkých
krajinách sveta bez ohľadu na to, o akú ekonomickú úroveň krajiny ide. STI sa spájajú
s nechráneným pohlavným stykom a striedaním sexuálnych partnerov, čo súvisí s uvoľneným
sexuálnym správaním. Títo jedinci predstavujú rizikovú skupinu obyvateľstva, nezávisle
od pohlavia. Syfilis sa považuje za jednu z najzávažnejších STI infekcií, nakoľko ak sa
nelieči, má ďalekosiahle následky na zdravie jedinca. Prenáša sa prevažne pohlavným
stykom, no existuje aj prenos z matky na dieťa počas tehotenstva alebo počas pôrodu.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že ročne sa vyskytuje približne
11 miliónov nových prípadov na celom svete, s najvyšším výskytom v juhovýchodnej Ázii
a v severnej Afrike (1). V Európskych krajinách sa zisťuje najvyšší výskyt vo východnej
a centrálnej Európe, kam patrí aj Slovensko (2). Je veľmi dôležité zisťovať epidemiologickú
situáciu syfilisu vo všetkých krajinách. Vďaka migrácii obyvateľstva a otvoreným hraniciam
význam surveillance syfilisu nadobúda na vážnosti v manažmente verejného zdravia
obyvateľstva.
Vyvolávateľ a klinické štádia syfilisu
Vyvolávateľom syfilisu je Treponema pallidum, spirochéta, ktorá je tkanivovým parazitom.
Do organizmu sa dostáva cez malú ranku, odreninu alebo porušený kožný alebo slizničný
povrch. Inkubačná doba je približne 3 týždne a dovtedy sa nedá získaná infekcia dokázať
bežnými vyšetrovacími metódami. Nie každý pohlavný styk s infikovaným jedincom musí
viesť k prenosu infekcie. Pravdepodobnosť sa zvyšuje, ak počas sexuálneho styku dôjde k
malému poraneniu, hoci aj neviditeľnému. Ulcus durum, alebo tvrdý vred, sa vytvorí v mieste
vniknutia infekcie a predstavuje 1.štádium syfilisu (obr. č. 1) (3). Vyskytuje sa v oblasti
pohlavných orgánov ako u mužov, tak aj u žien. Takzvaný kondómový ulcus durum sa
vytvorí pri koreni penisu aj v prípade mechanickej ochrany, ak dochádza k neúplnej ochrane
počas pohlavného styku.
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Obr. č. 1: Ulcus durum na pohlavnom úde (zdroj: autor)
Známe sú aj prípady netypickej lokalizácie, napríklad na jazyku, na pere, čo súvisí
so sexuálnymi praktikami, ale tiež v rekte u homosexuálov, ale aj u žien a veľmi zriedka
na čípku maternice. Zdravotnícky pracovník sa môže nakaziť prácou s infikovaným
materiálom, napríklad pri vyšetrovaní chorého, ak nemá gumené rukavice alebo pracuje
s krvou, ak má chorý treponémiu. Takáto infekcia je lokalizovaná zvyčajne v oblasti prstov,
najčastejšie v mieste nechtového valu, kde sa vytvorí po inkubačnej dobe prvé štádium
syfilisu.
Ak sa syfilis nelieči, prechádza do druhého štádia, kedy dochádza k treponémii, zväčšeniu
postupne všetkých lymfatických uzlín, ktoré sú nebolestivé a tvrdé, môže dôjsť aj
k prechodnému postihnutiu vnútorných orgánov. Typický je exantém na koži a slizniciach.
Syfilitický výsev nesvrbí a chorý mu nemusí venovať pozornosť, obzvlášť ak je diskrétny
a zvýrazní sa len pri fyzickej záťaži alebo pri sprchovaní teplou vodou. V tomto období sú už
všetky sérologické reakcie pozitívne a to špecifické aj nešpecifické (4).
Obdobie medzi prvým a druhým štádiom je bez klinických prejavov. V tomto latentnom
štádiu infekcia nepozorovane progreduje. V ére antibiotík, kedy sa každá bakteriálna infekcia,
často aj banálna, lieči antibiotikami, rozšíril sa podiel chorých na syfilis v nepoznanom
latentnom štádiu. Nakoľko v období, kedy boli infikovaní vyvolávateľom syfilisu, užívali
antibiotiká z iných dôvodov. Takáto liečba môže byť účinná na bakteriálnu infekciu, avšak
súčasne prebiehajúcu infekciu Treponema pallidum môže len čiastočne potlačiť.
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V dôsledku toho syfilis pokračuje ďalej v latentnej forme. Ku akému poškodeniu organizmu
dôjde, závisí od mnohých faktorov. Pacienti s latentným syfilisom bývajú obyčajne zachytení
náhodne, kedy sa im robí skríningové vyšetrenie na syfilis, napríklad pred operačným
zákrokom alebo pri darovaní krvi alebo plazmy. Anamnesticky sa nám často nepodarí ani
zistiť, kedy bol pacient infikovaný, lebo prvé štádium sa mu nemusí vytvoriť. Tento fakt nám
veľmi sťažuje boj proti syfilisu, lebo epidemiologicky veľmi ťažko hľadáme možný zdroj.
Opierame sa vtedy predovšetkým o predchádzajúce skríningové vyšetrenie, ak nejaké bolo, čo
by nám mohlo pomôcť pri určovaní doby vzniku infekcie a tým aj hľadania podozrivého
sexuálneho kontaktu. V latentnom štádiu, ak trvá viac ako 2 roky, musíme chorých vyšetriť aj
so zameraním na postihnutie vnútorných orgánov a to predovšetkým centrálneho nervového
systému (CNS), lebo Treponema pallidum môže prekonať cerebrospinálnu bariéru a vyvolať
neurosyfilis s následným tabesdorsalis alebo progresívnou paralýzou. Tieto sa obyčajne
vyvíjajú u neliečeného syfilisu po 4 - 7 rokoch od vzniku infekcie. Pre tretie štádium je
typická guma, ktorá môže postihnúť kožu alebo vnútorný orgán. Guma je vždy len jedna
a deštruktívna, obzvlášť nebezpečná pri postihnutí kardiovaskulárneho systému, najmä aorty.
Rozpadnuté tkanivo môže mať život ohrozujúce dôsledky.
Prenos syfilisu z matky na plod
Infikovaná matka môže preniesť infekciu na plod len ak je v aktívnom štádiu infekcie. Ak má
matka treponémiu, prechádza Treponema pallidum cez placentu a infikuje plod. Placenta je
schopná ochrániť plod pred touto infekciou prvé 4 mesiace, potom túto schopnosť stráca a
plod sa infikuje (3). Jeho poškodenie závisí od toho, v akom štádiu vývinu je a aká je nálož
treponémovej infekcie. Ak je poškodenie veľmi veľké, rodí sa mŕtvy plod, ktorý je zaplavený
treponémami. Ak je matka infikovaná v neskoršom štádiu tehotenstva a ešte nedošlo
k treponémii, môže byť plod infikovaný počas pôrodu a vtedy sa u neho vyvinie získaný
syfilis, to znamená, že bude mať prvé štádium syfilisu v mieste vniknutia Treponema
pallidum do organizmu, v mieste najväčšieho tlaku, kde mohlo dôjsť k poškodeniu celistvosti
kože, napr. na zadočku, ramenách a pod. Ak bola tehotná , u ktorej sa diagnostikoval syfilis
v minulosti adekvátne liečená, plodu nehrozí infekcia Treponema pallidum. Nemôžeme však
zaručiť, že tehotná od tej doby nebola znovu infikovaná a preto je každá tehotná preliečená
počas gravidity penicilínovou kúrou, aby sme bezpečne ochránili plod pred touto infekciou.
Sérologické vyšetrenie na syfilis patrí do povinného skríningového vyšetrenia u každej
tehotnej ženy v Slovenskej republike a každá zachytená tehotná je povinne liečená. Aj napriek
tomuto sa občas stane, že niekto tomuto unikne a potom je potrebné zistiť, či dieťa narodené
tejto žene je choré na syfilis alebo nie, v prípade, že je sérologicky pozitívne. Sérologické
vyšetrenie zamerané na IgM protilátky podá výpovednú informáciu, či ide o infekciu plodu.
IgM protilátky pre svoju veľkosť neprenikajú placentou, na rozdiel od IgG protilátok, ktorú sú
malé, placentou prejdú a ich pôvod je tým pádom nejasný. Na druhej strane prítomnosť IgM
protilátok dokazuje, že plod vytvára protilátky proti Treponema pallidum a to znamená, že
došlo ku infekcii. IgG protilátky sa tiež používajú v diagnostike syfilisu plodu. Ak ich titer
po pôrode klesá (predovšetkým testy na nešpecifické protilátky), znamená to, že IgG sa
prirodzene odbúravajú, netvoria a pochádzajú od matky. Ak plod tvorí IgG protilátky, ich titer
neklesá, ale naopak vrastá, ak sa dieťa nelieči.
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Liečba syfilisu
Treponema pallidum je stále citlivá na penicilín a preto je penicilín liekom prvej voľby.
V prípade, že chorý udáva na penicilín precitlivenosť, je vhodné ho vyšetriť, a ak sa alergia
nepotvrdí, môže sa zahájiť liečba. Ak sa alergia potvrdí, odporúča sa hyposenzibilizácia,
ktorú zahraničné pracoviská bežne vykonávajú. Inou voľbou je liečba antibiotikom inej
chemickej štruktúry, napr. tetracyklínmi, makrolidmi a i. Dĺžka liečby závisí od štádia
a predlžuje sa v neskorom štádiu. Neurosyfilis sa lieči vysokými dávkami podávanými
intravenózne.
Epidemiologické opatrenia
Syfilis patrí medzi STI, ktoré sa povinne hlásia a robí sa u nich depistáž. Všetky sexuálne
kontakty by mali byť sérologicky vyšetrené a v prípade pozitivity aj adekvátne liečené.
V prvom štádiu syfilisu sa majú vyšetriť kontakty, ktoré chorý mal v období 3 mesiacov.
V druhom štádiu syfilisu sú to kontakty v období 6 mesiacov a 1 roku u skorého latentného
syfilisu. Po ukončení liečby je chorý sledovaný v závislosti od štádia choroby, kedy sa
sérologicky sleduje, či klesá titer protilátok proti Treponema pallidum. Protilátky nemajú
ochranný charakter, sú len odrazom toho, že chorý prišiel do kontaktu s Treponema pallidum.
V prípade, že je chorý znovu infikovaný syfilisom, titer protilátok vzrastá a musí byť znovu
liečený ako čerstvý novo vzniknutý syfilis.
Epidemiologická situácia syfilisu na Slovensku
V období rokov 1991-2014 bolo hlásených na Slovensku 5374 prípadov syfilisu (5, 6). Graf 1
znázorňuje počet prípadov syfilisu na 100 000 obyvateľov a to u mužov, žien aj spolu.
Graf č.1: Počet prípadov syfilisu na 100 000 obyvateľov na Slovensku v rokoch 1991 - 2014.
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Napriek tomu, že syfilis podlieha na Slovensku povinnému hláseniu, predpokladá sa, že sa
hlási približne 90 % prípadov. História hlásenia pohlavných chorôb siaha až do roku 1925,
a prvé údaje o syfilise z celej krajiny, vtedy Československa, pochádzajú z roku 1945 (7).
V povojnovom období akcia proti pohlavným chorobám znížila výskyt syfilisu. Celoplošný
skríning populácie odhalil väčšinu prípadov chorých na syfilis a zabezpečil ich liečbu.
Uzavreté hranice mali pozitívny vplyv na rozširovanie STI, včítane syfilisu. Napriek tomu sa
vyskytli sporadické uzavreté epidémie v niektorých lokalitách krajiny. Situácia sa zmenila
po politických a ekonomických zmenách v krajine v posledných dvoch dekádach. Nastal
vzrast výskytu STI, včítane syfilisu. Tento vzrast podporovali otvorené hranice krajiny,
zvýšená migrácia obyvateľstva, zvýšená aktivita sexuálnych pracovníčok a uvoľnenie
sexuálneho správania v rozličných vekových skupinách, predovšetkým u mladých dospelých.
Najvyšší výskyt bol zaznamenaný v roku 2009 a to 7,3 na 100 000 obyvateľov. Najvyššie
zastúpeným krajom bol Bratislavský, a to v roku 2000 (36,36 na 100 000 obyvateľov) (8).
Táto oblasť má najvyššiu koncentráciu a migráciu obyvateľstva, je tu aj najvyššia
koncentrácia sexuálnych pracovníčok a tiež najliberálnejšie sexuálne správanie. V rokoch
2010- 2013 sa vyskytli sporadické epidémie na východe krajiny u marginalizovaných
sociálnych skupín a dosiahli výskyt až 57,6 na 100 000 obyvateľov v roku 2011, s následným
poklesom na 29,7 v roku 2012 a na 20,9 v roku 2013 (5,6). Na Slovensku sa nehlási sexuálna
orientácia chorých na STI a tiež na syfilis. Hoci v západnej Európe sa infekcia rozširuje
predovšetkým v tejto komunite (9,10), k tejto otázke sa v našej krajine vyjadriť nevieme.
Pretože pomer mužov a žien nie je výrazne odlišný, dá sa predpokladať, že podiel sexuálnych
pracovníčok zohráva dôležitú úlohu v epidemiológii syfilisu, pravdepodobne viac ako podiel
homosexuálnych mužov. Dá sa konštatovať, že syfilis má vzrastajúci trend v období dvoch
dekád na Slovensku, podobne ako v iných Európskych krajinách. Vyhodnocovanie
epidemiologickej situácie zohráva dôležitú úlohu a vyžaduje si aj skvalitnenie edukačného
programu, ktorý priblíži problematiku predovšetkým mladým ľuďom, z ktorých pochádza
najpočetnejšia riziková skupina obyvateľstva.
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Epidemiologická situácia gonokokových infekcií v Európe
a na Slovensku, problematika rezistencie Neisseria gonorrhoeae
voči antibiotikám
Pavlík Peter
HPL spol. s r. o. medicínske laboratóriá,
Bratislava

člen skupiny Medirex, Istrijská 20, 841 07

Úvod
Počet prípadov sexuálne prenosných infekcií (STI) má v súčasnosti stúpajúci trend vzhľadom
na rozmach cestovného ruchu vo svete a uvoľnenie sexuálneho správania. Niektoré STI
spôsobujú len diskomfort pacienta, iné môžu v prípade neliečenia spôsobiť vážne zdravotné
komplikácie, sterilitu, prípadne až smrť. Najväčšia pozornosť sa vzhľadom na masívnu
kampaň venuje infekcii HIV/AIDS, čím sa ostatné sexuálne prenosné infekcie v povedomí
verejnosti odsunuli do úzadia.
Po chlamýdiovej infekcii je druhou najčastejšou STI gonorea. Počet hlásených prípadov sa
každý rok zvyšuje a problém predstavuje aj hrozba narastania antimikrobiálnej rezistencie.
Odbornú aj laickú verejnosť vyplašili správy o neliečiteľnej kvapavke. Boli diagnostikované
infekcie vyvolané multirezistentnými kmeňmi (superbug). Išlo o ojedinelé prípady a tieto
kmene sa pravdepodobne vďaka nízkej virulencii ďalej nerozšírili. Vývoj rezistencie je
potrebné pozorne sledovať a prijímať potrebné opatrenia, aby sme zachovali účinnosť
dostupných antibiotík pre empirickú terapiu čo najdlhšiu dobu.

Epidemiologická situácia v Európe a v SR
Najrozšírenejším sexuálne prenosným ochorením je infekcia vyvolaná Chlamydia
trachomatis. V roku 2013 bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb
(ECDC) z 26 štátov EÚ/EHP nahlásených 384 555, čo predstavuje incidenciu 182 ochorení
na 100 000 obyvateľov. Z 10 krajín EÚ/EHP bolo v roku 2013 nahlásených 1043 prípadov
lymfogranulómu. Druhou najčastejšou sexuálne prenosnou infekciou je gonorea.
V roku 2013 bolo podľa ECDC z 28 štátov EÚ/EHP hlásených 52995 gonokokových infekcií,
t.j. incidencia 17 prípadov na 100 000 obyvateľov (dáta nie sú dostupné z Nemeckej
spolkovej republiky a Lichtenštajnska).
Gonorea bola hlásená takmer 3 krát častejšie u mužov (29/100 000) než u žien (9/100 000).
Tridsať deväť percent gonokokových infekcií bolo u mladých dospelých do 25 rokov a 43 %
v populácii mužov majúcich sex s mužmi (MSM). Od roku 2008 sa incidencia gonorey
vo väčšine krajín EÚ/EEA zvýšila o 79 % (obrázok 1). Najvyššia incidencia bola
zaznamenaná vo Veľkej Británii (51/100000), Írsku (28/100000) a v Litve (27/100000) [1].
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Obrázok 1: Vývoj incidencie gonorey v Európe v rokoch 2004-2013 podľa ECDC [1]
Uvádzaná incidencia gonokokových infekcií na Slovensku je oveľa nižšia, ako incidencia
v európskych krajinách. ECDC uvádza 374 hlásených prípadov zo Slovenska v roku 2013, to
znamená 6,9 prípadov na 100 000 obyvateľov [1]. Národné centrum zdravotných informácií
(NCZI) SR uvádza dokonca ešte menej hlásených prípadov (176), t. j. incidencia 3,3 prípadov
na 100 000 obyvateľov. Incidencia gonokokových infekcií v SR bola do roku 2013 dokonca
ešte nižšia ako incidencia syfilisu (obrázok 2), kde ECDC uvádza 7,6 prípadov na 100 000
obyvateľov. Nižšie čísla hlásených prípadov boli spôsobené odlišným spôsobom hlásenia.
Od roku 2014 sa hlásenie pohlavnej choroby zasiela len do Registra infekčných ochorení
(EPIS) prevádzkovaným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Tento register zbiera údaje od všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NCZI
doposiaľ získavalo údaje len z dermatologických ambulancií a oddelení). Z dôvodu tejto
zmeny metodiky zberu došlo k nárastu počtu hlásených ochorení na kvapavku [2].

Obrázok 1: Vývoj incidencie syfilisu a gonokokovej infekcie na Slovensku v rokoch 20052014 podľa NCZI [2]
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Rezistencia voči antibiotikám
Terapia kvapavky v prípade urogenitálnych infekcií v skorom - akútnom štádiu nie je
náročná, ale gonokoky si postupne vyvinuli rezistenciu voči všetkým antiinfekčným látkam,
ktoré boli používané na liečbu v prvej línii, a to sulfónamidy, penicilíny, tetracyklíny
a fluorochinolóny. Jedinou možnosťou pre liečbu v prvej línii ostali cefalosporíny tretej
generácie, ale aj u nich postupne pribúdajú hlásenia o zlyhaní terapie a zaznamenáva sa
zvyšujúci sa počet izolovaných kmeňov so zníženou citlivosťou k týmto antibiotikám.
V Japonsku, vo Francúzsku a Španielsku už boli izolované aj kmene s vysokou hladinou
rezistencie voči cefalosporínom tretej generácie [3, 4, 5]. Tieto kmene boli rezistentné aj voči
ostatným používaným antibiotikám. V prípade, že by sa takéto kmene rozšírili v populácii,
skomplikovalo by to zásadne možnosti terapie gonokokových infekcií.
História vzniku a šírenia rezistencie voči predtým používaným antibiotikám je veľmi dobre
zdokumentovaná a podobný scenár sa dá očakávať aj v prípade momentálne používaných
cefalosporínov 3. generácie [6]. Vhodnými opatreniami však môžeme docieliť spomalenie
nárastu rezistencie a čo najdlhšie zachovanie účinnosti ATB vhodných na terapiu
gonokokových infekcií.
Dôležitý je neustály monitoring vývoja rezistencie a aktualizácia smerníc pre antibiotickú
terapiu. Na základe týchto potrieb boli vypracované akčné plány na medzinárodnej úrovni
(WHO, CDC, ECDC). V Európe túto funkciu vykonáva ECDC prostredníctvom programu
Euro-GASP (European Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme). V rámci tohto
programu sa vykonáva testovanie citlivosti na antibiotiká u zaslaných izolátov zo všetkých
zúčastnených krajín (23 štátov EÚ/EHP). Prehľady a trendy vývoja rezistencie sú
vyhodnocované spolu s epidemiologickými dátami získanými pomocou dotazníkov. Tieto
údaje sú veľmi cenné pre tvorbu stratégie na spomalenie šírenia rezistencie najmä
prostredníctvom aktualizácie smerníc pre terapiu a diagnostiku ochorenia a šírením osvety
medzi odbornou verejnosťou. Súčasťou surveillance je aj zavedenie hlásenia a šetrenia
prípadov zlyhania terapie cefalosporínmi tretej generácie do epidemiologického informačného
systému (EPIS).
Najviac pozornosti sa venuje monitorovaniu rezistencie voči cefalosporínom tretej generácie,
ktoré ostali ako jediná spoľahlivá voľba pre empirickú terapiu gonokokových infekcií.
Sledovanie citlivosti na cefixím bolo do panelu zaradené na začiatku programu Euro-GASP,
v roku 2009. Vtedy bolo zaznamenaných 5 % kmeňov rezistentných voči cefixímu (MIC
>0.125 mg/l) v 10 štátoch, v roku 2010 8,7 % v 17 krajinách, v roku 2011 7,6 %. V roku 2012
bol zaznamenaný výrazný pokles rezistentných kmeňov na 3,9 % v 14 štátoch, čo predstavuje
signifikantný pokles v porovnaní s rokom 2010 a 2011 (p <0,01). V roku 2013 sa počet
rezistentných kmeňov mierne zvýšil (4,7%), ale v roku 2014 klesol na hodnotu 2%. Je to
ovplyvnené viacerými faktormi. V roku 2012 došlo k úprave smernice pre liečbu
gonokokových infekcií – zmeny lieku prvej voľby na ceftriaxón a zavedenie duálnej terapie
spolu s azitromycínom, z čoho vyplýva zníženie požívania cefixímu. Výsledky ukázali, že
viac rezistentných kmeňov voči cefixímu bolo vo vekovej skupine pacientov mladších ako 25
rokov. Nižší počet rezistentných kmeňov voči cefixímu, ale zároveň vyššia rezistencia
voči azitromycínu bola zaznamenaná v populácii MSM. Toto zistenie odráža posun
v trendoch a vyžaduje si v budúcnosti bližšie sledovanie v týchto skupinách.
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Prvé izoláty rezistentné voči ceftriaxónu (MIC >0.125 mg/l) boli zaznamenané v roku 2011.
Do roku 2014 to bolo celkom 25 kmeňov. U všetkých bola MIC cefixímu minimálne 0,125
mg/l a boli rezistentné voči ciprofloxacínu. Všetky patrili k typu ST1407. Rezistencia
voči ciprofloxacínu v Európe dosahuje okolo 50%. Boli zistené značné rozdiely medzi
krajinami. V roku 2013 bola najnižšia rezistencia zaznamenaná v Írsku a Litve (26%)
a najvyššia na Cypre (89%). Rezistencia voči azitromycínu v rokoch 2010 – 2013 dosahovala
hodnotu 5%. V roku 2014 došlo k zvýšeniu na úroveň 7,9% [7-12]. Vývoj rezistencie
gonokokov voči antibiotikám v Európe je zobrazený na obrázku 3.

Obrázok 3: Vývoj rezistencie N. gonorrhoeae voči antibiotikám v rokoch 2004-2014
zaznamenaný v rámci programu EURO-GASP (PPNG – penicilinázu produkujúca N.
gonorrhoeae) [12]
Podľa dostupných údajov na Slovensku rezistencia voči cefixímu dosahovala v roku 2012
úroveň 4,3% a v roku 2014 2,7%, čo kopíruje aj trend v Európe. Podľa normy EUCAST je
hraničná MIC pre treťogeneračné cefalosporíny 0,125 mg/l. Voči ceftriaxónu boli zachytené
dva kmene v roku 2012. Izolované kmene rezistentné voči cefalosporínom tretej generácie
dosiahli najvyššiu MIC u cefixímu 0,75 mg/l a u ceftriaxónu 0,38 mg/l. Neboli to zatiaľ
kmene s vysokou hladinou rezistencie, ako boli izolované v Japonsku a vo Francúzsku.
Najvyššia rezistencia na Slovensku bola zaznamenaná voči ciprofloxacínu, 61,4% v roku
2012 a 67,4% v roku 2014. Je to vyššia hodnota ako európsky priemer. Na tetracyklín bolo
citlivých 69,5% v roku 2012 a 44,6% v roku 2014 [13-14].
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Terapia gonokokových infekcií
Akútna gonokoková infekcia je v prípade použitia správnej terapie pomerne ľahko liečiteľná.
Dôležitý je výber antibiotika na liečbu v prvej línii. Vzhľadom na vysokú rezistenciu
zo všetkých skupín antibiotík ostali vhodné na použitie v empirickej terapii len cefalosporíny
3. generácie. Podľa európskej smernice sa v prípade nekomplikovanej akútnej infekcie
odporúča podanie ceftriaxónu 500 mg v jednorazovej dávke intramuskulárne spolu
s azitromycínom perorálne 2 g. Cefalosporíny môžu mať znížený účinok na Neisseria
gonorrhoeae v hrdle v prípade faryngeálnej infekcie. Azitromycín má s cefalosporínmi
synergický účinok a je účinný aj v prípade súčasnej chlamýdiovej infekcie. Duálna terapia
bola zavedená vzhľadom na výskyt zlyhaní monoterapie faryngeálnych infekcií
cefalosporínmi. Je predpoklad, že synergický účinok týchto dvoch antibiotík zníži možnosť
selekcie rezistentných kmeňov. Vzhľadom na preskripčné obmedzenie ceftriaxónu a nižšiu
rezistenciu ako 5 % pri cefixíme v Slovenskej republike je alternatívnou možnosťou podanie
cefixímu 400 mg v jednorazovej dávke spolu s azitromycínom 2 g. Azitromycín nie je vhodné
podávať v monoterapii. Ostatné antibiotiká by mali byť použité len na základe výsledkov
testovania citlivosti. V prípade, že je kmeň na dané antibiotikum citlivý, je možné podať
ciprofloxacín perorálne 500 mg v jednorazovej dávke. Tetracyklínové antibiotiká, ak je kmeň
citlivý, sa odporúčajú podávať iba v kombinácii s cefalosporínmi 3. generácie v prípade
terapie komplikovaných infekcií alebo pri súčasnej chlamýdiovej infekcii (Doxycyklín
perorálne 100 mg dva razy denne po obdobie 7 až 10 dní) [15].
Pri podozrení na gonokokovú infekciu je veľmi dôležité komplexné vyšetrenie pacienta
so zameraním aj na extragenitálne lokality. Faryngeálne infekcie sú ťažšie liečiteľné.
Popísané zlyhania terapie cefalosporínmi tretej generácie sa týkali práve týchto infekcií.
Nedoliečená faryngeálna infekcia predstavuje riziko pre ďalšie šírenie infekcie a rezervoár
pre vývoj rezistencie rekombináciou génov s nepatogénnymi neissériami v hrdle [16].
Keďže Slovenská republika nemá vypracovanú smernicu na diagnostiku a terapiu
gonokokových infekcií, mali by sme vychádzať z dostupnej európskej smernice.
Podľa dostupnej štúdie [16], v roku 2014 boli v terapii gonokokových infekcií použité
cefalosporíny 3. generácie len v 30%. V ostatných prípadoch boli podané antibiotiká
chinolónové (23 %), tetracyklínové (22 %), penicilínové (19 %) a makrolidové (azitromycín
v monoterapii) (6 %). Používanie antibiotík, voči ktorým je vyššia ako 10 % rezistencia
v empirickej terapii, je neefektívne. Predlžuje sa tak diskomfort pacienta a zvyšuje riziko
ďalšieho šírenia infekcie.
Zavedením duálnej terapie gonokokových infekcií je možné nárast rezistencie spomaliť, no je
treba počítať s tým, že aj tieto antibiotiká po čase nebudú vhodné pre empirickú terapiu.
Pre tento prípad už v súčasnosti prebiehajú štúdie nových antibiotík, ktoré by mohli byť
účinné na gonokokové infekcie. Sú to napr. spiropyrimidinetrione ETX0914 (AZD0914),
inhibítor topoizomerázy II, modithromicín a EDP 322 zo skupiny bicykloidov a fluoroketolid
solithromycin [17-19].
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Záver
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet prípadov gonokokových infekcií je potrebné dbať
na kvalitnú diagnostiku, aby všetci pacienti boli včas a správne diagnostikovaní a kvapavka
nebola liečená pod obrazom inej infekcie. Veľmi dôležité je pacienta s potvrdenou infekciou
nasmerovať k dermatovenerológovi na komplexné vyšetrenie, cielené vyhľadanie kontaktov
a kontrolné vyšetrenie po ukončenej liečbe. Aj v dobe rozmachu metód molekulárnej biológie
je vhodné u každého pacienta s pozitívnym nálezom vykonať kultivačné vyšetrenie
a otestovať citlivosť izolovaného kmeňa.
Vývoj rezistencie voči cefalosporínom 3. generácie v Európe zatiaľ nie je alarmujúci.
Výsledky prijatých opatrení v rámci akčných plánov sa javia ako účinné. Problémom zostáva
vysoká rezistencia voči tetracyklínovým a chinolónovým antibiotikám, ktoré sa u nás
na terapiu gonorey stále často používajú v empirickej terapii. Cieľom účinnej terapie musí byť
podanie adekvátnych antiinfekčných liečiv v prvej línii alebo správne nastavenie terapie
podľa antibiotikogramu po prijatí výsledkov kultivačného vyšetrenia.
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Aktuálne výzvy v boji proti HIV/AIDS
Staneková Danica
NRC pre prevenciu HIV/AIDS, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Abstrakt
Od začiatku epidémie svet dramaticky zvrátil šírenie infekcie HIV. Vo väčšine krajín
došlo k poklesu epidémie HIV. Vďaka úsiliu a aktivitám vynaložených v prevencii,
diagnostike a liečbe infekcie HIV počet nových prípadov a úmrtí na AIDS výrazne klesol od
vrcholu epidémie. Teraz nastal čas isť o krok ďalej, dosiahnuť ciele „90-90-90“ a zastaviť
epidémiu HIV/AIDS do r. 2030.
Abstract
Since the beginning of HIV epidemy the world has dramatically reversed the spread of
HIV. In most of countries the epidemic has been forced into decline. Thanks efforts and
activities in HIV prevention, diagnostic and treatment of new HIV infections and AIDSrelated deaths have fallen notable since the peak of the epidemic. Now the response is going
one step further, to reach the goals „90-90-90“ and to end the HIV/AIDS epidemic by 2030.
Úvod
História infekcie HIV sa začala písať na začiatku 80 rokov 20. storočia, kedy boli v San
Franciscu zaznamenané prvé smrteľné prípady pneumocystovej pneumónie u mužov, ktorí
majú styk s mužmi. Neskôr sa podobné smrteľné prípady ochorenia popísali aj
u vnútrožilových užívateľov drog. V r. 1983 bol objavený pôvodca ochorenia – vírus HIV,
popísané jeho cesty prenosu a choroba ním spôsobená dostala názov AIDS (syndróm získanej
imunodeficiencie). So zavedením diagnostických metód sa následne zistilo, že epidémia
infekcie HIV je rozšírená po celom svete. Od začiatku epidémie sa urobil značný pokrok
v diagnostike a terapii infekcie HIV a aj vďaka preventívnym programom sa podarilo
v mnohých krajinách sveta značne znížiť počet nových prípadov. Hoci infekcia HIV/AIDS
patrí v súčasnosti k infekciám, ktorým by bolo možné efektívne predchádzať, boj s ňou stále
nie je vyhratý a a jej šírenie pokračuje na celom svete ďalej.
Epidemiologická situácia infekcie HIV vo svete
Podľa údajov UNAIDS sa od začiatku epidémie sa vo svete infikovalo vírusom HIV okolo
60 mil. ľudí. Do konca r. 2015 žilo s infekciou HIV/AIDS vo svete 36,9 mil. ľudí, z toho 25,8
mil. v subsaharskej Afrike. Predpokladá sa, že sa v r. 2015 nakazilo infekciou HIV cca 2 mil.
osôb a a 1,2 mil. na AIDS či AIDS príbuznú diagnózu zomrelo. Vo svete však žije cca 17,1
mil. ľudí, ktorí o svojej diagnóze nevedia. Vďaka zintenzívneniu programov prevencie
infekcie HIV počet nových prípadov infekcie HIV klesol vo svete od r. 2000 o 35%.
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Výnimku predstavujú krajiny východnej Európy a centrálnej Ázie, kde došlo naopak k
nárastu nových prípadov o 25%. Vzrastajúci trend šírenia infekcie HIV v týchto oblastiach je
podmienený o.i. nepriaznivou socioekonomickou situáciou a s ňou spätými javmi akými sú
sex biznis, užívanie drog, obchod s ľuďmi, migrácia a pod. Nie nadarmo sa preto infekcia
HIV spolu s TBC a maláriou nazývajú „choroby chudobných“ a boj s nimi je jednou
z hlavných úloh MDG – rozvojových cieľov tisícročia (UNAIDS, 2015a).
Epidemiologická situácia infekcie HIV v EU /EHP
Podľa ECDC bolo v roku 2014 novo diagnostikovaných 142 197 osôb s infekciou HIV v
50 z 53 krajín Európskeho regiónu s incidenciou 16,4 na 100 tis. obyvateľov. Rovnako ako
v uplynulých rokoch boli zaznamenané celkové počty ľudí žijúcich s HIV/AIDS najvyššie
na východe a najnižšie v strede Európy. V r. 2014 medzi krajiny s najvyššou incidenciou
infekcie HIV patrilo Estónsko (22.1; 291 prípadov) a Lotyšsko (17,3; 347 prípadov).
Najnižšia incidencia naopak bola hlásená v Slovensku (1,6; 86 prípadov), Chorvátsku (2,2; 92
prípadov) a Českej republike (2,2; 232 prípadov). Z celkového počtu diagnostikovaných osôb
viac ako tretina (37%) pochádzala mimo vykazujúcej krajiny, hoci tento podiel sa značne líšil
od 82% na Islande a 78% vo Švédsku až po menej ako 5% prípadov v Chorvátsku, Estónsku,
Maďarsku, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku (ECDC, 2014).
V posledných desiatich rokoch sa zaznamenal stúpajúci trend výskytu nových prípadov
v krajinách EÚ/EHP u mužov, ktorí majú sex s mužmi (MSM), kým pri prenose sexuálnym
stykom muža so ženou sa pozoroval 40% pokles. V r. 2014 bol najčastejším spôsobom
prenosu nechránený sexuálny styk medzi MSM (42%), menej častý medzi mužom a ženou
(33%). Rozmanitosť epidémie infekcie HIV ilustruje aj skutočnosť, že kým v r. 2014
dominoval prenos infekcie HIV v skupine MSM v západnej a strednej Európe, na východe
prevládal prenos nechráneným sexuálnym stykom muža so ženou. Prenos injekčným
užívaním drog (IDUs) predstavoval v r. 2014 iba 4% nových HIV diagnóz, kým u takmer
20% nových prípadov bola cesta prenosu neznáma.
Epidemiologická situácia infekcie HIV v SR
Slovenská republika patrí ku krajinám EU s najnižšou prevalenciou infekcie HIV. Prvý
prípad infekcie HIV bol na Slovensku diagnostikovaný v r. 1985. Následne na to sa v r. 1986
zaviedlo povinné testovanie darcov krvi, neskôr aj tkanív, orgánov, spermy a mlieka.
K 31.12.2015 bolo v SR evidovaných 674 HIV-pozitívnych občanov SR (587 mužov a 87
žien) a 137 cudzincov. V r. 2015 bolo novo diagnostikovaných 86 osôb, z toho 7 cudzincov.
U nás v SR, podobne ako vo väčšine štátov západnej Európy, stále prevláda prenos infekcie
sexuálnym stykom muža s mužom (65%), menej heterosexuálnym nechránených sexuálnym
stykom (24%). Prenos infekcie HIV transfúziou krvi nebol doteraz v SR zaznamenaný, hoci
jeden občan SR sa týmto spôsobom nakazil v zahraničí. Napriek tomu, že IDUs predstavujú
zraniteľnú skupinu ľudí vo vzťahu ku krvou prenosným infekciám, prenos infekcie HIV
použitými ihlami a striekačkami v SR bol do konca r. 2015 evidovaný iba u 15 osôb.
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Zmeny epidemiologickej situácie v SR odráža aj zastúpenie subtypov HIV a cirkulujúcich
rekombinantných foriem (CRF). Kým v období r. 2004-2008 bol v SR najviac rozšírený
subtyp HIV-1 B prevládajúci hlavne u MSM (93,0%/) (Hábeková 2010), v r. 2009-2012 jeho
výskyt klesol na 86.1% a na Slovensku pribudli aj vďaka mobilite obyvateľstva a migrácii
ďalšie non-B subtypy vrátane cirkulujúcich rekombinantných foriem (CRF) (Tab.1)
(Chabadová 2014).
Tab. č. 1 Výskyt HIV subtypov a cirkulujúcich rekombinantných foriem v SR v r. 2008-2012.
subtypy/CRF do 2003 /%/
A
0
B
94,2
C
1,9
F
1,9
G
0
CRF01_AE
0
CRF02_AG
1,9
CRF08_BC
0
CRF12_BF
0
počet vzoriek
52

