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Vážení účastníci Hradeckých virologických dnů 2022, milí přátelé,

jsme rádi, že vás všechny můžeme již po čtyřiadvacáté přivítat opět v Hradci Králové.  

Vzhledem k současné situaci se jako hlavní téma XXIV. