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Kým médiá živia tému osýpok už štvrť roka, 
pričom v tomto roku sa na Slovensku vysky-
tol len jeden potvrdený prípad importovaný 
cudzincom, mumps je tu stále, dokonca pre-
siahol 1 000 prípadov v rokoch 2014 až 2015. 
Napriek tomu je mediálny záujem oň menší. 
Súvisí to azda s faktom, že väčšina chorých 
bola proti mumpsu očkovaná?

Téme osýpok sme sa v našom seriáli už ve-
novali – podrobne sme rozobrali ochorenie, ri-
zikové faktory, možnosti vakcíny a liečby (Dieťa 
2 – 5/2015). [1] Mumps sme analyzovali o rok 
skôr (Dieťa 4/2014), a to najmä z pohľadu epi-
démie v okrese Michalovce. [1] Uvedené člán-
ky stále vrelo odporúčame pre získanie pred-
stavy o ochoreniach. Uplynuli však tri roky a aj 
vzhľadom k správam o lokálnych epidémiách 
na Slovensku i v Českej republike je načase, 
aby sme sa k mumpsu vrátili a pozreli sa na ak-
tuálny vývoj a jeho možné príčiny.

PODOBNOSTI A ROZDIELY
Rozdielny prístup médií k osýpkam a mumpsu 
je zaujímavý, tieto ochorenia majú totiž viacero 
spoločných čŕt. Oba vírusy patria do čeľade 
paramyxoviridae a obe ochorenia sa kedysi 
považovali za bežné detské choroby, ba 
až vývojový míľnik. Prekonali ich 
takmer všetci a hoci komplikácie 
sa vyskytovali, zriedkavo boli 
závažné a úmrtnosť vo vyspelých 
krajinách prakticky takmer vy-
mizla už pred zavedením ploš-
ného očkovania, [2] dokonca 
mumps je v podstate banálne 
ochorenie – trvalé následky 
a úmrtia sú raritné. [3] [4]

Aj očkovanie živými atenuova-
nými vakcínami je spoločnou črtou 
oboch ochorení, dokonca sa podáva-
jú v spoločnej injekcii. Mediálna kam-
paň vyzýva na očkovanie proti osýpkam, no 
treba pripomenúť, že dostupná je len trojkom-
binovaná vakcína proti osýpkam, mumpsu a ru-
žienke (z angl. measles, mumps, rubella – MMR).

Po prekonaní týchto 
ochorení, často bez 

príznakov alebo len 
s miernymi príznakmi 

nešpecifickej virózy, [3] [5 – 
7] vzniká doživotná imunita, 

ktorá chráni pred ochore-
ním v rizikovejšom veku 

dospelosti, keď hrozia 
komplikácie podstatne 

častejšie. [4]

HISTÓRIA OČKOVANIA
Uchopenie epidemiológie mumpsu je kom-
plikované z mnohých dôvodov. [8] Prvá vak-
cína proti mumpsu v Československu bola 
samostatná pod názvom Pavivac, používala 
sa len skúšobne od roku 1984. V Českej re-
publike bola dostupná až do roku 2007. Ploš-
né očkovanie sa zaviedlo v roku 1987, a to 
v spoločnej kombinácii s osýpkami pod ná-
zvom Mopavac. Očkované boli deti narodené 
od roku 1986 staršie než 15 mesiacov. [9]

Dnešná „nerozlučná“ trojkombinácia 
MMR sa zaviedla v roku 1992 v podobe 
vakcíny Trimovax, [9] ktorá však obsahovala 
kmeň mumpsového vírusu Urabe známy 
vysokým výskytom meningitíd. [10 – 13] 
V roku 2001 ju nahradila iná MMR vakcína 
s názvom Priorix (s vírusovým kmeňom 
Jeryl Lynn), ktorá sa používa dodnes. 
V Českej republike bol vývoj odlišný, 
Trimovax sa nepoužíval, namiesto toho 
od roku 1995 zaviedli vakcínu Trivivac (už 
vtedy s kmeňom Jeryl Lynn) a zmena na Pri-
orix sa uskutočnila dobrovoľne od roku 2003 
a plošne od roku 2007. [9] [15] 