2004-2008/%/
1,4
93
2,1
1,4
0
0,7
0,7
0,7
0
143

2009-2012 /%/
0
86,1
2,8
1,4
0,7
6,3
0,7
0
0,7
144

Z dôvodu spresnenia prevalencie infekcie HIV a potreby urýchlenia diagnostiky nových
prípadov infekcie HIV sa v spolupráci NRC s mimovládnymi organizáciami vykonalo
viacero štúdii surveillance 2. generácie testovaním anti-HIV protilátok v slinách u osôb
vo vysokom riziku infekcie HIV. Zber materiálu spolu s vyplnenými anonymnými dotazníkmi
mapujúcimi rizikové správanie účastníkov sa konal na gay diskotékach, na školách,
na uliciach, či väzniciach. Nové prípady infekcie HIV v SR sa tak zistili v r. 1996 u 5,6%
osôb v skupine MSM Staneková, 2000) a v r. 2001 u 0,82% osôb pracujúcich v sex biznise
(Staneková, 2004). V rámci EU projektu SIALON I uskutočneného v r. 2008-9 v šiestich
štátoch EU sa na Slovensku zistil 6,1% výskyt infekcie HIV v skupine 400 MSM, pričom
z anonymných dotazníkov vyplynulo, že až 75% prípadov o svojej infekcii nevedelo
(Staneková, 2014b). Cielené štúdie surveillance zostávajú výzvou na zlepšenie prevencie
HIV/AIDS v ťažko dosiahnuteľných skupinách ľudí s rizikovým správaním aj do budúcnosti.
Svedčí o tom aj následný EU projekt SIALON II, realizovaný v r. 2011-2015 v skupine MSM
v 13 štátoch EU, ktorého výsledky sa t.č. vyhodnocujú (Gios, 2015).
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Laboratórna diagnostika infekcie HIV/AIDS
Na Slovensku sú pravidlá diagnostiky zakotvené v Odbornom usmernení na zabezpečenie
prevencie infekcie spôsobenej vírusom imunitnej nedostatočnosti človeka v SR zo dňa
1.12.1999 (MZSR, 2000). Z dôvodu zvýšenia pretestovanosti obyvateľstva sa u nás, podobne
ako v iných štátoch sveta, využívajú možnosti anonymného a bezplatného testovania v rámci
Národného programu prevencie HIV/AIDS. Na diagnostiku infekcie HIV sa používajú
vysoko citlivé a špecifické testovacie súpravy určené na diagnostiku infekcie HIV 1, 2 a O,
ktoré sú schopné zachytiť infekciu všetkými kolujúcimi subtypmi HIV 1 a 2 či CRF.
Z dôvodu skrátenie imunologického okna sa v súčasnosti používajú testy 4. generácie
založené na princípe enzýmovej imunoanalýzy (ELISA) alebo chemiluminiscenčnej
mikročasticovej imunoanalýzy (CMIA), ktoré umožňujú súčasný dôkaz antigénu aj protilátok
(HIV Ag/Ab), čím sa skracuje „imunologické okno“ na 3-4 týždne. Konfirmácia vzoriek
s reaktívnym výsledkom sa vykonáva centrálne v NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU
v Bratislave pomocou testov western blot HIV 1//2, DNA-PCR a RT-PCR. Progresia infekcie
HIV sa pravidelne sleduje okrem klinických aj pomocou laboratórnych markerov, akými sú
vírusová záťaž, počty CD4/CD8 lymfocytov, rezistencia HIV voči antiretrovírusovým
preparátom, tropizmus HIV či polymorfizmus koreceptora CCR5 (Staneková, 2014a).
K používaniu rýchlych diagnostických testov (RDS) pre domáce účely (home testing) sa
vo vyspelých krajinách pristupuje opatrne, keďže pri nich absentuje poradenstvo,
upozorňujúce na možnosti imunologického okna a vysvetľujúce reaktívny výsledok. Naopak,
vzhľadom na pretrvávajúcu epidémiu v ťažko dosiahnuteľných skupinách ľudí s rizikovým
správaním sa javí potrebným podporovať testovanie v komunite (community based testing),
ktoré vykonáva zaškolený personál mimovládnych organizácii pomocou RDS priamo
v teréne. Vzhľadom na rôznorodosť epidémie v jednotlivých častiach sveta ako aj odlišnú
úroveň diagnostiky infekcie HIV boli Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)
za účelom zlepšenia testovania infekcie HIV vypracované špeciálne odporúčania
pre inštitúcie poskytujúce rôzne typy testovania ( WHO, 2015).
Liečba a monitorovanie zdravotného stavu pacientov
Z pôvodne smrteľnej infekcie HIV/AIDS sa stala infekcia liečiteľná, hoci stále
nevyliečiteľná. Monitorovanie zdravotného stavu a liečba HIV-infikovaných osôb sa v SR
podobne ako v krajinách EU realizuje na základe odporúčaní European AIDS Clinical Society
– EACS (EACS, 2015). Tieto sú neustále inovované na základe výsledkov klinických štúdii a
dostupné na webovej stránke EACS aj v národným jazykoch. V súčasnosti je v rámci
antiretrovírusovej terapie (ART) k dispozícii 6 tried liekov: nukleozi(ti)dové a
nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy, inhibítory proteázy, inhibítory fúzie a
inhibítory koreceptorov. Cielená ART brzdí množenie vírusu na rôznych stupňoch jeho
replikácie a tým dáva šancu imunitnému systému regenerovať sa. Za minimálny štandard
ART sa v súčasnosti považuje trojkombinácia liekov, ktorej výhodou je o.i. nižší počet dávok
tabliet, ktoré pacient denne užíva.
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V prípade, že je už je raz pacient liečený, je jeho liečba doživotná. Do júna 2015 užívalo
ART vo svete 15,8 mil. HIV-infikovaných osôb, čo predstavuje 41% dospelých pacientov
v porovnaní s 23% v r. 2010. Vďaka úspešnej ART došlo k poklesu úmrtí na AIDS vo svete
od r. 2004 o 42%. Stále je však vo svete bez liečby 22 mil. pacientov, ktorí by ART
potrebovali (UNAIDS, 2015a).
Nepriaznivým javom sprevádzajúcim ART je možný vznik rezistencie HIV, a to najmä
u dlhodobo liečených pacientov či u pacientov s nízkou adherenciou k liečbe. Vírus HIV
mutuje v génoch kódujúcich enzýmy vírusu, voči ktorých je ART namierená, čím sa znižuje
jej účinnosť a vyvstáva nutnosť neustálej zmeny kombinácie liekov. Súčasne sa preto vo svete
sleduje v záujme nasadenia cielenej liečby tiež šírenie rezistentných kmeňov HIV tak u novo
diagnostikovaných ako aj liečených HIV-pozitívnych pacientov (Hofstraa, 2014). Vývoj
účinnej vakcíny ako aj nových liekov proti HIV zostáva však naďalej výzvou pre vedcov
a farmaceutické spoločnosti, o čom svedčí aj aktuálna správa o úspešnom využití techniky
CRISPR/Cas 9 pri odstránení provírusu HIV z T-lymfocytov in vitro (Kamisnki, 2016).
Kombinovaná ART zohráva dôležitú úlohu aj v prevencii prenosu infekcie HIV z matky
na dieťa. Kým u neliečených HIV-pozitívnych tehotných žien predstavovalo kedysi riziko
prenosu infekcie na dieťa až 30%, cielená profylaxia vertikálneho prenosu znížila toto riziko
na 3-4%. Vďaka účinnej profylaxii vertikálneho prenosu infekcie HIV z matky na dieťa klesol
od r. 2000 počet nových prípadov u detí vo svete o 58% (UNAIDS, 2015a). V SR zatiaľ nebol
potvrdený prenos infekcie z matky na dieťa, hoci do konca roku 2015 bolo v SR evidovaných
24 HIV-infikovaných tehotných žien (z nich 3 cudzinky), ktoré porodili 27 detí. Infekcia HIV
sa definitívne nepotvrdila u 21 detí, u dvoch detí sa infekcia nedosledovala z dôvodu odchodu
do zahraničia a status 4 detí je ešte sledovaný. V snahe znížiť riziko prenosu infekcie HIV
z matky na dieťa vypracovalo WHO validačné kritéria, na splnenie ktorých vyzvalo štáty
sveta, vrátane SR. Ich podstatou je dosiahnuť čo najvyššiu pretestovanosť tehotných žien
a u HIV-infikovaných zabezpečiť profylaxiu vertikálneho prenosu tak, aby sa prenos infekcie
HIV z matky na dieťa znížil na minimum (WHO, 2014).
V súčasnosti sa okrem postexpozičnej profylaxii (PEP) veľa diskutuje aj o využití
predexpozičnej profylaxie (PrEP) v prevencii HIV, najmä u osôb v trvalo vysokom riziku
infekcie HIV, ako sú MSM, partneri HIV-pozitívnych osôb, ľudia často striedajúci
sexuálnych partnerov a pod. Možný benefit PrEP v prevencii infekcie HIV však zatiaľ stále
zostáva predmetom klinických a epidemiologických štúdii (CDC, 2014).
Vďaka účinnej ART ľudia s HIV/AIDS prežívajú dlhšie, ich život je kvalitnejší a obraz ich
choroby sa zmenil. Infekcia HIV v stala chronickým ochorením s manifestovaním nielen
infekčných ale aj kardiovaskulárnych, metabolických, neuropsychiatrických a psychiatrických
komplikácií. U vysoko adherentných pacientov je infekcia HIV liečiteľným, ale stále ešte
nevyliečiteľným ochorením s priemernou dĺžkou života blízkej inak zdravého človeka (May,
2014).
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Kombinovaná ART nielen výrazne skvalitnila a predĺžila život pacientov, ale aj znížila
úmrtnosť na infekciu HIV, a to o 19% v rozpätí r. 2004-2009. Navyše potlačením virémie
u liečených pacientov prispela tiež značne k zníženiu pravdepodobnosti ďalšieho šírenia
infekcie HIV, čo má veľký význam pre primárnu prevenciu. Nie nadarmo si organizácia
UNAIDS v roku 2014 stanovila ambiciózny cieľ ukončiť epidémiu infekcie HIV do r. 2030.
V mene jeho splnenia vyhlásila výzvu „90-90-90“, .t.j. dosiahnuť, aby do r. 2020 vo svete 90
% osôb nakazených vírusom HIV poznalo svoj HIV status, z nich bolo 90 % liečených
a z nich malo 90 % potlačenú virémiu (UNAIDS, 2014). Medzi ďalšie významné ciele
UNAIDS patrí dosiahnuť zníženie počtu nových prípadov za rok o viac ako 75%, nulovú
diskrimináciu osôb s HIV/AIDS a ukončiť epidémiu do r. 2030 (UNAIDS, 2015b).
Záver.
V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľné, avšak ešte stále nevyliečiteľné ochorenie.
Kvalita života pacienta sa neodvíja iba od zdravotného stavu pacienta, ale tiež od toho, ako sa
on samotný či jeho okolie, ktorému sa so svojim problémom zverí, dokážu s infekciou
vyrovnať aj po stránke psychickej a sociálnej. Pretrvávajúce predsudky, mýty a strach
spoločnosti sú preto v dnešnej dobe často väčšou prekážkou pre šťastný a kvalitný život
pacienta než infekcia samotná. Dosiahnutie ambicióznych cieľov UNAIDS zastaviť epidémiu
HIV/AIDS sú preto výzvou nielen pre odborníkov a dobrovoľníkov pracujúcich v prevencii
HIV/AIDS ale pre celú spoločnosť.
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Urogenitálne infekcie vyvolané vírusom herpes simplex
Štiglincová Valéria, Hučková Daniela
Oddelenie virológie, sérológie a molekulárnej biológie infekčných ochorení MEDIREX a.s.,
Bratislava,
Abstrakt
Herpes simplex vírus (HSV) typ 1 a 2 (HSV-1, HSV-2) sú celosvetovo hlavnými
pôvodcami genitálnych lézií. Väčšina infekcií je vyvolaná HSV-2, avšak postupne narastá
počet urogenitálnych infekcií spôsobených HSV-1. K prenosu infekcie dochádza kontaktom
s léziami a genitálnymi sekrétmi. Vírus môže byť vylučovaný aj asymptomaticky. K prenosu
vírusu dochádza najčastejšie od infikovaného partnera, ktorý nemá viditeľné lézie. Najväčšie
riziko prenosu infekcie je počas symptomatickej fázy ochorenia. Vážnym následkom
genitálneho herpesu je neonatálna herpetická infekcia, ktorá je zvyčajne spôsobená HSV-2
a môže mať fatálne následky. V diagnostike genitálneho herpesu sa používajú sérologické
testy a metódy priamej detekcie vírusu. Antivírusová terapia napomáha zlepšeniu klinického
stavu u väčšiny symptomatických pacientov.
Kľúčové slová: herpes simplex vírus typ 1 a 2, séroprevalencia, diagnostika, liečba
Abstract
Herpes simplex virus (HSV) types one and two (HSV-1 and HSV-2) are the main cause
of genital ulcers worldwilde. Most genital herpes is caused by HSV-2, but increasing number
of infections caused by HSV-1. Infections are transmitted through contact with lesions and
genital secretions. Virus can also be shed asymptomatic. Transmission most commonly
occurs from an infected partner who does not have visible sores and who may not know that
is infected. The highest possibility of virus transmission is during outbreak periods when
lesions are present. Neonatal herpes is a serious complication of genital herpes, usually caused
by HSV-2. Rarely it can lead to the death of a newborn. Serological testing and direct
methods of viral detection are recommended in diagnosing genital herpes. Antiviral therapy
offers clinical benefits to most symptomatic patients.
Key words: herpes simplex virus type 1 and 2, seroprevalence, diagnostic, treatment

Charakteristika vírusu herpes simplex
Herpes simplex vírus patrí do čeľade Herpesviridae, podčeľade Alphaherpesvirinae.
Virión má priemer 150 – 200 nm. Kapsid veľkosti 110 nm sa skladá zo 162 kapsomér a je
obalený medzivrstvou (tegument) a vonkajším glykoproteínovým obalom. Veľký genóm je
tvorený dvojvláknovou dsDNA pozostávajúcou zo 152 000 bp. Genóm má opakujúce sa
sekvencie na oboch koncoch (terminal repeat, TR) aj vo vnútri reťazca (internal repeat, IR).
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Tieto sekvencie symetricky ohraničujú jedinečné U (unic) úseky dsDNA - dlhý (unic long,
UL) a krátky (unic short, US). Dvojvláknová DNA má repetície usporiadané podľa
nasledujúcej schémy: TRL-UL-IRLIRS-US-TRS. DNA vírusu obsahuje cca 84 génov, skutočný
počet ešte nie je celkom ustálený, keďže sa objavujú nové čítacie rámce prepisované
z protismerného reťazca dvojvláknovej DNA.
Počet proteínov identifikovaných v infikovanej bunke nepresahuje 80. Na začiatku
replikácie herpesvírusov sa tvoria skoré neštruktúrne proteíny, ktoré regulujú transkripciu,
presun vírusovej mRNA a syntézu ostatných bielkovín a vDNA. Štruktúrne proteíny kapsidu
sa presúvajú do jadra, kde je dsDNA vbaľovaná do kapsidu. Zrelé kapsidy sa obaľujú
na jadrovej membráne a definitívny obal získavajú prienikom cez cytoplazmatickú
membránu.
Replikačný cyklus je pomerne krátky (16 – 18 hodín). Vo vnímavých bunkách sa vírus
rozmnožuje za tvorby zreteľných cytopatických zmien s vnútrojadrovými inklúziami,
pri niektorých izolátoch dochádza k tvorbe mnohojadrových buniek (syncýcií) (Rajčáni et
Čiampor, 2006).
Herpes simplex vírus (HSV) sa vyskytuje v dvoch biologicky a antigénne rozdielnych
typoch: 1 a 2 (HSV-1 a HSV-2). Sekvencie ich DNA sú vo veľkom rozsahu homológne, líšia
sa niektorými úsekmi, kódujúcimi antigénovo odlišné glykoproteíny (napr. gG1 a gG2).
U oboch typov vírus po primárnej infekcii navodzuje latenciu v nervových gangliách
(trigeminálnych, resp. sakrálnych).

Epidemiológia
Infekcie vyvolané vírusmi HSV-1 a HSV-2 sú celosvetovo veľmi rozšírené. Citlivosť
na podmienky vonkajšieho prostredia do určitej miery limituje ich šírenie. Potrebný je úzky
telesný kontakt medzi infikovaným jedincom a vnímavou osobou. K prenosu infekcie
dochádza spravidla kontaktom s infekčnými telesnými tekutinami (napr. sliny, krv, vaginálny
sekrét, tekutina kožných lézií) alebo kontaktom s léziami na prstoch rúk, trupe, očiach a pod.
(Sen et Barton, 2007). Klinická manifestácia ochorenia závisí od miesta vstupu vírusu
do organizmu, imunologického stavu, veku a antigénneho typu.
HSV-1 býva označovaný ako orálny typ, častejšie býva lokalizovaný v hornej časti tela
a prenáša sa priamym kontaktom infikovanými orálnymi sekrétmi. Primoinfekcia vírusom
HSV-1 väčšinou prebieha v detskom veku, pričom je vyššie riziko prenosu ochorenia
od symptomatických jedincov (vyššia vírusová nálož), ako od osôb vylučujúcich vírus
asymptomaticky. Premorenosť populácie sa odhaduje na 50 – 60% (nad 30 rokov), 70 – 80%
(nad 40 rokov) a okolo 90% po 50 – tom roku života (Kinghorn, 1999; Kimberlin, 2004;
Howard et al., 2003). Prevalencia varíruje podľa typu populácie, veku a geografickej oblasti.
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HSV-2 je označovaný ako genitálny typ. Jeho prenos sa najčastejšie uskutočňuje
sexuálnym kontaktom infikovanými genitálnymi sekrétmi a vyvoláva kožno-slizničné prejavy
najmä ,,od pása nadol“. Infekcia je ľahšie prenosná z muža na ženu, z čoho vyplýva aj vyššia
prevalencia HSV-2 u žien v heterosexuálnej populácii. Séroprevalencia protilátok proti HSV2 je u nás v zdravej heterosexuálnej populácii 11 % a v populácii HIV pozitívnych
homosexuálov 40 % (Bystrická et al., 2000). Infekcia v anogeninálnej oblasti zvyšuje riziko
prenosu ďalších pohlavne prenosných ochorení.
Orofaciálna infekcia HSV-2 je zriedkavá, keďže u väčšiny populácie je už v latentnej
forme v trigeminálnych gangliách prítomný HSV-1, ktorý navodením lokálnej imunitnej
reakcie znižuje schopnosť HSV-2 kolonizovať túto oblasť. Taktiež superinfekcia typom 2
po predchádzajúcej HSV-1 urogenitálnej infekcii je raritná (Jarčuška et Adamkovičová,
2004).
Genitálny herpes môžu vyvolať oba typy HSV. Častejším pôvodcom urogenitálnej
infekcie je HSV-2 (asi 70 – 90 % infekcií) v porovnaní s 10 – 30 % prípadov vyvolaných
HSV-1 (Cunningham et al., 2003). Viaceré epidemiologické štúdie však zaznamenali zvýšený
podiel HSV-1 (vo Veľkej Británii a Japonsku 30 – 50 %) (Rhoda et Wald, 1999; Kinghorn,
1999). Genitálny herpes vyvolaný HSV-2 sa v minulosti pozoroval hlavne v tretej dekáde
života, súčasné štúdie však poukazujú na presun do skoršieho veku (adolescenti).
Looker et al., 2015 publikovali odhad prevalencie a incidencie HSV-2 infekcie za rok
2012. Predpokladajú, že v roku 2012 bola v populácii 15 – 49 ročných prevalencia HSV-2
celosvetovo 11,3 % (417 miliónov ľudí, z čoho bolo 267 miliónov žien). Najvyššia
prevalencia bola v Afrike (31,5 %). Taktiež odhadli, že v tejto vekovej kategórii bolo v roku
2012 19,2 milióna nových infekcií HSV-2.

