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IMO – séroskupiny – ČR, 1993 – 2018 (28.11.) 







Hlavní hypervirulentní klonální komplexy působící IMO v ČR 
1993-2018 (předběžná data) 







Nové klony komplexu W:cc11 – WGS analýzy  původní W:cc11 

jihoamerický klon 
W:cc11 

originální UK klon 
W:cc11 = 2009 

nový UK klon 
W:cc11 = 2013 

Lucidarme J. et al., 2016 



IMO 2015 – klonální komplexy 

Křížová P. a kol., 2018 



IMO 2015 – antigeny Men B vakcín 

Křížová P. a kol., 2018 



N. meningitidis W z období 1984–2017 – Česká republika 

Honskus M. et al., 2018 



N. meningitidis W z období 1984–2017 – Česká republika versus Evropa 
(430 izolátů) 

Honskus M. et al., 2018 

ČR versus UK  
(932 izolátů) 
ČR versus non-Evropa 
(394 izolátů) 
cc11 (1098 izolátů) 
cc22 (169 izolátů) 



N. meningitidis W z období 1984–2017, Česká republika– antigeny Men B vakcín 

Honskus M. et al., 2018 



• WGS metoda prokázala svoji absolutní diskriminační 
kapacitu a schopnost přesnějšího určení genetických 
vlastností N. meningitidis.  

 

• Kvalitnější data umožnila identifikaci nových alel a nových 
sekvenačních typů, které nebyly klasickými sekvenačními 
metodami rozpoznány. 

 

• WGS data poskytují přesnější informace o pokrytí  českých 
izolátů MenB vakcínami a dávají kvalitnější podklady pro 
aktualizaci vakcinační strategie.  

 





Očkování proti meningokokovým onemocněním v ČR  

 
• Aktuální incidence IMO v ČR je nízká – není apel na masovou vakcinaci, která 

navozuje kolektivní imunitu. 
 
• O to větší je však apel na budování ochrany jednotlivce: 

• co nejdříve –  
• MenB vakcína doporučena zejména v prvním roce života + v posledních letech i preadolescentům 
• konjugovaná tetravakcína A,C,Y,W doporučena zejména preadolescentům + v posledních letech i malým dětem 

• co nejdéle - přeočkování 
• co nejširší = MenB vakcína + konjugovaná tetravakcína A,C,Y,W 
 

• Doporučení ČVS pro očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění 
• únor 2014 
• aktualizace – červenec 2017 
• aktualizace – leden 2018 
http://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska 
 

• Novela zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění  
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Děkuji za pozornost 