DOPADY OČKOVANIA
V rokoch 2007 až 2012 očkovaní v ČR mali 
oproti neočkovaným o 68 percent menšiu 
pravdepodobnosť komplikácií. Najčastejšou 
komplikáciou je zápal semenníkov (orchitída) 
a účinok vakcíny s vekom slabol z 81 na 74 až 
na 56 a 60 percent vo vekových skupinách 10 – 
14, 15 – 19, 20 – 24 a 25 – 34 rokov v uvedenom 
poradí. [8]

Lokálne epidémie mumpsu 
sú realitou posledných 

rokov. Napriek tomu sa im 
venuje len malá mediálna 

pozornosť v porovnaní 
s osýpkami, ktoré sa na Slo-

vensku oficiálne prakticky 
nevyskytujú.

: rodina a zdravie :

Sága 
menom

mumps
HOVORME     O VEDE 44)

Zdalo by sa, že je to stále 
dobrý výsledok, lenže nemusí 

to tak byť natrvalo. Pred zavedením 
plošného očkovania, 90 percent chlap-

cov prekonalo mumps (často bez výrazných 
príznakov) v detskom veku, keď je riziko 

orchitíd nízke. [14] [4] Očkovaním sa ochorenie 
posunulo do vyššieho veku, keď je riziko vyššie; 
medián (najčastejší vek ochorenia) je 16 rokov, 
v štatistikách chorobnosti jasne vedie veková 

skupina 15 – 19 rokov, [6] priemerný vek 
chorých je 17 rokov. [8] A práve u mladých 
dospelých je aj najvyšší výskyt orchitíd: 19 

percent (20 – 24 rokov), 38 percent 
(25 – 34 rokov) a 27 percent (35 

– 44 rokov). [8]

Ak očkovanie odsunulo mumps do veku, 
keď je riziko komplikácií vysoké, je potom 
výhrou, že toto vysoké riziko je u očkova-
ných o niečo znížené? Ak berieme do úva-
hy celkový počet prípadov mumpsu, ktorý 
po zavedení plošného očkovania klesol 
(aspoň podľa počtu hlásení), zatiaľ môže 
byť celková bilancia očkovania ešte klad-
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ná. Môže ale prísť doba, keď počet chorých 
v rizikovom veku bude v dôsledku očkovania 
taký vysoký, že počet komplikácií aj napriek 
účinku vakcíny prekoná počty spred zavede-
nia očkovania.

PRCHAVÁ IMUNITA
Mumpsová vakcína nikdy nepatrila medzi ob-
zvlášť účinné. Účinnosť vakcíny je len 64 až 80 
percent po jednej dávke, druhá dávka ju zvy-
šuje na 75 až 95 percent. [10] [1] [4] [6] [14] 
Druhá dávka sa pritom nepovažuje za posil-
ňovaciu dávku (booster), ale skôr za nové, sa-
mostatné očkovanie, ktoré má podchytiť tých, 
u ktorých prvá dávka nezaúčinkovala. [8] [3]

Českí výskumníci uvádzajú, že nástup ocho-
renia mal väčší odstup od druhého očkovania, 
ak sa vykonalo krátko po prvom. Keď bol roz-
stup dávok vakcíny väčší, ochorenie nastúpilo 
s menším odstupom od druhej dávky. Výsledok 
je však zatiaľ málo zreteľný, lebo ľudí s väčším 
rozstupom dávok bolo v štúdii málo, pretože 
v českej očkovacej schéme deti zväčša dostanú 
2. dávku do 3. roku života. Na Slovensku je 
schéma odlišná, druhá dávka sa podáva vo veku 
11 rokov, čo by malo práve predĺžiť dosah oč-
kovania na mladých dospelých, avšak uvedený 
fenomén by mohol túto výhodu zmenšiť.