Obr. č. 1: Predpokladaná prevalencia HSV-2 v roku 2012, rozdelenie podľa WHO regiónov
(prevzaté z Looker et al., 2015)
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U herpetických vírusov odlišujeme viacero typov infekcie:
Primárna herpetická infekcia je prvá epizóda u séronegatívneho jedinca. U žien je
najčastejšie postihnutá vulva, vagína, cervix, perineum. U mužov sú eflorescencie
lokalizované na glans penis, prípadne inde na pohlavnom úde. Predpokladá sa, že asi 40 %
primárnych genitálnych infekcií má symptomatický priebeh (Cowan et al., 1996). Typické sú
bolestivé lézie v genitálnej, prípadne extragenitálnej oblasti, dysurické ťažkosti, vaginálny
výtok (Schomogyi et al., 1998). Hojenie nekomplikovaných lézií pri primárnej genitálnej
herpetickej infekcii trvá 2 – 4 týždne. Pozorované sú aj systémové príznaky ako horúčka,
myalgie, bolesť hlavy.
Zvyšných asi 60 % primárnych infekcií má asymptomatický priebeh. Lézie sa pri nich
môžu vyskytovať v ťažko dostupných oblastiach ako je napr. cervix (Corey, 1994). Medzi
atypické prejavy patria menšie trhlinky na vulve, penise alebo v perianálnej oblasti,
lokalizovaný erytém alebo bolesť chrbta bez genitálnych lézií (Rhoda et Wald, 1999).
Pri primárnej genitálnej infekcii dochádza k virémii u 25 % pacientov (Johnston et al., 2008).
Genitálna infekcia u osoby s už vytvorenými protilátkami, spravidla proti HSV-1, sa
nazýva ,,non-primárna“ prvá epizóda. V tomto prípade sa genitálny herpes vyznačuje
miernejšími symptómami (Lafferty et al., 1987).
Pri každej ďalšej epizóde ide o reaktiváciu vírusu - rekurentná infekcia. Rekurentné
infekcie bývajú spravidla kratšie a majú miernejší priebeh ako primárne infekcie, hojenie
genitálnych lézií trvá v priemere 10 dní. Počas prvých dvoch rokov po infekcii dochádza
približne k piatim klinickým epizódam za rok, postupne frekvencia reaktivácií môže klesať.
Každá z týchto epizód môže mať symptomaticky zjavný, ale aj asymptomatický priebeh
(Tachezy et al., 2000).
Klinicky sú genitálne infekcie typmi HSV-1 a HSV-2 nerozlíšiteľné, avšak určenie typu
má význam pre odhad priebehu ochorenia a odpovede pacienta na liečbu. U pacientov s HSV2 infekciou býva ťažší priebeh ochorenia a taktiež častejšia symptomatická reaktivácia (6090% prípadov) ako u pacientov s HSV-1 (25-55%). Pacienti s HSV-2 zároveň častejšie
subklinicky vylučujú vírus (Ribes et al., 2001). Subklinické vylučovanie sa najčastejšie
objavuje v prvom roku po prekonanej infekcii. Pri symptomatickej infekcii sa do genitálneho
sekrétu vylučuje až desaťnásobne viac vírusu ako pri infekcii asymptomatickej (Wald et al.,
1997).
Rizikovými skupinami pre ťažký priebeh urogenitálnej HSV infekcie sú imunitne oslabení
pacienti (napr. pacienti s AIDS). Dochádza u nich k masívnemu výsevu eflorescencií v mieste
infekcie, predĺženému vylučovanie vírusu a diseminácii do ďalších orgánov. V dôsledku
porušenia mukóznej genitálnej bariéry genitálny herpes zvyšuje riziko nákazy HIV-1.
Zároveň u HIV-1 pozitívnych pacientov sa kvôli častejším herpetickým ulceráciám zvyšuje
riziko prenosu HIV-1 na sexuálneho partnera (Freeman et al., 2006; Wald et Link, 2002).
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Neonatálny herpes
Vážny priebeh má neonatálny herpes, ku ktorému dochádza vertikálnym prenosom
z matky na dieťa. Intrauterinne sa infikuje cca 5 % , perinatálne 85 % a postnatálne asi 10 %
novorodencov (Kimberlin, 2004). Infekcie novorodencov môžu byť vyvolané oboma typmi
HSV, pričom infekcia HSV-1 máva ľahší priebeh (Tachezy et al., 2000). Môže dôjsť
k postihnutiu očí, úst a kože dieťaťa, encefalitíde alebo celkovému diseminovanému
ochoreniu s fatálnym priebehom. Napriek antivírusovej terapii často dochádza
k permanentnému neurologickému poškodeniu (Pinninti et Kimberlin, 2007).
Medzi faktory ovplyvňujúce neonatálny prenos HSV patria: typ infekcie u matky
(primárna verzus rekurentná), matkin sérostatus, integrita mukokutánnych bariér alebo spôsob
pôrodu (vaginálny vs. cisársky rez). Najvyššie riziko infekcie novorodenca je pri primárnom
HSV genitálnom ochorení u matky (Ashley et al., 1992) a až dve tretiny matiek infikovaných
počas gravidity nemajú žiadne príznaky genitálnej HSV infekcie (Andrews et al., 1992). Asi
60-80% infekcií novorodencov nastáva u detí matiek, ktoré v dobe pôrodu asymptomaticky
vylučujú vírus (Kimberlin, 2004).
Diagnostika
Diagnostika genitálneho herpesu býva často náročná, väčšina pacientov nemá bežné
príznaky ochorenia. Ulcerácie a lézie, u ktorých sa predpokladá herpetický pôvod, môžu byť
vyvolané aj inými infekciami (napr. syfilis, kandidóza, lymphogranuloma venereum), alebo
môžu byť spôsobené neinfekčnými príčinami (Crohnova choroba, erythema multiforme,
psoriáza) (Rhoda et Wald, 1999). Vzhľadom na možnosť terapie antivirotikami je stanovenie
správnej diagnózy veľmi dôležité.
Sérologické metódy majú prínos pri diagnostike primárnej herpetickej infekcie, keď je
možné zachytiť tvorbu špecifických IgM protilátok, ktoré následne pretrvávajú cca 6 týždňov.
O 4 - 6 týždňov po začiatku tvorby IgM protilátok dochádza k sérokonverzii IgG (Drake et
al., 2000). Pacienti, ktorí sa v priebehu primárnej epizódy liečili acyklovirom, majú len nízky
vzostup protilátok. Reaktivácia vírusu nemusí byť spojená s tvorbou IgM (Bednář et al.,
1996) ani so signifikantným vzostupom IgG.
Väčšina protilátok vznikajúcich po HSV infekcii je namierená proti vírusovým
glykoproteínom. Keďže tieto sú u HSV-1 i HSV-2 takmer identické, sérologické testy
využívajúce celoviriónové antigény nie sú schopné rozlíšiť protilátky voči HSV-1 a HSV-2.
Z hľadiska diagnostiky genitálneho herpesu tieto testy často nie sú prínosné.
Niektoré vírusové glykoproteíny (hlavne glykoproteín G - gG, prípadne glykoproteín C gC) však vykazujú len veľmi nízku homológiu medzi typmi 1 a 2, čo viedlo k vývoju
diagnostík na stanovenie typovo špecifických protilátok. Antigénne determinanty sú
väčšinou purifikované natívne alebo rekombinantné typovo špecifické glykoproteíny, resp.
z nich odvodené syntetické peptidy (Ashley, 1993).
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Typovo špecifické testy proti HSV-2 môžu odhaliť genitálny herpes aj pokiaľ bol pacient
už predtým infikovaný HSV-1. Tvorba protilátok proti gG je však relatívne oneskorená. U 6070% pacientov sa typovo-špecifické protilátky detegujú 2-3 mesiace po infekcii, u zvyšných
nastáva sérokonverzia až po 6 mesiacoch.
U pacientov s prvou genitálnou epizódou vyvolanou HSV-1 a pozitívnym sérostatusom
po prekonanej orofaciálnej infekcii v detstve, nie je možné sérologicky potvrdiť genitálnu
infekciu ani pomocou typovo špecifických testov. Význam sérologických metód teda spočíva
najmä pri primárnych HSV infekciách, typovo špecifické testy majú uplatnenie pri odhalení
asymptomatických nosičov HSV-2, pri sledovaní prevalencie konkrétneho typu protilátok
v populácii, resp. v programoch sledujúcich účinnosť vakcinácie (Görander et al., 2006).
Najčastejšie rutinne používanou metódou na dôkaz protilátok je ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay). Z ďalších metód sú to imufluorescenčné, imunochromatografické,
komplement viažuce testy a western blot, ktoré sú však časovo i finančne náročnejšie.
V klinicky sporných prípadoch je potrebný priamy dôkaz vírusu. Izolácia vírusu
na tkanivových kultúrach, elektrónová mikroskopia a imunofluorescencia sú spravidla prácne
a málo citlivé. Naproti tomu PCR metóda je relatívne rýchla, veľmi citlivá a umožňuje
jednoduché rozlíšenie typu HSV. K dispozícii sú aj PCR metódy amplifikujúce viaceré
herpetické vírusy, resp. je možná kvantifikácia vírusového genómu (Vrioni et al., 2007; Aryee
et al., 2005; van Doornum et al., 2003). Priamy dôkaz vírusovej DNA metódou PCR
umožňuje vyšetrenie rôzneho biologického materiálu ako napr. ster z kože, výtery
z genitálneho traktu, materiál z pľuzgierikov, krv, tkanivo, výter a materiál z oka a pod.
Táto metóda má značný prínos u gravidných žien, u ktorých sa predpokladá
asymptomatické vylučovanie vírusu v období pôrodu (Smith et al., 1998). Z hľadiska
optimalizácie odobratého materiálu sú v týchto prípadoch vhodnejšie cervikovaginálne
laváže, v ktorých je predpoklad vyššieho záchytu vírusu ako vo výtere z endocervixu (NdjoyiMbiguino et al., 2003).
Terapia
Terapia nedokáže vírus z organizmu eradikovať, ale účinne potláča jeho replikáciu. Zahŕňa
kauzálnu, symptomatickú a adjuvantnú liečbu. Aplikačná forma virostatík môže byť
intravenózna, perorálna, prípadne lokálna. Použitie jednotlivých foriem sa volí podľa
charakteru a závažnosti infekcie. Používajú sa inhibítory vírusovej DNA polymerázy, čím
dochádza k zastaveniu elongácie dcérskeho vlákna DNA. Liekom voľby je aciklovir (ACV).
Ďalšie prípravky sú valaciklovir a famciklovir. Sú to deriváty ACV so zlepšenou
farmakologickou účinnosťou. Antivírusové preparáty redukujú lokálne a systémové prejavy
infekcie, znižujú vylučovanie vírusu, potláčajú výsev ďalších eflorescencií a skracujú dobu
hojenia.
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V prípade liečby rekurentného genitálneho herpesu sú možné dva prístupy:
a, intermitentná epizodická liečba, ktorá potláča symptomatickú epizódu infekcie, nevyhnutné
je pri nej nasadiť terapiu do 24 hodín od objavenia prvých príznakov,
b, kontinuálna dlhotrvajúca supresívna liečba, ktorej princípom je zníženie replikácie vírusu
pri dlhodobom podávaní antivirotík. Redukuje frekvenciu symptomatických epizód
a asymptomatického vylučovania vírusu (Kozub et Šimaliaková, 2008). Minimálna dĺžka
terapie sú 3 mesiace.
Tabuľka č. 1: Prehľad antivirotickej liečby genitálneho herpesu (upravené podľa Jarčuška et
Adamkovičová,2004)
Aciklovir
Valaciklovir
Famciklovir
5 mg/kg á 8h i.v. 5
dní

primoinfekcia

200 mg 5x denne 5 500 mg 2x denne 5-10 250 mg 3x denne 7
dní
dní
dní

200 mg 5x denne 5
epizodická liečba
dní
500 mg 2x denne 5 dní
rekurencií
200 mg 3-4x denne
supresívna liečba
400 mg 2x denne
500 mg 1x denne
rekurencií