SÉROLOGICKÁ KATASTROFA
Aj podľa českého sérologického 
prehľadu z roku 2013 [9] je trvanie 
účinku mumpsovej vakcíny 
katastrofálne krátke. Už vo veku 
7 rokov malo len 38 percent detí 
hladinu protilátok. Ak je účinnosť 
vakcíny taká krátkodobá, ako sa 
zdá zo sérologických prehľadov, 
prečo sa ochorenie javilo po zave-
dení očkovania ako ustupujúce?
Ponúka sa jednoduché vysvetlenie - 
keďže mumps je typicky detské ochorenie, 
zaočkovaním detí sa rýchlo a viditeľne znížil 
jeho výskyt. Lenže nebolo toto „víťazstvo“ len 

krátkodobé? Odhadnúť ďalší vývoj je kompli-
kované bez presných informácií.

V prvom rade musíme brať do úvahy fakt, 
že sérológia poskytuje len chabé informácie 
o odolnosti. Podľa americkej vládnej agentú-

ry pre kontrolu a prevenciu ochorení (Centers 
for Disease Control and Prevention – CDC) „nie 
je známa žiadna ochranná hladina protilátok 
proti mumpsu a neexistujú ani žiadne iné pa-
rametre imunity, ktoré by korelovali s ochra-
nou pred mumpsom.“ [17 – 18]

Na jednej strane to môžeme poňať opti-
misticky – ani katastrofálne sérologické vý-
sledky ešte nemusia znamenať katastrofálne 
nízku úroveň imunity očkovanej populácie. 
Na druhej strane sa zdá, že protilátky predsa len 
nejaký vzťah k imunite majú, keďže ochorenia 
sú relatívne častejšie u ľudí s nízkou hladinou 

protilátok, [18] a neočkovaní dospelí 
s prirodzenou imunitou nielen-

že majú trvalo vysoké hladiny 
protilátok, ale ochorenie sa 
im podľa štatistík skutočne 
aj vyhýba. Môže však ísť čias-
točne aj o dôsledok veľkého 
kvalitatívneho rozdielu me-
dzi imunitou z očkovania 
a prirodzenou imunitou. 

Sérologické metódy sú do-
konca značne problematické aj 

v rovine diagnostiky – je ťažké vôbec 
jednoznačne zistiť, či u daného pacienta ide ale-
bo nejde o mumps. Časté sú falošne negatívne 
výsledky. [17] [8] [6] Znamená to, že už samotný 
údaj o výskyte mumpsu je nespoľahlivý.

Pre lepšiu názornosť si stav protilátok v po-
pulácii ukážeme na demografickom strome. 
Získali sme ho obdobným spôsobom ako graf 
k osýpkam v predošlej časti seriálu (pozri Die-

*Zdroje: Demografické údaje: INFOSTAT (1.2017). Údaje o zaočkovanosti 2-ročných detí: WHO. Keďže slovenské úrady už 15 rokov nevykonali sérologický prehľad, museli sme použiť upravené hodnoty zo sérologického 
prehľadu SZÚ v ČR z roku 2013. Žiaľ, SZÚ neposkytol presné údaje pre jednotlivé ročníky, a tak sme museli vychádzať zo zverejnených výsledkov v 5-ročných vekových kohortách, ktoré sme pre lepší vzhľad grafu aproximovali 
so zachovaním celkového objemu. Rozdielmi v použitých vakcínach a očkovacích schémach medzi SR a ČR a ich možnými  dopadmi sa zaoberáme v článku. Ľudia bez preukázanej hladiny protilátok sú tí, ktorí nemali séropozi-
tívny test, z toho 72 percent  malo negatívny a 28 percent hraničný. Za pozornosť stojí najmä rozdiel medzi červenou a šedou plochou, ktorý ukazuje, že podiel ľudí s vyprchanou imunitou od roku 2001 do roku 2013 výrazne 
narástol, a to najmä u očkovaných, ale aj u neočkovaných ročníkov, čo naznačuje, že cirkulácia vírusu je potrebná na udržanie imunity, a kvôli očkovaniu teraz imunita vyprcháva rýchlo u celej populácie - séropozitivita klesla z 
84 percent (2001) na 53 percent (2013)! Graf vypracovala Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.  z., Copyright 2017. Celá analýza je publikovaná v časopise Dieťa 6-7/2017. www.rizikaockovania.sk
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Štruktúra zaočkovanosti/ imunity na Slovensku: mumps, 2016
Demografický strom so znázornením zaočkovanosti a séropozitivity (prítomnosti protilátok) 

jednotlivých vekových skupín*
očkovanie od 1987

odmietnutia
očkovania detí

očkovaní s vyprchávajúcimi 
protilátkami

nezaočkovaní pre odmietnutie/ kontraindikácie
nezaočkovaní pre vek < 15 mesiacov a odklad

očkovaní
ľudia bez preukázanej hladiny protilátok (2013)

neočkovaní (>31 rokov) prirodzene imúnni

Ako sa ukazuje, účinok 
aj po dvoch dávkach rýchlo 

vyprcháva a vidno to na hladine 
protilátok i na výskyte komplikácií – v čase 

do 6 rokov po poslednom očkovaní sa 
komplikácie vyskytnú u 1 percenta očkovaných, 

potom výskyt postupne narastie až na 16 percent 
s odstupom 24 rokov od očkovania. Najvyšší počet 
komplikácií sa vyskytuje u pacientov, u ktorých od-
stup od očkovania je medzi 12 až 20 rokmi, a nie je 
preto potešujúce, že ochorenie priemerne vypuk-

ne 13 rokov po poslednom očkovaní. Tvrdenie 
CDC o doživotnej účinnosti [3] môžeme po-

važovať za úsmevné. Je známych viacero 
prípadov cirkulácie vírusu mumpsu vo 

vysoko zaočkovaných populáci-
ách. [6] [16]

Celkovo 
z údajov CDC 

vyplýva predovšetkým 
jedno neveľmi povzbudi-

vé konštatovanie – žiadnym 
odberom ani vyšetrením 
nedokážeme určiť, či je 

osoba odolná proti 
mumpsu alebo nie.

pre porovnanie – ľudia bez preukázanej hladiny protilátok (2001)
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ťa 4 – 5/2017). V stručnosti: sérologické údaje 
pochádzajú z Českej republiky, [9] nakoľko 
na Slovensku sa už 15 rokov nevykonal sérolo-
gický prehľad. Pokúsili sme sa získať presnejšie 
sérologické údaje z ČR, nezlúčené podľa veko-
vých kohort, no Státní zdravotní ústav (SZÚ) 
neposkytol. Demografické údaje za rok 2016 
sú už presné, nakoľko ich INFOSTAT medzi-
tým zverejnil. [20] [21]

Treba poznamenať, že výsledky možno 
tentoraz menej aplikovať na SR, a to kvôli his-
torickým rozdielom v používaných vakcínach 
i očkovacích schémach – česká je intenzívnejšia 
u malých detí, preto na Slovensku bude skutoč-
ná situácia u malých detí zrejme ešte horšia než 
v grafe, naopak u mladých dospelých môže byť 
situácia na Slovensku o málo lepšia. Celkový 
obraz však bude viac-menej podobný.

TYP G
V európskych krajinách nastali rýchle a veľké 
zmeny – v priebehu jediného desaťročia sa 
presadil mumpsový vírus génotypu G, ktorý 
bol predtým menšinový. [22 – 24] [6] Preto 
nárast výskytu mumpsu, ktorý sa vo svete po-
zoruje, vysvetľuje jedna z hypotéz práve géno-
typovým posunom. [6] [23]