125 mg 2x denne 5
dní

250 mg 2x denne

V prípade infekcie u matky v prvom a druhom trimestri je odporúčaná liečba ACV p.o.
alebo i.v. v štandardných dávkach a plánovanie vaginálneho pôrodu. Rekurentnej infekcii sa
predchádza podávaním ACV posledné 4 týždne pred pôrodom. Ak sú v čase pôrodu prítomné
lézie, alebo má matka prvý genitálny prejav po 34. týždni gravidity, pôrod by mal prebehnúť
cisárskym rezom. Ak sa nedá vyhnúť vaginálnemu pôrodu, matka aj dieťa by mali byť liečené
ACV (Sen et Barton, 2007).
Rezistencia voči ACV sa vyskytuje veľmi zriedkavo (u genitálneho herpesu priemerne
0,3%). Kmene vírusu rezistentné voči ACV sa objavujú predovšetkým u imunodeficientných
osôb dlhodobo liečených ACV (prevalencia 4 - 7 %) (Bacon et al., 2003). Alternatívnym
liekom v tomto prípade môže byť foskarnet., ktorý je však na rozdiel od ACV značne toxický.
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Vakcinácia
V súčasnej dobe sa experimentálne pripravuje vakcína proti HSV, ktorá by sa dala použiť
hlavne na terapeutické účely (Belshe et al., 2012; Johnston et al., 2014). Výsledky klinických
štúdií ukázali, že budú potrebné ďalšie testovania, vzhľadom k zložitosti interakcie HSV
s ľudským organizmom.
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Abstrakt
Trichomonóza je najrozšírenejšie sexuálne prenosné parazitárne ochorenie človeka
v našich zemepisných šírkach. Kauzatívny agens trichomonózy je bičíkatý prvok
Trichomonas vaginalis. Ochorenie postihuje prevažne ženy, výskyt je najvyšší u sexuálne
aktívnych vekových skupín. Infekcie mužov sú spravidla asymptomatické. Diagnostika je
založená na mikroskopickom vyšetrení natívneho preparátu. Diagnostická citlivosť sa
významne zvýši (až na 95 %) kultiváciou na špecifických pôdach. Vysokú citlivosť (80 – 94
%) a špecifickosť viac ako 95 % dosahujú aj metódy na dôkaz antigénu T. vaginalis.
Najvyššiu citlivosť (97 %) a špecifickosť (99 %) vykazuje PCR. Stručne je podaný prehľad aj
o iných trichomonádach človeka.
Abstract
Trichomonosis is the most common sexually transmitted human parasitic disease in our
latitudes. Causative agent of trichomonosis is flagellated protozoon Trichomonas vaginalis.
The disease affects mostly women, incidence is highest among sexually active age groups.
Infections of men are typically asymptomatic. Diagnosis is based on microscopic examination
of native specimen. Diagnostic sensitivity is significantly increased (up to 95 %) by culture
on specific media. High sensitivity (80 – 94 %) and specificity greater than 95 % are also
achieved by methods based on antigen detection of T. vaginalis. PCR exhibits the highest
sensitivity (97 %) and specificity (99 %). We also briefly discuss other human trichomonads.
Úvod
Trichomonády (kmeň Parabasalia, čeľaď Trichomonadidae (Matis a kol. 2009) je skupina
približne 450 druhov bičíkatých prvokov, z ktorých je iba niekoľko patogénnych pre človeka.
Trichomonády človeka netvoria cysty ich vegetatívne formy – trofozoity mimo organizmu
človeka vo voľnom prostredí rýchlo hynú. Preto je pre prenos trichomonád medzi hostiteľmi
významný tesný kontakt. U človeka bolo nájdených niekoľko druhov trichomonád, z ktorých
je najznámejší a najčastejší parazit urogenitálneho systému Trichomonas vaginalis – pôvodca
urogenitálnej trichomonózy. V ústnej dutine človeka môžeme nájsť príbuzný druh bičíkovca
ústneho Trichomonas tenax. (Carter a Whithaus, 2008). Žije ako komenzál v ústnej dutine
najmä u osôb so zníženou ústnou hygienou, pacientov s kariéznym chrupom a u starších ľudí.
Prenáša sa slinami. Jeho patogenita nie je celkom objasnená, prvok bol izolovaný aj
z bronchoalveolárnej laváže, pleurálneho výpotku u osôb s oslabenou imunitou.
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V hrubom čreve človeka boli opísané tri druhy trichomonád. Pentatrichomonas hominis,
bičíkovec črevný. Má 5 bičíkov, vyskytuje sa v širokom spektre hostiteľov, v mnohých
cicavcoch, vtákoch a u človeka. Je považovaný za komenzálneho prvoka, u nás sa vyskytuje
vzácne (Jongwutiwes et al. 2000). Skoro nič sa nevie o Trichomitus fecalis. Jedinou
patogénnou trichomonádou v čreve človeka je zvláštna meňavková trichomonáda bez bičíkov
Dientamoeba fragilis. Spôsobuje hnačky a pretože netvorí cysty, jej prenos je možný fekálnoorálnou cestou pravdepodobne prostredníctvom vajíčok Enterobius vermicularis.
Okrem vymenovaných trichomonád boli opísané desiatky nálezov trichomonád ektopicky
lokalizovaných v dolných dýchacích cestách. Sprvu boli nálezy pripisované Trichomonas
tenax, komenzálovi v ústnej dutine. Narastajúca kvalita diagnostiky však postupne odhalila
najmenej šesť ďalších nečakaných druhov trichomonád z materiálov z dolných dýchacích
ciest: Trichomonas vaginalis, Pentatrichomonas hominis, Tetratrichomonas gallinarum,
Tetratrichomonas sp. Tritrichomonas foetus a Lophomonas blattarum. Posledné štyri druhy
sú zvieracie trichomonády, vzácne a ojedinelé nálezy sú opísané z dýchacích ciest človeka
(Smejkalová et al. 2012). V našom laboratóriu sme izolovali u dvoch pacientov bližšie
neurčený druh trichomonád z pľúcneho výplachu.
Urogenitálna trichomonóza, etiológia
Urogenitálna trichomonóza je pohlavne prenosné ochorenie s najväčšou prevalenciou
na svete. Spôsobuje ju parazitický prvok Trichomonas vaginalis. Vyskytuje sa geopolitne,
hlavným infekčným a aktívnym štádiom je vegetatívna forma – trofozoit. Trichomonády
cysty netvoria, iba guľovité pseudocysty. Trofozoit má hruškovitý tvar, meria v priemere 9,7
x 7,0 µm. Pozdĺž bunky prechádza osová tyčinka tvoriaca výstuž bunky tzv. axostyl. Ďalšou
súčasťou skeletu bunky je kosta (rebro) a parabazálna fibrila (filamentum). V blízkosti jadra
je situovaný parabazálny aparát, tvorí ho Golgiho komplex spojený s parabazálnymi fibrilami.
Na pohyb slúžia 4 voľné bičíky smerujúce dopredu a piaty bičík, ktorý smeruje dozadu a tvorí
lem undulujúcej membrány. Guľaté jadro je obalené dvojitou membránou. Bunka ďalej
obsahuje endoplazmatické retikulum a hydrogenozómy – guľovité organely nachádzajúce sa
pozdĺž axostylu a kosty. Slúžia k tvorbe ATP. Mitochondrie nie sú prítomné (Germot et al.,
1996; Gómez-Conde et al. 2000; Ribeiro et al. 2002).
Okrem bičíkatého štádia sa parazit vyskytuje aj v améboidnom štádiu meňavky, na ktoré sa
mení pri adhézii prvoka na podložku alebo tkanivo hostiteľa (Arroyo et al. 1993).
Trichomonas vaginalis sa množí binárnym delením, pri delení jadra vzniká deliace vretienko,
spájajúce oba póly deliaceho sa jadra. Oddelené jadrá sa s bičíkmi presunú k pólom bunky,
ktorá sa rozdelí na dve dcérske bunky. Keďže trichomonády nemajú bunkové ústa, prijímajú
potravu pinocytózou aj fagocytózou, pri ktorej vzniká tráviaca vakuola. Po spojení
s lyzozómom jeho hydrolytické enzýmy pomáhajú stráviť obsah vakuoly (Zuo et al. 1999).
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Epidemiológia a biologický cyklus
Trichomonády sa prenášajú pohlavným stykom, pričom trichomonóza patrí
k najfrekventovanejším sexuálne prenosným chorobám (STD – sexually transmitted diseases).
Ako parazitárne ochorenie močového a pohlavného ústrojenstva postihuje najčastejšie ženy
najmä v období pohlavnej zrelosti a sexuálnej aktivity. Významnú úlohu v epidemiológii
nákazy majú promiskuitné sexuálne kontakty. Trichomonóza je u žien asi 20-krát častejšia
ako u mužov. K nákaze ženy okrem pohlavnej cesty prenosu dochádza výnimočne
spoločnými toaletnými potrebami alebo spodnou bielizňou. Parazit je veľmi citlivý
na prežívanie mimo ľudského tela, neprežije vysušenie a teplotu nad 45 oC. Vo vodnom
prostredí hynie do 60 minút, preto infekcie z vody sú málo pravdepodobné aj keď nie
vylúčené (Crucitti et al. 2011). V moči trichomonády prežívajú 30 minút. Nosičom nákazy je
spravidla muž, vo väčšine prípadov bez symptómov ochorenia, u ktorého parazit prežíva
v prostatickej tekutine vo forme pseudocýst. Vo vagíne parazity nachádzajú priaznivé
podmienky pre množenie v bičíkatej forme trofozoita (Bowden a Garnett, 2000).
Výskyt trichomonád v ľudskej populácii
O výskyte trichomonózy na Slovensku máme k dispozícii staršie údaje, ktoré publikovali
Valent a Klobušický (1988). Trichomonády zistili u vyše 40 % žien s vaginálnym výtokom,
nad 60 % u žien v nápravných zariadeniach. O situácii v Českej republike využijem niekoľko
informácií od RNDr. Ericha Pazdzioru, CSc., vedúceho NRL pre urogenitálnu trichomonózu.
Dá sa predpokladať podobná situácia aj na Slovensku. Podľa jeho údajov od 90. rokov došlo
k výraznému poklesu výskytu trichomonózy v populácii. Záchyt T. vaginalis v pošvových
sekrétoch za posledné roky klesol na 3 % z počtu vyšetrených, pričom do konca 80. rokov
minulého storočia bol T. vaginalis dokazovaný až u 20 % vzoriek vaginálneho sekrétu.
Špecifická chorobnosť z konca 80. rokov poklesla z 875 až 1385 na 100 tis. žien vo veku nad
15 rokov na 63 až 81 prípadov na 100 tis. žien nad 15 rokov od roku 1990. Príčiny tohto
poklesu dr. Pazdziora (ústne zdelenie) vidí v: širokom používaní metronidazolu, v príprave
nových komerčných pôd, používaní deionizovanej vody pripravovanej reverznou osmózou
namiesto destilovanej vody a pod.
Patogenéza infekcie a klinické prejavy
Infekcia spôsobuje zápaly na sliznici s edémami a deskvamáciou až vymiznutím epitelu.
Na povrchu sliznice sta tvorí hnisavý exsudát, krvné cievy proliferujú a objavujú sa početné
hemoragie. Vysoké hladiny estrogénov vytvárajú optimálne podmienky pre rast trichomonád.
Pri ich poklese infekcia vymizne alebo prechádza do latentného štádia. Trichomonády sa
podieľajú na pooperačných infekciách, vzniku infertility, poruchách tehotenstva, ako faktor
hlbokých zápalov pošvy. Pri pôrode môže trichomonádová infekcia prejsť na novorodenca.
Prekonanie infekcie nezanecháva imunitu (Wolner-Hanssen et al. 1989).
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U 15 – 50 % mužov a vyše polovice infikovaných žien prebieha infekcia asymptomaticky
(Seňa et al. 2007). Symptómy sa objavujú po 4 – 28 dňovom inkubačnom čase vo forme
akútnej vaginitídy a uretritídy. V akútnej fáze je u žien najčastejší penivý, žltozelený výtok,
asi u 10 % zapáchajúci, na bielizni zanecháva škvrny. Môžu sa objavovať močové ťažkosti,
metrorágie, panvové bolesti. U niektorých infikovaných žien dochádza k vaginálnemu
krvácaniu (Wolner-Hanssen et al. 1989). Horné časti pohlavného ústrojenstva infekcia
postihuje vzácne, dolné močové cesty však postihuje až u 80 % infikovaných a zapríčiňuje
bolestivé močenie. Táto fáza trvá niekoľko týždňov až mesiacov. Aj bez liečby chorobné
príznaky postupne ustupujú a prechádzajú do chronického štádia. Chronická forma je
charakteristická miernejším zápalom celej vaginálnej sliznice s tmavočervenými makulami a
vzhľadom leopardej kože. Bez liečby toto štádium trvá aj roky. K relapsom môže dôjsť
pri zníženej obranyschopnosti postihnutej osoby alebo pri inom ochorení (Valent a
Klobušický, 1988; Wolner-Hanssen et al. 1989). U mužov klinicky manifestné prípady
nastúpia po krátkej inkubačnej dobe (5 – 14 dní) po sexuálnom styku s infikovanou ženou.
Pacient pociťuje časté nutkanie na močenie, svrbenie v ústí uretry hlavne po močení. Sliznica
uretry je zapálená, výtok pripomína kvapavku, je hnisavý, šedej alebo mliečnej farby, odteká
samovoľne. Zriedkavým príznakom je balanopostitída. U mužov perzistujú trichomonády
menej ako 10 dní a infekcia môže vymiznúť spontánne (Kreiger et al. 1993, Seňa et al. 2007).
Významný vplyv na prežívanie trichomonád má prítomnosť zinku v prostatickej tekutine.
Pri jeho vysokých hladinách trichomonády hynú. Kmene rezistentné na zinok však spôsobujú
ťažké infekcie. Exacerbácie sa môžu vyprovokovať alkoholom, prechladnutím, koitom a pod.
a prejavujú sa masívnejším výtokom. V poslednej dobe sa zvýšená pozornosť venuje
ektopickým lokalizáciam trichomonád v dýchacích cestách. Sú opísané ich izolácie z pľúc
u prípadov akútnych respiračných ochorení, koinfekcie s Pneumocystis jirovecii (Duboucher
et al. 2004; Carter a Whithaus, 2008). Primárne neindukujú ochorenie, ale môžu sťažovať
priebeh ochorenia.
Komplikácie
Niektoré štúdie potvrdzujú, že trichomonádová infekcia môže mať nepriaznivý výsledok
na tehotenstvo a je asociovaná s predčasným pôrodom a nízkou pôrodnou hmotnosťou
(Saurina et McCormack, 1997). Taktiež bolo pozorované, že tehotné ženy infikované T.
vaginalis môžu pri pôrode byť náchylnejšie k materskej popôrodnej sepse (Sebitloane et al.
2011).
Existujú štúdie, ktoré svedčia o epidemiologickej súvislosti medzi HIV+ pacientami a
trichomonózou. Dokazujú, že infekcia T. vaginalis môže zvýšiť riziko prenosu vírusu HIV, a
taktiež u HIV pozitívnych osôb môže byť zvýšené riziko trichomonádovej infekcie
(McClelland et al. 2007, Macvedzenge et al. 2010).
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Diagnóza
Vyšetrenie na T. vaginalis by malo byť vykonané u žien so zápalmi pošvy, vulvitídou
alebo výtokom z pošvy. U mužov je indikované vyšetrenie na trichomonózu u sexuálnych
kontaktov s infikovanými ženami a u pacientov s pretrvávajúcou uretritídou.
U žien sa odoberá výter zo zadnej klenby a vaginálny sekrét. Rovnocenné výsledky sa
podľa niektorých autorov dajú získať aj z vaginálnych tampónov a moču vyšetrením metódou
PCR resp. mikroskopickým vyšetrením po kultivácii (Kreiger et al. 1993; Crucitti et al. 2003).
U mužov sa z výteru z uretry, alebo z moču mikroskopickým vyšetrením a po kultivácii
diagnostikuje 60 – 80 % prípadov trichomonózy, paralelným odberom sa pravdepodobnosť
diagnostiky signifikantne zvýši (Krieger et al. 1993).
Laboratórna diagnostika
Mikroskopické vyšetrenie
Trichomonóza sa diagnostikuje mikroskopickou identifikáciou trichomonád v natívnom
preparáte. Vaginálny sekrét sa po odbere zmieša z fyziologickým roztokom a vyšetruje
mikroskopicky pri zväčšení 200 – 400x. Vyšetrenie natívneho preparátu umožní odlíšiť
infekciu trichomonádami od bakteriálnej infekcie. Pre potvrdenie T. vaginalis sa preparát
farbí metódou podľa Giemsa a Romanowského. Citlivosť mikroskopického vyšetrenia
natívneho preparátu je vyššia u žien s výtokom keď vizualizácia pohyblivých trichomonád
indikuje prítomnosť infekcie. Napriek tomu, citlivosť vyšetrenia natívneho preparátu je
pomerne nízka, u žien sa pohybuje od 45 do 60 %, u mužov je ešte nižšia (Krieger et al. 1988;
Krieger et al. 1992).
Kultivačné vyšetrenie
Citlivosť diagnostiky sa významne zvýši kultiváciou na špecifických pôdach. Kultivačné
vyšetrenie je dôležité najmä pri vyšetrovaní mužov a zachytáva až 95 % infekcií (Nye et al.
2009). Podmienkou je vzorka odobratá do transportného média. Po inokulácii kultivačnej
pôdy kultivácia prebieha v termostate pri 37 oC a mikroskopicky sa hodnotí natívny preparát
každý deň po dobu 4 – 5 dní, podľa rastovej krivky v použitej kultivačnej pôde (Borchardt et
al., 1997). Kultivačné vyšetrenie je považované za zlatý štandard, napriek tomu, že
molekulárne metódy majú vyššiu citlivosť. V rutinnej diagnostike majú skôr využitie ako
konfirmačné testy.
Ďalšie metódy priameho dôkazu trichomonád
Z ďalších testov sa využíva dôkaz antigénu imunoenzýmovými technikami a
imunochromatografickou technikou (Trichomonas rapid Test). Dosahujú vysokú citlivosť (80
– 94 %) a špecifickosť viac ako 95 %. Okrem toho ich výhodou je, že nevyžadujú žiadnu
inštrumentáciu a poskytujú výsledky do 30 minút. Sú vhodnou alternatívou kultivačného
dôkazu alebo PCR. Nevýhodou je možnosť falošnej pozitivity, čo môže spôsobiť významné
chyby v populácii s nízkym výskytom ochorení (Huppert et al. 2005).
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Najvyššiu citlivosť pre dôkaz T. vaginalis ponúkajú metódy PCR, ktoré tam, kde to
umožňujú finančné zdroje predstavujú zlatý štandard v diagnostike trichomonózy. Ich
výhodou je možnosť dôkazu priamo v urogenitálnych výteroch, vo vzorkách moču, pričom
metóda dosahuje citlivosť až 97 % a špecifickosť 99 % (Van Der Shee et al. 1999; Radonjic et
al.,2006)
Terapia
Mala by platiť zásada, že liečení majú byť okrem pacientov aj ich sexuálni partneri.
Základom liečby sú 5-nitroimidazolové preparáty. K aktivácii dochádza v anaeróbnych
podmienkach, v ktorých je nitroskupina redukovaná za tvorby vysoko cytotoxických
substancií. Liekom voľby je metronidazol a ornidazol. Metronidazol sa aplikuje jednorazovo
v perorálnej dávke 2 mg. Pri neúspechu sa odporúča liečbu opakovať. V tehotenstve liečba
nitroimidazolovými preparátmi nebola v 90. rokoch pre vedľajšie účinky odporúčaná,
v súčasnosti sa pre plod považuje za nebezpečnejšie riziko trichomonózy ako expozícia
metronidazolu (Czeizel et al. 1998; Gülmezoglu et Azhar. 2011).
Prevencia
Riziku vzniku a šírenia trichomonózy je možné zabrániť použitím kondómov. Ďalšou
možnosťou je informovanosť o tejto infekcii pred pohlavným stykom s novým partnerom.
Najistejším spôsobom prevencie je však sexuálna zdržanlivosť.
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Úvod
Infekcia močových ciest je zápalový proces, ktorý sa prejavuje rôznymi klinickými stavmi,
napr. zápalom močovej rúry, močového mechúra, prostaty, semenníkov až po zápaly obličiek.
Výskyt infekcií močových ciest patrí spolu s infekciami dýchacích ciest medzi najčastejšie sa
vyskytujúce infekcie v populácií. Infekcie močových ciest môžeme anatomického hľadiska
rozdeliť na infekcie dolných a horných močových ciest.
Infekcie močových ciest môžu byť vyvolané aj inými mikroorganizmami, ako sú baktérie,
vírusy, prvoky. Kvasinkové infekcie močových ciest postihujú častejšie ženy, pričom
problémom bývajú aj recidivujúce zápaly. Príčinou nižšieho výskytu týchto infekcií u mužov
je dlhšia močová rúra, ktorá bráni prieniku kvasiniek do močového mechúra. Kvasinky sú
následne odplavené močom z močovej rúry pri močení.
Najčastejším vyvolávateľom kvasinkových infekcií močových ciest sú zástupcovia rodu
Candida. Tieto kvasinky sú prítomné bežne v prostredí, vrátane potravín (ovocie, mliečne
výrobky a pod.). Majú výborné adherenčné schopnosti k sliznici človeka (sliznica nosovej
dutiny, močového a zažívacieho traktu, pošvy). K ďalším pôvodcom týchto infekcií patria
niektoré druhy rodov Trichosporon spp., Saccharomyces spp., Cryptococcus spp. a
Geotrichum spp. (Anaissie et al., 2003). Kvasinky rodu Candida môžu byť súčasťou
normálnej mikroflóry ľudského tela. Sú to oportúnne patogény z relatívne nízkou virulenciou.
Takže, samotná prítomnosť kvasiniek v moči nemusí znamenať infekciu. Môže ísť napríklad
o kontamináciu pri odbere biologického materiálu (z močovej rúry, u žien
zo zdravej pošvovej sliznice alebo pri kvasinkovej vulvovaginitíde), respektíve môže ísť
o kolonizáciu v prípade zavedeného močového katétra (Achkar and Fries, 2010).
Rizikové faktory
- širokospektrálna antibiotická liečba, imunosupresíva,
- diabetes mellitus,
- dlhodobo zavedený močový katéter,
- nefrostómia, stenty a iné permanentné vývody močových ciest,
- inštrumentárny výkon v močových cestách,
- abnormality v močovom systéme (hlavne obštrukčného charakteru),
- malignity, AIDS,
- transplantácia obličiek,
- malnutrícia,
- hygienické návyky,
- vek (Anaissie et al., 2003).
42