Vírus mumpsu má len jeden sérotyp, čo 
umožnilo vývoj vakcíny – imunita voči jednému 
(napr. vakcínovému kmeňu A) by mala chrániť 
aj voči ostatným kmeňom. Hypotéza hovorí, 
že ochrana pred fylogeneticky vzdialenejším 
kmeňom je slabšia, a preto sa typ G v populácii 
presadil na úkor ostatných typov, voči ktorým 
je vakcína snáď o niečo účinnejšia. [6] Zatiaľ je 
však len veľmi málo údajov o účinnosti vakcíny 
voči jednotlivým typom a ako už vieme, budú 
sa len ťažko získavať, jednak kvôli veľkým prob-
lémom sérologických metód, o ktorých sme už 
hovorili, jednak preto, že vakcínový kmeň ví-
rusu sa viackrát menil a nevieme, aké to mohlo 
mať epidemiologické dopady.

Hypotéza génotypového posunu sa javí 
ako rozumná a ukazuje veľkú silu prírody 
a schopnosť organizmov prispôsobiť sa zme-
ne podmienok. Netreba sa však na ňu poze-
rať ako na samostatne stojace vysvetlenie, skôr 
ako na jeden z viacerých faktorov, okrem iné-

ho vrátane krátkodobého alebo slabého účin-
ku vakcíny, primárneho zlyhania očkovania 
atď. Napospol ide o otvorené otázky, ktoré 
čakajú na svoje objasnenie. [6] [23]

OČKOVANIE POŠKODZUJE  
AJ NEOČKOVANÝCH?
Je ešte ďalšia hypotéza, ktorá môže pomôcť vy-
svetliť nárast chorobnosti v posledných rokoch. 
Prirodzená imunita proti mumpsu je doživot-
ná, ale možno potrebuje občasný kontakt s ví-
rusom, aby sa obnovovala. [6] [8] Ak očkovanie 
skutočne potlačilo cirkuláciu vírusu, všetci sme 
prišli o príležitosť na prirodzené posilňovanie 
imunity, ktorá následne začala vyprchávať.

Tento efekt badať aj u neočkovaných. Ak 
porovnáme sérologické prehľady z rokov 
2013 a 2001, priemerný výskyt protilátok 
u nich klesol z 91 percent na 80 percent, [9] 
vzhľadom na údaje z epidémií sa však ich imu-
nita zatiaľ javí stále ešte dostatočne spoľahlivá.
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Máme teda situáciu, keď klesá celkový po-
diel prirodzene imúnnych v populácii, a to 
nielen prirodzeným spôsobom generačnej 
výmeny, ale navyše sa proces urýchlil dôsled-
kom očkovania ako umelého zásahu do eko-
systému. Popri tom sa skracuje aj účinnosť 
vakcíny u samotných očkovaných.

Ak vezmeme túto hypotézu, tak nástup gé-
notypu G, voči ktorému má vakcína možno 
menšiu účinnosť než voči ostatným, mohol za-
fungovať ako katalyzátor, ktorý iba urýchlil pre-
jav tohto vážneho a v podstate nevyhnutného 
populačného problému vyvolaného očkovaním.

PRIVEĽA OTÁZNIKOV
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zareagujú len dodatočne a skusmo. V Českej 
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opäť do starších vekových skupín. Nakoniec 
sa dožijeme absurdného stavu, keď sa bude-
me po celý život očkovať proti banálnej detskej 

Omnoho citeľnejšie 
sa efekt prejavuje 

u očkovaných, keďže účinok 
vakcíny proti mumpsu vždy pat-
ril medzi relatívne slabšie a krát-

kodobejšie. Pôvodne sa odhadoval 
na 10 až 15 rokov, no vo výsledku 

to možno bude ešte menej. [6] 
Celková séropozitivita populácie 

klesla z 84 percent (2001) 
na 53 percent (2013)! 
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chorobe, pričom každé očkovanie znamená ri-
ziko nežiaducich účinkov. [26 – 27] V každom 
prípade, postup „ak je s očkovaním problém, 
očkujme častejšie“ je príliš zaužívaný a príliš lá-
kavý a zrejme ho použijú aj v tomto prípade. 
Napokon ktovie, či sa vôbec o nejakom inom 
opatrení uvažuje.