Prehľadové práce
Klinické príznaky
Väčšina pacientov je bez príznakov. Pokiaľ sú symptómy prítomné, líšia sa podľa
lokalizácie infekcie. Pri infekciách dolných močových ciest (cystitída) sa môže objaviť časté
nutkanie na močenie (polakizúria), bolestivé močenie (dyzúria) a suprapubická bolesť
(Dismukes et al., 2003). Infekcie močových ciest sú často sprevádzané s nálezom krvi v moči
(hematúria). Prítomnosť mykotických bezoárov (mycetómy) v dolných močových cestách sa
môže prejaviť príznakmi obštrukcie močovej rúry. V prípade postihnutia obličiek, v rámci
hematogénnej diseminácie kvasinkovej infekcie (systémová mykóza), sa klinické príznaky
typické pre pyelonefritídu nemusia dostaviť (Haber a kol., 1995). Títo pacienti však môžu
mať pretrvávajúcu horúčku napriek antibiotickej liečbe, kandidúriu a nevysvetliteľné
zhoršovanie obličkových funkcií. Mycetómy v močovode a obličkovej panvičke sú často
sprevádzané hematúriou a obštrukciou odtoku moču. Papilárna nekróza, intrarenálny alebo
perinefritický absces môžu spôsobiť bolesť, horúčku, hypertenziu a hematúriu. Pacienti môžu
mať zároveň príznaky kandidózy iných lokalít (koža, oči, pečeň, slezina, centrálny nervový
systém) (Kauffman, 2005).
Komplikácie
Kvasinkové infekcie močových ciest môžu byť komplikované emfyzematickou cystitídou
alebo pyelonefritídou, mycetómami v obličkovej panvičke, močovode alebo močovom
mechúre. Ďalšou z komplikácií je obštrukcia horných alebo dolných močových ciest,
papilárna nekróza a intrarenálny alebo perinefritický absces. Hoci často dochádza k zhoršeniu
renálnych funkcií, renálne zlyhanie za neprítomnosti postrenálnej obštrukcie je skôr raritou
(Bartoníčková, 2002).
Terapia
Liečba kvasinkových infekcií močových ciest je určená symptomatickým, alebo vysoko
rizikovým pacientom. Kolonizácia zavedeného katétra nevyžaduje zákonite liečbu.
Antimykotiká sa odporúča podávať pacientom s celkovými symptómami a lokálnymi
prejavmi zápalu, neutropéniou, po transplantácii obličky a tým, ktorí podstupujú urologický
inštrumentárny zákrok. Pokiaľ to klinický stav umožňuje, je vhodné odstrániť močový katéter
alebo stent. Na terapiu sa zvyčajne používajú azolové deriváty - flukonazol, itrakonazol,
vorikonazol, prípadne posakonazol. Z ďalších antimykotík je možné použiť flucytozín (5fluorocytozín) alebo amfotericín B parenterálne, resp. výnimočne lokálne (výplachy
močového mechúra). V prípade azolovej rezistencie liekom voľby môžu byť antimykotiká
zo skupiny echinokandínov (anidulafungín, mikafungín, kaspofungín), okrem rodov
Geotrichum, Trichosporon, Cryptococcus (prirodzená rezistencia). Liečba infekcií močových
ciest musí byť dlhodobá, minimálne po dobu 14 dní. Pomerne časté sú relapsy infekcie, skôr
u žien a hlavne pri opakovanom zavedení permanentného močového katétra (Imam, 2013).
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Laboratórna diagnostika
Pri podozrení na kvasinkovú infekciu močových ciest je možné na vyšetrenie zaslať:
- výter z uretry na detoxikovanom alebo bielom tampóne v transportnej pôde;
- stredný prúd prvého ranného moču (1-5 ml) v sterilnej uzatvárateľnej skúmavke
po predchádzajúcom umytí vonkajších genitálii (vylúčenie kontaminácie).
Odberová súprava Uricult nie je vhodná na vyšetrenie. Pokiaľ ide o špecifický typ odberu
(cievkovaný moč, moč z permanentného katétra, nefrostómie, moč získaný punkciou), je
potrebné uviesť dané okolnosti do poznámky. Prípadne je možné poslať aj bioptickú vzorku
z močových ciest do sterilnej skúmavky s minimálne 0,5 ml sterilnej vody alebo
vo fyziologickom roztoku. Vhodné je zasielať spomínaný biologický materiál samostatne,
cielene na mykologické analýzy. Vzorky je potrebné doručiť do mykologického laboratóriá
do 2 hodín po odbere. Ak to nie je možné, tak najneskôr do 24 hodín s tým, že materiál musí
byť uskladnený pri teplote + 4 °C - + 8 °C.
Všetky spomínané vzorky sú podrobené mikroskopickej analýze. Hodnotí sa prítomnosť
bunkových elementov (epiteliálne bunky, leukocyty, erytrocyty a pod.) a elementov
mikroskopických húb (blastospóry, pseudomycélium alebo pravé mycélium).
Kultivácia na kvasinky je buď cielená v rámci mykologického vyšetrenia alebo ako súčasť
bakteriologického vyšetrenia, kde môžu kvasinky vyrásť aj na základných, ako aj selektívnediagnostických bakteriologických pôdach. Žiaľ, tieto bakteriologické pôdy nie sú
optimalizované pre rast všetkých rodov a druhov kvasiniek. Kultivácia trvá spravidla 48 hodín
a optimálna rastová teplota väčšiny kvasiniek je 37 °C. Kvasinky sa identifikujú na úroveň
rodu a druhu pomocou hodnotenia mikromorfologických a biochemických znakov. V prípade
relevantnej kvantity sa stanovuje kvalitatívna citlivosť kvasiniek pomocou diskovej difúznej
metódy v podmienkach in vitro, respektíve kvantitatívna citlivosť pomocou E-testu na
príslušné antimykotiká. Doba kultivácie citlivostí je cca 24 – 48 hodín. Pokiaľ sa
v biologických vzorkách nachádza zmes kvasiniek, dĺžka trvania analýz sa predlžuje
o ďalších cca 24 – 48 hodín.
V prípade podozrenia na systémovú kryptokokózu (hematogénna diseminácia) sa moč
môže vyšetriť na prítomnosť kryptokokového antigénu – glukuronoxylomanánu.
Interpretácia nálezov
Mikroskopia je časovo nenáročná metóda, avšak pri nízkej kvantite kvasiniek nemožno
vylúčiť falošne negatívny nález (nízka senzitivita). Za kvantitatívne signifikantný nález
kvasiniek v moči sa považuje hranica cut-off 103 a viac CFU/ml. U žien je dôležité vylúčiť
kontamináciu z vonkajších rodidiel, pošvy, resp. konečníka, u mužov z prepúcia.
Pri interpretácii kultivačného nálezu je potrebné zvážiť, či ide o signifikantný alebo
nesignifikantný nález kvasiniek, čistú alebo zmesnú kultúru, zohľadniť klinický stav pacienta
a brať do úvahy aj ďalšie mikrobiologické a biochemické nálezy.
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Liečbu infekcií močových ciest je dôležité začať podaním vhodného antimykotika až
po stanovení citlivosti konkrétnej kvasinky, buď spomínaným kvalitatívnym alebo
kvantitatívnym in vitro testovaním. Predíde sa tak zbytočnej selekcii rezistentných kmeňov
proti antimykotikám.
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Úvod
Kvasinková infekcia – mykóza je druhým, najrozšírenejším ochorením pohlavných
orgánov. Je častým problémom hlavne ženskej populácie a postihuje vulvu (vonkajšie
rodidlá), vagínu (pošvu), menej cervix (kŕčok maternice) (Havránek, 2007). Aj keď mykózu
väčšina ľudí vníma skôr ako ženské ochorenie, trápiť však môže rovnako aj mužov. Hoci sa
u nich vyskytuje často len v skrytej forme, aj oni sa musia liečiť spolu s partnerkami.
„Chlapské“ prejavy však bývajú oveľa miernejšie než silné ťažkosti, ktoré trápia
pri vaginálnej mykóze ženy. Muži zvyčajne ani netušia, že mykózu majú, pretože sa objavuje
v nenápadnej až skrytej forme. Mykóza sa u nich môže prejaviť ako balanitída, zápalové
ochorenie žaluďa penisu, ktoré je často spojené so zápalom vnútorného listu predkožky.
Kandidová vulvovaginitída (VVK) v priebehu života postihuje aspoň raz až 75 % žien
vo fertilnom veku. Hovoríme o nekomplikovanej VVK s miernym klinickým prejavom
u imunokompetentnej ženy. Z celkového počtu postihnutých žien sa u 5 % až 10 % z nich
vyskytuje rekurentná vulvovaginálna kandidóza (RVVK) (Erika and Ringdahl, 2000).
O komplikovanej VVK hovoríme, ak sú ≥ 3 ataky v priebehu roka s prudkým klinickým
priebehom, často u imunokompromitovaných žien (Al-Zahraa et al., 2009). Pôvodcom
mykotickej vulvovaginitídy sú hlavne druhy kvasiniek z rodu Candida, menej často sú to
kvasinky iných rodov, napr. Saccharomyces. Najčastejším pôvodcom ochorenia je C. albicans
(80%), zvyšných 20 % kvasinkových infekcií vyvolávajú non-albicans druhy, ako sú C.
glabrata, C. tropicalis, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. kefyr, C. fabianii a pod. C. albicans
môže byť súčasťou pošvovej flóry ako komenzál, ktorý nespôsobuje žiadne problémy, pokiaľ
je v pošve zachované prirodzené, kyslé prostredie a samotný pošvový ekosystém predstavuje
prirodzenú ochranu genitálnych orgánov ženy pred vznikom a šírením zápalu. Ochorenie je
vyvolané až premnožením kvasinky (Schuman et al., 1998).
U mužov kvasinková balanitída, balanopostitída postihuje glans penis a predkožku.
Taktiež najčastejším vyvolávateľom infekcie je C. albicans (Cassone, 2015). Vo všeobecnosti
sa v patogenéze kvasinkových infekcií uplatňuje adherencia k epiteliálnym bunkám, následne
dochádza k ich pomnoženiu a proliferácii, prerasteniu do tkanív (vznikajú erózie, ulcerácie).
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Rizikové faktory
Vulvovaginitída:
 endogénne faktory - neliečený diabetes mellitus,
- hormonálna dysbalancia,
- imunokompromitácia (nádorové ochorenie, AIDS ...),
- tehotenstvo,
 exogénne faktory - liečba kortikosteroidmi, estrogénmi,
- hormonálna antikoncepcia,
- dlhodobé podávanie širokospektrálnych antibiotík,
- nesprávne hygienické a sexuálne návyky,
- pohlavne prenosné ochorenia,
- zvýšená frekvencia pohlavných stykov,
- zvýšená promiskuita,
- parfumované toaletné pomôcky,
- výplachy pošvy,
- podvýživa, nadmerné pojedanie cukrov, obezita,
- spodná bielizeň (materiál, priliehavosť, nepriedušnosť),
- športovanie (bicyklovanie, dlhšie nosenie mokrých plaviek ...) a iné
(Foxman, 1990).
Balanitída, balanopostitída:
- diabetes mellitus, AIDS,
- fimóza (zúžená predkožka),
- nedostatočná osobná hygiena,
- opakovaný pohlavný styk so ženou trpiacou na VVK a iné
(Nyirjesy and Sobel, 2013).
Klinické príznaky
VVK sa prejavuje predovšetkým pálením a svrbením sliznice pohlavných orgánov rôznej
intenzity, bolestivým pohlavným stykom (dyspareúnia) alebo bolestivým močením (dyzúria).
Typický je biely hrudkovitý výtok, pri zmiešanej bakteriálnej infekcii môže byť belavo žltý.
Príznaky sú sprevádzané začervenaním a zdurením sliznice vonkajších rodidiel a pošvy.
Väčšinou je priamy vzťah medzi množstvom kvasiniek a intenzitou príznakov ochorenia
(Anaissie et al., 2003).
Pri balanitíde a balanopostitíde dochádza k zdureniu glans penisu (aj predkožky). Tvoria sa
začervenané lézie s belavými povlakmi, pričom môžu vzniknúť až mokvajúce erózie. Niekedy
je infekcia sprevádzaná tvorbou golierikových šupiniek a žltých pustuliek. Prítomné môže byť
svrbenie, pálenie, bolestivosť penisu (aj pri pohlavnom styku). Pri neliečení dochádza
k dyzúrii a rozvoju infekcie močových ciest, k zvýšenej teplote až vzniku gangrény.
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Komplikácie
VVK – pri neliečení ochorenie prechádza do chronického štádia. Pri zmiešaných
infekciách, hlavne s bakteriálnymi pôvodcami sa ochorenie môže ďalej ascendentnou cestou
šíriť na vajíčkovody (salpingitída), vaječníky (ooforitída) až do maternice. Ak je zápalom
postihnutý súčasne vajíčkovod aj vaječník, hovoríme o adnexitíde. Opakované zápaly pošvy
môžu viesť až k neplodnosti, v dôsledku tvorby zrastov. U tehotných žien môžu zasa vyvolať
predčasný pôrod (Fidel and Sobel, 1996).
Balanitída a balanopostitída pri neliečení môže viesť k infekciám dolných a horných
močových ciest. Na druhej strane môžu vznikať na glans penise hlboké vredy, ktoré sa
napĺňajú bielym fibrínom a v tejto fáze ochorenia dochádza k zväčšeniu a zápalu
lymfatických uzlín v mieste slabín. Tým sa infekcia môže ďalej šíriť krvou alebo lymfatickým
systémom do celého tela.
Terapia
Liečba VVK je podľa závažnosti ochorenia lokálna alebo celková. Pri jednoduchých
nekomplikovaných infekciách sa najčastejšie používajú lokálne azolové antimykotiká,
ktorých je celý rad. Patrí k nim klotrimazol (Canesten – vaginálne tablety alebo krém;
Candimax – krém; Candibene – vaginálne tablety alebo krém), mikonazol (Daactrin –
vaginálne čapíky alebo krém), ekonazol (Gyno-Pevaryl – vaginálne gulôčky alebo krém).
Z inej skupiny lokálnych antimykotík sa používa napríklad nystatín (Fungicidín - masť).
Pri opakovaných infekciách sa odporúča celková liečba perorálnymi preparátmi, jednorázovo
podávané triazoly, ako flukonazol (Mycomax, Diflucan) alebo itrakonazol (Sporanox).
V terapii sa využívajú skrátené liečebné cykly a vyššie dávkovanie. Je dokázaná spoľahlivá
účinnosť 1–3-dňových cyklov. Pri vysokom dávkovaní pretrváva antimykotikum
v dostatočnej inhibičnej koncentrácii v pošve aj po ukončení liečby. Pri častých recidívach je
potrebné zvoliť vhodný diagnosticko-terapeutický algoritmus, ktorého cieľom je odhaliť
rizikové faktory, ktoré sa musia terapeuticky ovplyvniť. Liečba takto postihnutých žien je
veľmi náročná. Vyžaduje trpezlivosť a dostatočný čas na komplexnú analýzu sociálnych,
sexuálnych a hygienických zvyklostí pacientky. U žien s RVVK je potrebná dlhodobá
profylaktická aplikácia antimykotík. Vzhľadom k charakteru liečby je výhodnejšie celkové
perorálne podávanie. Liečebné schémy pozostávajú z indukčnej a udržiavacej fázy. Úlohou
indukčnej fázy liečby je dosiahnuť eradikáciu kvasiniek. Udržiavacia fáza spočíva
v profylaktickom, niekoľkomesačnom podávaní celkových antimykotík (Pate et al., 2004).
Na doplnkovú liečbu sa môže použiť prípravok Wobenzym. Je to zmes prírodných
enzýmov. Pomáha odstraňovať zápal a jeho sprievodné javy, je veľmi vhodný
pri opakovaných mykotických infekciách. Orálne kapsuly Femi-vaxin obsahujú purifikované
lyzáty zo štyroch najčastejších pôvodcov vaginálnych zápalov. Liek zvyšuje odolnosť
vaginálnej sliznice proti bakteriálnym a kvasinkovým infekciám. Candivac – tiež obsahuje
purifikované lyzáty, prevažne kvasiniek. Spôsob podávania je rovnaký ako u Femi-vaxinu, je
však indikovaný len pri opakovaných kvasinkových infekciách.
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Rosalgin - je roztok určený na výplach pošvy alebo sedacie kúpele. Používa sa ako
doplnková liečba pri lokálnych antibiotikách a antimykotikách alebo ako prevencia
pri opakovaných infekciách. Je vhodný aj ako prevencia po návšteve verejného kúpaliska
alebo po menštruácii. Dostupný je vo forme práškov, ktoré sa rozpúšťajú vo vode (potrebný
irigátor - nádoba na výplach), alebo vo forme už pripraveného roztoku v nádobkách
na výplach.
Pri opakovaných infekciách je vhodná okrem farmakologickej liečby aj celková úprava
stravovacieho režimu. Vylúčené by mali byť z jedálnička kvasené výrobky, plesňové syry,
huby, kysnuté pečivo a výrobky z bielej múky, alkoholické nápoje, sladkosti, ovocné šťavy a
paradajková šťava. Vhodné je zahrnúť do jedálnička mliečne výrobky s obsahom
probiotických kultúr, ako bryndza alebo jogurty (Sobel, 1994).
Liečba balanitídy a balanopostitídy zahŕňa kúpele v antiseptickom roztoku hypermangánu
a lokálnu aplikáciu antimykotík. Vzácne sa aplikujú systémové antimykotiká, len
pri závažných komplikáciách.
Prevencia:
Liečba primárneho ochorenia, dodržiavanie zásad bezpečného sexu, preliečenie partnera,
dostatočná hygiena, obmedzenie nosenia obtiahnutej a syntetickej spodnej bielizne
(Workowski and Bolan, 2015).
Aktívna imunizácia:
Pri chronickej RVVK sa odporúča aj použitie autovakcíny, ak zlyhá lokálna a celková
liečba (Rigg et al., 1990). Sú to očkovacie látky vyrobené z vlastných kvasiniek pacientky.
Bezpečná aplikácia je v kvapkovej forme, ktorá sa užíva podľa predpísanej schémy.
Laboratórna diagnostika
Pri podozrení na kvasinkovú infekciu reprodukčného systému je možné na vyšetrenie
zaslať výter zo zadnej pošvovej klenby, ster z vonkajšieho ústia krčka maternice, výter z glans
penisu alebo prepúcia na detoxikovanom alebo bielom tampóne v transportnej pôde. Vhodné
je zasielať spomínaný biologický materiál samostatne, cielene na mykologické analýzy.
Vzorky je potrebné doručiť do mykologického laboratóriá do 2 hodín po odbere. Ak to nie je
možné, tak najneskôr do 24 hodín s tým, že materiál musí byť uskladnený pri teplote + 4 °C + 8 °C.
Všetky spomínané vzorky sú podrobené mikroskopickej analýze. Hodnotí sa prítomnosť
bunkových elementov (epiteliálne bunky, leukocyty, erytrocyty a pod.) a elementov
mikroskopických húb (blastospóry, pseudomycélium alebo pravé mycélium).
Kultivácia na kvasinky je buď cielená v rámci mykologického vyšetrenia alebo ako súčasť
bakteriologického vyšetrenia. Kultivácia na kvasinky trvá spravidla 48 hodín a optimálna
rastová teplota väčšiny kvasiniek je 37 °C. Kvasinky sa identifikujú na úroveň rodu a druhu
pomocou hodnotenia mikromorfologických a biochemických znakov.
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V prípade relevantnej kvantity sa stanovuje kvalitatívna citlivosť kvasiniek pomocou
diskovej difúznej metódy v podmienkach in vitro, respektíve kvantitatívna citlivosť pomocou
E-testu na príslušné antimykotiká. Doba kultivácie citlivostí je cca 24 – 48 hodín. Pokiaľ sa
v biologických vzorkách nachádza zmes kvasiniek, dĺžka trvania analýz sa predlžuje
o ďalších cca 24 – 48 hodín.
Interpretácia nálezov
Za relevantný nález kvasiniek v spomínaných biologických materiálov sa považuje
kvantita stredne masívne a masívne, resp. je potrebné vziať do úvahy aj to, či ide o akútnu
alebo chronickú infekciu. Pri interpretácii kultivačného nálezu je potrebné zvážiť, či ide o
signifikantný alebo nesignifikantný nález kvasiniek, čistú alebo zmesnú kultúru, zohľadniť
klinický stav pacienta a brať do úvahy aj ďalšie mikrobiologické nálezy. Liečbu infekcií
reprodukčné systému je dôležité začať podaním vhodného antimykotika až po stanovení
citlivosti konkrétnej kvasinky, buď spomínaným kvalitatívnym alebo kvantitatívnym in vitro
testovaním (Danby et al., 2012). Predíde sa tak zbytočnej selekcii rezistentných kmeňov proti
antimykotikám.
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Správa z konferencie XIV. Prowazekove dni.
V dňoch 14. – 15. 3. 2016 sme sa zúčastnili konferencie XIV. Prowazekove dni. Tradičná
konferencia sa tento krát nekonala v Komárne, ale organizátori sa rozhodli pre Patince.
Tamojší Wellness hotel poskytol pre toto podujatie dôstojné konferenčné priestory vrátane
ubytovania na jednom mieste, čo momentálne v Komárne nie je možné. Účastníci ocenili aj
možnosť kúpania v termálnej vode vo wellness kúpeľoch, ktoré boli lokalizované priamo
v priestoroch hotela.
Konferencia bola zahájená v pondelok 14. marca príhovorom zástupcu vedenia mesta
Komárno a za organizátorov Doc. Nikšom, predsedom Slovenskej spoločnosti klinickej
mikrobiológie SLS a doc. Ondriskom tajomníkom Slovenskej parazitologickej spoločnosti
SAV. Slávnostná časť pokračovala v tradícii ocenením významných osobností odboru
mikrobiológie a parazitológie Prowazekovou medailou. Tento rok bola udelená MUDr. Eve
Mitrovej, DrSc. a doc. MVDr. Monike Halánovej, PhD., mim.prof., ktoré odbornú časť
konferencie zahájili úvodnými prednáškami. Dr. Mitrová predstavila problematiku
priónových chorôb a doc. Halánová referovala o výskyte vybraných infekčných chorôb
u marginalizovaných skupín obyvateľov, ktorý porovnávali s výskytom týchto chorôb
u majoritnej populácie na východnom Slovensku. U Rómov zistili vyšší výskyt C.
trachomatis, trichinelózy, alveolárnej echinokokózy ako u majoritnej populácie, čo súvisí
s ich životných štýlom, charakterom a kvalitou bývania. O výskyte kliešťov v podmienkach
klimatických zmien na Slovensku referoval v prehľadovej prednáške doc. Peťko
z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. V rokoch 2011 – 2014 zistili sedem
epidemiologicky významných kliešťov, z ktorých prevládal kliešť obecný Ixodes ricinus.
Kliešte ako vektory pôvodcov rôznych závažných ochorení prenikajú do intravilánov miest,
stále viac do severných oblastí Slovenska, kde narastá počet ochorení lymskou boreliózou
i kliešťovou encefalitídou. Výnimočný nie je ich výskyt v oblastiach nad 1000 m. V závere
prednášky nám doc. Peťko poskytol niekoľko praktických návodov na odstránenie
pricicaného kliešťa. Dr. Czirfuszová a kol. upozornili vo svojej prednáške na infekčné
choroby, ktoré by mohli byť najpravdepodobnejšie importované na naše územie v súvislosti
s migráciou a na diagnostiku ktorých musia byť pripravené aj mikrobiologické pracoviská na
Slovensku. Okrem chorôb, ktoré sa vyskytujú v EU (ovčie kiahne, tuberkulóza, hepatitídy
a infekčné gastroenteritídy) by do úvahy mohol prísť brušný týfus a paratýfus, diftéria
(vrátanej kožnej formy) a s menšou pravdepodobnosťou aj cholera, Doc. Nikš sa vo svojej
prednáške zamyslel nad neustále sa zužujúcimi možnosťami účinnej empirickej antibiotickej
terapie kriticky chorých pacientov na oddeleniach intenzívnej terapie, ohrozovaných
multirezistentnými a extrémne rezistentnými baktériami. Pre optimalizáciu empirickej liečby
by tu mohli mať význam genetické testy rezistencie, ktoré však stále nie sú dostupné
v rutinnej klinickej praxi. Účinným postupom sa javí podrobné miestne monitorovanie
výskytu multi- a extrémne rezistentných baktérií, farmakologická optimalizácia liečby podľa
očakávaných distribúcií hodnôt MIC na príslušných oddeleniach, ako aj farmakologická
individualizácia liečby.
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V obedňajšej prestávke si ocenení odborníci so zástupcami odborných spoločností
a hlavnou organizátorkou dr. Czirfuszovou uctili pamiatku zakladateľa Prowazekových dní
a ich dlhoročného organizátora RNDr. Jána Ďurkovského, CSc. položením kytice a tichou
spomienkou pri jeho hrobe. V tejto zostave nás prijal primátor mesta Komárno, s ktorým sme
strávili v príjemnom rozhovore niekoľko minút a spoločne sme položili veniec k pamätnej
tabuli Dr. Prowazeka. Pekná a dôstojná tradícia ostala zachovaná.
Poobedňajšia sekcia prvého dňa bola venovaná parazitologickej problematike. Vzácny
hosť z fakultnej nemocnice z Plzne Dr. Fajfrlík nám poskytol informácie o parazitárnych
chorobách v Českej republike za posledných 10 rokov. Podobne, ako zaznamenávame aj
u nás, informoval o zostupnom trende výskytu parazitóz, čo je možno pripísať zlepšenej
hygiene, osvete a zlepšujúcej sa úrovni života väčšiny populácie. Na druhej strane, skupina
rôznych pseudoodborníkov a šarlatánov presviedča nemalú časť populácie o opaku, keď za
nemalý poplatok „udržujú“ v každom nimi vyšetrovanom jedincovi niekoľko parazitov,
vrátane takých, ktoré sa u nás nevyskytujú. V závere prednášky sa venoval aj pozitívnemu
vplyvu parazitov na imunitný systém človeka, čo sa dá využiť pri liečbe niektorých ochorení,
napr. Crohnovej choroby. O rezistencii na antimalarické preparáty sme sa nedozvedeli nič,
pretože autori prednášky na konferenciu nedorazili. Doc. Ondriska prezentoval kazuistiku
importovanej kožnej leishmaniózy. Pacient sa pravdepodobne infikoval v Bolívii,
progredujúci vred mal na ramene pravej ruky. V zoškrabe a preparáte farbenom Giemsom
zistili amastigotné formy, ktoré doc. Votýpka determinoval ako L. braziliensis. Liečba
stiboglukonátom sodným sa nekonala najprv pre odmietavý postoj pacienta, neskôr pre bližšie
neidentifikované problémy s dodaním lieku na Slovensko. Pacient sa preto rozhodol liečiť
naturálnymi produktami, akupunktúrou, bioprúdovými technikami (šarlatáni). Rana na koži sa
postupne zahojila, či je to však definitívny stav je otázne, tento druh leishmaniózy recidivuje
aj po rokoch. Prof. Kmeť a kol. autorov zistili, že aj voľne žijúce drobné hlodavce môžu byť
zdrojom meticilín rezistentných koaguláza negatívnych kmeňov (MRCoNS). Dr. Palenčárová
predstavila kontroverzného parazita Blastocystis hominis, s otázkou či ho možno považovať
za parazita alebo je to komenzál? Tento parazit je jedným z najčastejších črevných protozoí,
na ktorého liečbe sa autori zhodujú iba u pacientov s ťažkosťami gastrointestinálnej sústavy a
laboratórnom potvrdení iba tohto parazita v stolici a v masívnom množstve. Parazitologická
sekcia bola ukončená prednáškou dr. Poľanovej a kolektívu o dvoch prípadoch pľúcnej
echinokokovej infekcie: prvý prípad s nálezom cysty pľúcach, bolesťou na hrudníku,
u druhého pacienta zobrazovacia technika cysty nepotvrdila, echinokokóza bola
diagnostikovaná na základe protilátkovej odozvy a eozinofílie.
V posterovej sekcii bol s parazitologickou problematikou prezentovaný poster dr. Mózes
a širokého kolektívu autorov z HPL o výskyte parazitov v biologických vzorkách pacientov
zo Západného Slovenska v rokoch 2010 – 2014. Celkovo boli nájdené parazity u 2,08 %
pacientov. Tak ako v iných oblastiach Slovenska najčastejším črevným parazitom je
Enterobius vermicularis a prvok Entamoeba coli. Dokumentujú zvýšený výskyt Trichomonas
vaginalis, ktorý izolovali vo vybraných regiónoch s frekvenciou od 1,64 do 3,1 %.
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Problematike laboratórnej diagnostiky chorôb infekčného pôvodu sa venovalo viacero
plagátových referátov - medzi nimi príspevok autoriek Šenkárová a Bernáthová o diagnostike
bakteriálnej vaginózy, autoriek Marochničová a Perďochová porovnávajúci rôzne metódy
identifikácie koryneformných baktérií a autotov Jacák a kol. o možnostiach laboratórnej
diagnostiky infekcií spojených s ortopedickými implantátmi bedrových kĺbov. Autorky
Čisláková a Halánová pripravili referát o meniacej sa epidemiologickej situácii vo výskyte
čierneho kašľa na území SR a kolegyňa Artimová informovala o prevalencii urogenitálnych
streptokokových infekcií v spádovej oblasti OKM Stropkov. Experimentálne výsledky
prezentovali dva plagátové referáty. Autori Vašková a kol. porovnávali schopnosť tvorby
biofilmu na povrchu močových ketétrov kmeňmi baktérií izolovaných od pacientov
s recidivujúcimi uroinfekciami a autorky Fiačanová a Machová informovali o rozdieloch
v sacharidovej zložke bunkovej steny kvasinkovej a hýfovej formy C. albicans, ktoré môžu
byť významné z hľadiska vývoja vakcíny proti kandidovým infekciám.
Ranný blok 2. dňa konferencie bol venovaný antiinfekčnej imunite a imunomodulácii.
Úvodnou prednáškou na ňom vystúpila doc. Staneková. s problematikou heterológnej imunity
v boji proti mikroorganizmom. Ide o pomerne široký a málo skúmaný problém interakcie
imunitného systému s infekciami spôsobenými viac ako jedným patogénom súčasne či
následne. Doc. Staneková uviedla a vysvetlila konkrétne príklady, kedy a ako sa účinky
heterológnej imunity môžu prejaviť napr. pri infekciách s ťažšou patológiou u dospelých ako
u detí /napr. spôsobené EBV, v. osýpok, v. parotitídy, VVZ/, pri chorobách
charakterizovaných vysokými rozdielmi v patológii medzi jednotlivcami /HIV/AIDS
a tuberkulóza/; pri infekciách vírusmi, ktoré predstavujú v rámci skupiny geneticky príbuzné
ľudské patogény /v. dengue/, ale tiež pri laboratórne potvrdené infekcie s nezvyčajným
priebehom ochorenia /superinfekcia myšacím herpetickým vírusom v. chrípky u myší/.
Spoznanie podstaty kladného účinku týchto interakcii by mohlo byť napr. kľúčom pri prípade
vakcín. Následne vystúpila so zaujímavou prednáškou Dr. Slobodníková, ktorá sa zamyslela
nad možnosťami neantibiotickej liečby, ktorá v dobe narastajúcej rezistencie voči klasickým
liečivám zažíva renesanciu. Patri medzi ne napr. austrálsky čajovníkový olej
s antimikrobiálnym účinkom, či propolis Známe sú tiež účinky liečby chronických
nekrotických rán larvami muchy Lucilia sericata. Na Slovensku je dnes registrovaný preparát
STAFAL, obsahujúci liečebné fágy účinné proti širokému spektru kmeňov S. aureus.
Podobne sa používajú na liečbu rôzne imunomodulátory, ktoré nemajú priamo antimikrobány
účinok ale modulujú imunitnú odpoveď, tak aby sa organizmus infekcie zbavil. Používajú sa
ako vhodný doplnok klasickej terapie u pacientov so závažnými infekciami či v prevencii
nozokomiálnych či komunitných infekcii. Poslednou prednáškou v tejto sekcii bola práca
autoriek. Czirfuszová a Bertaová pojednávajúca o možnostiach liečby chronických pyodermií
autovakcínami Autorky na súbore 48 pacientov a dvoch kazuistikách demonštrovali, že liečba
autovakcínami je vhodnou a účinnou alternatívou po zlyhaní dostupných možností cielenej
antimikrobiálnej terapie.
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V sekcii „Varia“ odznelo 5 prednášok. Informáciu o antimikrobiálnej rezistencii
termofilných kampylobakterov izolovaných zo spádovej oblasti laboratórií HPL spol. s r.o.
podali autori Choková a kol. Najvyššia rezistencia sa zistila v prípade ciprofloxacínu, potom
nasledoval tetracyklín a ampicilín. Rezistencia voči erytromycínu a klindamycínu sa vyskytla
iba ojedinele. Autori Lacková a kol. sa venovali interpretácii výsledkov identifikácie metódou
MALDI-TOF u kmeňov baktérií izolovaných z klinických materiálov. Identifikačná databáza
prislúchajúca k analyzátorom MALDI-TOF využívaným v rutinnej mikrobiologickej
diagnostike má široké spektrum a patria do nej aj taxóny pomerne nedávno odčlenené od
„klasických“ taxónov známych po desaťročia. Úlohou mikrobiológa je aj v tomto prípade
výsledok identifikácie komentovať z hľadiska možnej účasti izolovaného kmeňa na
patologickom zápalovom procese vyšetrovaného pacienta. Príspevok o význame presnej
druhovej identifikácie burkholdérií (predovšetkým kmeňov izolovaných od pacientov
s cystickou fibrózou) a jej úskaliach predniesli autori Melter a kol. Fenotypové metódy
umožňujú identifikovať iba niektoré druhy burkholdérií, ďalšie sa identifikujú ako B. cepacia
komplex. Spoľahlivosť fenotypových metód je v rozmedzí 60-90%. Presnejšiu identifikáciu
jednotlivých genospecies umožňujú analýzy genómu baktérie, ale napriek pokroku
v molekulárnych diagnostických metódach zatiaľ nie je k dispozícii jednoduchý a efektívny
spôsob pre klasifikáciu skupiny B. cepacia komplex. Prednáška autoriek Kollárová a Hučková
sa zamerala na možnosti mikrobiologickej diagnostiky vírusových infekcií oka. Táto
diagnostika je mimoriadne významná v prípade vírusových infekcií liečiteľných špecifickými
antivírusovými liečivami, akými sú napríklad herpetické infekcie oka, ktoré v niektorých
prípadoch môžu prebiehať aj bez ďalších typických klinických príznakov. Ťažiskovým
vyšetrením je priamy dôkaz agensu pomocou molekulárnych metód, na základe ktorého sa
môže definitívne stanoviť diagnóza. Pretože špecifické protilátky v prípade očnej infekcie
nemusia byť vždy prítomné v sére pacienta, v indikovaných prípadoch je vhodnejším
vnútroočný materiál, ktorý sa dá použiť aj na priamu detekciu vírusov metódou PCR. Autorky
Tothová a kol. informovali o výskyte kmeňov S. pneumoniae u detí do 5 rokov v NsP
v Nových Zámkoch v rokoch 2009-2013. V sledovanom období sa neizolovali kmene
rezistentné na penicilín, ale rezistencia na erytromycín, klindamycín a kotrimoxazol mala
rastúci trend. Pozitívne je možné hodnotiť fakt, že z hemokultúry ani z likvoru sa neizoloval
žiaden kmeň S. pneumoniae.
Som dlhoročným pamätníkom Prowazekových dní a bez nadsázky môžem za
parazitológov konštatovať, že tradícia tejto konferencie po odbornej i spoločenskej stránke aj
v tomto roku minimálne udržala úroveň uplynulých ročníkov. Patrí sa za to veľká vďaka
organizátorom, menovite MUDr. Monike Czirfuszovej.
František Ondriska,
Danica Staneková,
Lívia Slobodníková
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Správa z pracovných stretnutí WHO
„WHO Regional Technical Consultation on the dissemination of consolidated guidelines on
HIV Testing Services“
a
"Monitoring progress and supporting capacity building to validate dual elimination of MTCT
of HIV and congenital syphillis"
V dňoch 15. – 19. 12. 2015 som sa spolu s MUDr. RNDr. Jánom Mikasom, MPH, PhD
a MUDr. Petrom Truskom, CSc. z ÚVZ SR zúčastnila na pozvanie WHO dvoch pracovných
stretnutí WHO v Astane týkajúcich sa nových konsolidovaných odporúčaní WHO pre
zariadenia poskytujúce testovanie infekcie HIV ako aj monitorovanea validačného procesu
eliminácie prenosu HIV a kongenitálneho syfilisu z matky na dieťa.
Pracovné stretnutie týkajúce sa konsolidovaných odporúčaní v oblasti testovania HIV sa
konalo v dňoch 15. - 16. 12. 2015. Otvorila Melita Vujnovic, z kancelárie WHO
v Kazachstane a privítala účastníkov spolu s Aleksejom Tsoyom, štátnym tajomníkom
Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Kazachstanu, zástupcami UNAIDS, UNIFEC
a UNFPA. Lali Khotenashvili z WHO uviedla účastníkov do problematiky, zdôraznila proces
rozširovania testovania HIV v európskom regióne WHO a poďakovala krajinám za doterajšiu
spoluprácu. Nasledoval blok venovaný dosiahnutým cieľom a perspektívam v boji proti
HIV/AIDS v pozvaných krajinách – Arménsko, Ukrajina, Bielorusko, Veľká Británia,
Bulharsko, Turkmenistan, Chorvátsko, Tadžikistan, Dánsko, Španielsko, Estónsko,
Uzbekistan. Za Slovenskú republiku som na pracovnom stretnutí prezentovala skúsenosti
s pravidlami a testovaním infekcie HIV/AIDS v SR. Oboznámila som prítomných s
výsledkami projektu EU SIALON II, ktoré NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU
koordinovalo na národnej úrovni. V rámci projektu bolo testovaných na HIV, HBV, HCV
a syfilis 400 osôb zo skupiny mužov majúcich sex s mužmi /MSM/. Súčasťou projektu boli
tiež preventívne aktivity – rozdávanie edukačných materiálov a kondómov v skupine MSM.
Vďaka projektu bola založená nová mimovládna organizácia „Dúhové srdce“, ktorá dodnes
spolupracuje v rámci prevencie infekcie HIV/AIDS s touto komunitou. Prezentovala som tiež
výsledky z komunitného testovania infekcie HIV v spolupráci s občianskymi združeniami
Odyseus a Prima. Na záver som zhrnula plánované akcie v SR v oblasti prevencie HIV/AIDS
na rok 2016 – aktualizovať odborné odporúčania v oblasti prevencie HIV, zvýšiť počet testov
na HIV najmä u skupín s rizikovým správaním, podporiť komunitné testovanie a prácu
občianskych združení s vysoko rizikovými skupinami populácie a zapojiť viacero organizácií
v rámci iniciatívy „EU Týždeň testovania HIV/HBV“.
Následný blok prednášok bol venovaný testovaniu infekcie HIV, v rámci ktorého Lali
Khotenashvili predstavila aktuálne konsolidované odporúčania WHO zamerané na princípy
v oblasti testovania v spojení s následnou liečbou.
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V rámci diskusie odznela od účastníkov potreba posilnenia testovania HIV u praktických
lekárov a geografickom mapovaní infekcie HIV v oblastiach s vysokou prevalenciou.
Prezentácia UNAIDS bola venovaná prezentácii mediálnej kampani zameranej na redukciu
stigmatizácie z testovania HIV.
V bloku „prioritné populácie a zlepšenie previazanosti liečby a testovania infekcie HIV“
vystúpila Lali Khotenashvili s novými odporúčaniami WHO v rámci služieb testovania HIV
v komunitách (HTS) a zlepšení previazanosti na ne. Ide najmä o HTS pre kľúčovú populáciu
a ďalšie zraniteľné skupiny zahrňujúce ľudí, ktorí si pichajú drogy (PWID), MSM, ľudí
ponúkajúcich sexuálne služby (SW), migrantov a ľudí vysídlených z oblastí postihnutých
konfliktom. V panelovej diskusii sa následne diskutovali aktuálne problémy HTS, akými sú
bariéry a silné stránky HTS, včasná diagnostika HIV a lepší prístup k jej zabezpečeniu,
legislatívne a politické bariéry pre uvedenie efektívnej operácie komunitného testovania,
V rámci bloku venovanému algoritmom testovania infekcie HIV odzneli informácie od
kolegov z i. krajín. Magdalini Pylli informovala o rýchlych diagnostikovaných testoch
používaných v Grécku. Irina Andrianova prítomných oboznámila s používanými algoritmy
testovania HIV na Ukrajine. Za SR som prítomných oboznámila s algoritmami testovania
HIV na Slovensku, popísala používané diagnostické metódy a algoritmy, systém akreditácie
SNAS a tiež spoluprácu s mimovládnymi organizáciami Odyseus a Prima v oblasti CBT. Na
Slovensku by sme tiež uvítali od WHO odporúčania testovania v oblasti CBT. Cary James
Lied z Veľkej Británie sa s prítomnými podelil o skúsenosti s rýchlymi testami používanými
v domácnosti, kde je k dispozícii aj on-line pomoc. Na záver predsedajúci pripomenuli, že
rýchlotesty začínajú byť u ľudí obľúbené a hoci majú svoje obmedzenia, môžu výrazne
pomôcť v oblasti záchytu podozrivých prípadov. V obchodnej sieti je však dostupné veľké
množstvo rýchlotestov, ktoré sú rozličnej kvality a môžu v tejto súvislosti vznikať problémy.
Ďalší blok bol venovaný testovaniu HIV v kontexte epidemiologického dozoru. ElineOp
de Coul oboznámila prítomných so situáciou v Holandsku. Systém hlásenia prípadov HIV
a kódový systém v Dánsku priblížila účastníkom Susane Cowan. Výsledky testovaní na HIV
a epidemiologickú situáciu vo výskyte HIV/AIDS prezentoval Samvel Grigoryan. Nikos
Dedes z European AIDS Treatment Group predstavil prítomným ekonomické zhodnotenie
testovania HIV v skupine mužov majúci sex s mužmi. Eileen Burke prezentovala účastníkom
investície globálneho fondu do EECA. V rámci panelovej diskusie boli prerokované akčné
body pre krajiny WHO európskeho regiónu v rámci rozšíreného prístupu k testovaniu infekcie
HIV a tiež prezentované závery z pracovných skupín, ktoré posledný deň stretnutia spolu
rokovali.
V nadväznosti na predchádzajúce stretnutie sa v dňoch 18. - 19. 12. 2015 konalo pod
vedením Lali Khotenashvili z WHO pracovné stretnutie týkajúce sa monitorovania procesu
a podpory kapacít vo validácii spoločnej eliminácie prenosu HIV a kongenitálneho syfilisu
z matky na dieťa. V rámci technických konzultácií sa prezentovali regionálne perspektívy
procesu validácie, laboratórne otázky, ľudské práva a skúsenosti s úvodom do validácie
v Bulharsku, Bielorusku a Moldavsku.
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Následne boli účastníci rozdelení do štyroch pracovných skupín, v ktorých prediskutovali
možnosti, termíny a bariéry validačného procesu eliminácie v jednotlivých krajinách. Za
Slovensko vystúpil Dr. Mikas s prezentáciou o epidemiologickej situácii a surveillance HIV
a syfilisu v SR a údajoch o prenose HIV a syfilisu z matky na dieťa. Konštatoval, že
v prípade dohody spolupráce s odbornými spoločnosťami o zdieľaní oficiálnych údajov
procesných indikátorov mohol by eliminačný proces začať v SR v roku 2016. Nasledovali
prezentácie o včlenení laboratórnej diagnostiky do eliminačného procesu.
Na záver pracovného stretnutia navrhla Lali Khotenashvili vytvoriť regionálny
validačný plán pre krajiny, ktorým sa odporúča proces validácie. Navrhla tiež ako tento
proces uľahčiť a zjednodušiť. Následne boli hlavné aktivity na zrýchlenie tohto procesu
prediskutované. Na záver sa poďakovala všetkým účastníkom za prínosnú diskusiu, výmenu
informácií a ponúkla pomoc pri validačnom procese všetkým krajinám európskeho regiónu
WHO.