na epidemiológiu ochorenia. Ak bolo cieľom 
očkovania vytvorenie kolektívnej imunity, tak 
sa dosahuje pravý opak, pretože z pôvodnej 
spoľahlivej prirodzenej imunity vyše 90 percent 
populácie pred rokom 1987 sme sa za 25 rokov 
dostali na 54-percentný výskyt protilátok. Hoci 
tie sa nedajú považovať za priamy obraz odol-
nosti / zraniteľnosti voči ochoreniu, s imunitou 
populácie sa zjavne deje niečo závažné a, podľa 
vývoja chorobnosti sa javí, že negatívne.V nasledujúcich 

rokoch možno nastane 
zmena vakcíny tak, aby vírusový 

kmeň lepšie zodpovedal prevládajú-
cemu génotypu. Ako nás učí doterajšia 

história, z hľadiska bezpečnosti ide o veľký 
krok do neznáma a potrvá mnoho rokov, kým 

sa odhalí aspoň časť problémov. Typ G patrí me-
dzi neurovirulentné [6] a vieme, že iný neurovi-

rulentný kmeň (B/Urabe) už museli nahradiť pre 
vysoký výskyt kŕčov a meningitíd. [11] [12] Ak 
sa zavedie vakcína s odlišným kmeňom vírusu 

oproti súčasným vakcínam, v istom zmysle 
pôjde o experiment a nikto nedokáže 

garantovať, aká bude dlhodobá 
účinnosť novej vakcíny. [28 

– 29]

Ak bude účinná voči génotypu G, je mož-
né, že v priebehu pár rokov sa presadia iné 
génotypy, voči ktorým natoľko účinná ne-
bude. Bude aspoň tak účinná voči ostatným 
génotypom, ako boli doterajšie vakcíny? Aké-
koľvek hodnotenie novej vakcíny si vyžiada 
aspoň desaťročie sledovania, počas ktorého 
však bude pokračovať úbytok podielu odol-
ných neočkovaných a tým možno aj postupný 
rozpad kolektívnej imunity. Výskyt mumpsu 
v populácii môže rásť a kvôli stále sa menia-
cim podmienkam nebude vlastne možné ani 
len vyhodnotiť, či je nová vakcína z celkového 
pohľadu aspoň taká účinná ako tá predošlá.

ZÁVER
Nech sa na to pozrieme akokoľvek, očkovací 
program proti mumpsu sa dostal do vážnej 
krízy, pretože jeho architekti nedomysleli alebo 
možno vopred akceptovali potenciálne dopady 

Naučili sme sa 
však dôležitú lekciu – 

očkovanie nám nezabezpečilo 
kontrolu nad situáciou a v podstate 

môžeme len sledovať a čakať, keď sa 
miska váh preváži a čo nám prinesie vývoj 

najbližších rokov. Napriek horúčkovitej snahe 
nám žiadne tromfy v rukách neostali a je zau-
jímavé sledovať, ako sa odporúčania ohľadom 
prevencie mumpsu postupne vracajú k prasta-

rým a overeným opatreniam hygieny, ako 
je častejšie vetranie, nezdieľanie pohárov 
a izolácia od chorých. [30] Snáď sa medzi 

pospolitým ľudom rozšíria aj informá-
cie o potenciálne blahodarných 

účinkoch vysokých dávok 
vitamínu C. [31]

Najbližšie desaťročie nám možno ukáže, či 
ide o dočasný a riešiteľný problém alebo sme 
sa v boji s prírodou nechali zaviesť do slepej 
uličky.

Alebo sa na to môžeme pozrieť očami 
RÚVZ Michalovce: „Na prechodné obno-
venie cirkulácie infekčného agens u infekcií 
v štádiu eliminácie musíme pozerať ako na zá-
konitý jav a nie ako na dôvod k pochybnos-
tiam o účinnosti očkovania alebo pristupovať 
k unáhleným záverom.“ [32]
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