Danica Staneková
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Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 10. júna 2016 konaného
na Ústave mikrobiológie SZÚ v Bratislave
Prítomní: MUDr. R. Botek, MUDr. M. Czirfuszová, RNDr. D. Lacková, PhD., doc. MUDr. M. Nikš,
CSc., prof. A. Líšková, PhD., RNDr. M. Poľanová, RNDr. L. Slobodníková, PhD., doc.
RNDr. D. Staneková, CSc.
Prizvaní: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., doc. RNDr. F. Ondriska, PhD., RNDr. Ľ. Perďochová
Ospravedlnení: MUDr. A. Purgelová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
Publikačná činnosť v odbore, Cena spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2015
Časopis Správy klinickej mikrobiológie (M. Nikš, D. Staneková)
XIV. Prowazekove dni Komárno – vyhodnotenie (M. Czirfuszová)
Číselník zdravotných výkonov, zoznam zdravotných výkonov, DRG,
katalogizačná komisia SSKM SLS
6. Informácie z ECCMID 2016 (účastníci)
7. Rôzne

1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia:
Uznesenie 01-03-16 splnené
Uznesenie 02-03-16 bude presunuté na nasledujúce zasadnutie výboru
Uznesenie 03-03-16 splnené
2. Publikačná činnosť v odbore, Cena spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2015:
Výbor SSKM SLS na základe predloženého zoznamu publikačnej činnosti členov za rok 2015
rozhodol udeliť cenu za najlepšiu publikáciu RNDr. Boldišovi V. a kolektívu za prácu: Boldiš V.,
Ondriska F., Špitálska E., Reiterová K.: Immunodiagnostic approaeches for the detection
of human toxocarosis. Exp Parasitol. 2015 Dec, 159:252-8. Cena spoločnosti bude udelená
RNDr. V. Boldišovi PhD. osobne a zverejnená v časopise spoločnosti Správy klinickej
mikrobiológie.
3. Časopis Správy klinickej mikrobiológie:
Čísla časopisu sa pripravujú prevažne monotematicky, na základe vyžiadaných príspevkov, táto
koncepcia sa osvedčuje a mala by sa používať aj do budúcnosti. Tohoročné júnové číslo časopisu
pripravila doc. Staneková s témou: „Sexuálne prenosné infekcie.“ Témou ďalšieho čísla budú
„Gastrointestinálne infekcie“, ktoré garantuje prof. Kmeť. Výbor SSKM SLS vyzýva všetkých
svojich členov k aktívnej spolupráci pri zostavovaní jednotlivých čísel časopisu, vítané sú najmä
prehľadové práce, prípadne odborné články zamerané na zaujímavé výsledky mikrobiologických
analýz v rôznych regiónoch Slovenska.
Pre číslo časopisu 3-4/2016 boli ešte vyžiadané príspevky s témou klostrídiových infekcií (prof.
Líšková), stanovenie citlivosti na antibiotiká u H. pylori (RNDr. Perďochová, MUDr. Botek)
a akútne vírusové gastroenteritídy (RNDr. Lacková).
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Výbor SSKM SLS predbežne navrhol tému nasledujúceho čísla 1-2/2017 „Infekčné ochorenia
spojené s migráciou“, koeditorom čísla bude MUDr. Czirfuszová. Číslo bude obsahovať odborné
príspevky týkajúce sa tuberkulózy (RNDr. Poľanová M.), ochorení spôsobených vírusom Zika
(doc. Staneková D.) a iné. Predbežnou témou čísla 3-4/2017 budú neuroinfekcie, editorom bude
RNDr. Slobodníková, o spoluprácu RR požiada RNDr. Hučkovú. a za infektológiu doc. MUDr.
Pieseckú. V čísle by mali dostať priestor aj imunológovia.
4. XIV. Prowazekove dni Komárno - vyhodnotenie
Výbor SSKM SLS poďakoval organizačnému výboru, osobitne MUDr. Czirfuszovej a kolektívu
pracovníkov HPL Komárno za kvalitné organizačné zabezpečenie konferencie XIV. Prowazekove
dni 2016. Z ekonomického hľadiska bola konferencia zabezpečená a financovaná z príspevkov
vystavovateľov cestou SLK. Spoločnosti SSKM SLS nevyplynuli žiadne finančné záväzky.
Doc. Ondriska informoval výbor SSKM SLS o stanovisku Slovenskej Parazitologickej
spoločnosti, ktorá sa rozhodla, že v budúcnosti sa už nebude spolupodieľať na organizácii
podujatia Prowazekove dni Komárno. Keďže na konferencii odzneli aj príspevky s nižšou
odbornou úrovňou, výbor SSKM SLS apeluje na odborných garantov, aby venovali väčšiu
pozornosť príprave príspevkov mladších kolegov na budúce vedecké konferencie.
5. Číselník zdravotných výkonov, katalóg zdravotných výkonov, DRG, katalogizačná komisia
SSKM SLS
Doc. Nikš informoval o aktivitách MZ SR pri príprave nového číselníka zdravotných výkonov
a katalógu zdravotných výkonov. Podľa informácií z Národného centra zdravotníckych informácií
by sa mali oba tieto zoznamy integrovať do jedného zoznamu, ktorý by plnil funkciu číselníka a aj
katalógu zdravotných výkonov.
MUDr. Hanzen v mesiaci jún 2016 požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu Subkomisie
pre odbor Klinická mikrobiológia Katalogizačnej komisie MZ SR. Za členov katalogizačnej
subkomisie MZ SR pre klinickú mikrobiológiu výbor navrhol MUDr. Boteka, MUDr.
Czirfuszovú, prof. Líškovú. J Morávka a doc. Nikša. Ako predsedu subkomisie výbor navrhol
doc. Liptákovu.
6. Informácie z ECCMID 2016
Doc. Nikš informoval, že na 26. konferencii ESCMID - ECCMID 2016 v Amsterdame sa opäť
zúčastnil minimálny počet účastníkov zo Slovenska. Informácie o podujatí vrátane
videozáznamov sú členom SSKM ako pridruženej spoločnosti Európskej spoločnosti klinickej
mikrobiológie a infekčných ochorení dostupné na internetovej stránke www escmid.com.
Členovia našej spoločnosti pravidelne dostávajú prostredníctvom e-mailového spravodaja
týždenne aktuálne informácie o činnosti a aktivitách ESCMID.
7. Rôzne
- Pripomienky ku návrhu MZ SR na Minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie
pracovísk klinickej mikrobiológie.
Po diskusii výbor dospel väčšinovým hlasovaním ku záveru, že SSKM nebude navrhovať zmeny
v platných požiadavkách na minimálne personálne zabezpečenie pracovísk klinickej
mikrobiológie.
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- Príprava odborného podujatia 2017
Odborné podujatie „Dni klinickej mikrobiológie“ sa uskutoční v máji/júni 2017
vo Vysokých Tatrách, výbor bol oboznámený s cenovými ponukami hotelov Patria na Štrbskom
plese a Átrium v Novom Smokovci. Organizačný výbor podujatia bude pracovať v zložení: doc.
MUDr. M. Nikš, CSc., MUDr. R. Botek, RNDr. D. Lacková, PhD., RNDr. M. Poľanová, MUDr.
Czirfuszová M., doc. MUDr. A. Liptáková, PhD. Navrhované hlavné témy: identifikácia
baktérií, optimalizácia predikcie úspešnosti antibiotickej liečby a varia. Doc. Nikš zistí možnosti
organizovania podujatia cestou SLS.

Zapísala: RNDr. Daniela Lacková, PhD.v.r.
vedecká tajomníčka SSKM SLS
Overila: MUDr. Monika Czirfuszová
člen výboru SSKM SLS

Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.v.r.
predseda SSKM SLS

v Leviciach, dňa 17. 6. 2016

61

Zo zasadnutia výboru

Cena spoločnosti za najlepšiu publikáciu
Výbor SSKM SLS na svojom zasadnutí 10.6.2016 rozhodol o udelení ceny spoločnosti za najlepšiu
publikáciu v roku 2015 RNDr. Vojtechovi Boldišovi PhD. a splupracovníkom za prácu v oblasti
parazitológie. Ocenil pritom najmä praktický prínos práce pre spresnenie diagnostiky humánnej
toxokarózy.

Boldiš V1, Ondriska F2, Špitalská E3, Reiterová K4.
1

HPL (Ltd) Medical Laboratories, Istrijská 20, 84107 Bratislava, Slovakia. Electronic address:
boldis@hpl.sk.
2
HPL (Ltd) Medical Laboratories, Istrijská 20, 84107 Bratislava, Slovakia.
3
Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava,
Slovakia.
4
Institute of Parasitology, Slovak Academy of Sciences, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovakia.
Immunodiagnostic approaches for the detection of human toxocarosis.
Exp Parasitol. 2015 Dec;159:252-8. doi: 10.1016/j.exppara.2015.10.006. Epub 2015 Oct 23.
Abstract
Human toxocarosis is an important zoonosis caused by larvae of Toxocara canis/cati. The
objective was to evaluate the role of IgG anti-Toxocara antibody detection and the specific
IgG avidity in diagnostics of human toxocarosis. Anti-Toxocara IgG antibodies and IgG
avidity were evaluated by excretory-secretory (ES)-enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA). The IgG anti-Toxocara seroprevalence in people (n = 7678) from western Slovakia
was 15.3% and found to be highest in the oldest age groups. The presence of low- IgG avidity
in 179 suspected patients for toxocarosis was evaluated in relation to sex, age, IgG antibody
levels, eosinophilia, increased total IgE, domicile, geophagia, dog/cat ownership, anamnesis.
Low- IgG avidity index was found in 30.7% of the patients. The low- IgG avidity in
eosinophilic group (42.1%) was significantly higher than in non-eosinophilic group (22.0%;
P = 0.043). Substantially higher eosinophilia was detected in children (under 10 years old;
55.6%) than in adults (aged ≥ 41 years; 17.6%; P = 0.009). Significant difference between
seroprevalence of total IgE in patients coming from towns (48.8%) and patients from villages
(21.3%) was established (P = 0.007). Mild negative correlation (r = -0.477, P = 0.043) was
observed between the amounts of eosinophils and the values of IgG avidity. The sensitivity
and specificity of IgG avidity assay were 43.8% and 83.3%, respectively. Our results suggest
that besides anti-Toxocara IgG, measurement of IgG avidity may be useful for the
determination of acute toxocarosis. Moreover, these tests should be accompanied by other
immunological markers and determinants of examined patients such as eosinophilia, increased
total IgE and age.
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Spoločenská rubrika
Jubilujúci členovia SSKM SLS v roku 2016
V kalendárnom roku 2016 oslavujú významné životné jubileum viacerí členovia našej
spoločnosti. Výbor Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS všetkým jubilujúcim
členom spoločnosti úprimne blahoželá a praje dobré zdravie, radosť, spokojnosť a pohodu
v práci aj v súkromnom živote.
V tomto roku sa významného životného jubilea dožívajú:
80 rokov
RNDr. Otília Brandeburová, Košice
RNDr. Magda
Šimkovičová CSc.,
Bratislava
MUDr. Vincent Varga, Nitra
75 rokov
MUDr. Mária Jakubovská, Bratislava
MUDr. Anna Petrovičová CSc., Bratislava
70 rokov
Prof.. MUDr. Anna Strehárová CSc.,
Trnava
RNDr. Jozef Rosinský MPH, Komárno
65 rokov
Doc. RNDr. Marta Kmeťová CSc.,m.
prof., Košice
Prof. MVDr. Vladimír Kmeť DrSc.,
Košice
RNDr. Vladimír Kravec, Lučenec
PharmDr. Ľubica Majtánová, Bratislava
RNDr. Július Peržeľ, Nové Zámky
MUDr. Ildikó Preščáková, Trebišov
MUDr. Helena Štefíková CSc. , Tužina

60 rokov
MUDr. Emília Gerlasinská, Prešov
RNDr. Jarmila Nemcová, Bratislava
MUDr. Jaroslava Odnogová, Trnava
Doc. MUDr. Ľubica Piesecká PhD., Nitra
RNDr. Monika Poľanová, Poprad
MUDr. Katarína Smolková, Trebišov
MUDr. Alica Sobotová, Topoľčany
MUDr. Daniela Tunegová, Trenčín
55 rokov
RNDr. Silvia Daviničová, Skalica
MUDr. Ingrid Gocmanová, Nitra
Doc. RNDr. Nasir Jalili PhD., Dolné
Saliby
MVDr. Anna Kutná, Bardejov
RNDr. Jana Timková, Bratislava
RNDr. Terézia Vörösová, Trhová Hradská
50 rokov
MUDr. Zuzana Barlíková,Bratislava
RNDr. Monika Hábeková PhD., Bratislava
MUDr. Adriana Krajčíková, Bratislava
RNDr. Viera Melicháčová, Piešťany
Ing. Dagmar Mullerová, Topoľčany
MUDr. Juliana Pašková, Bratislava
MUDr. Martin Peťko, Banská Bystrica
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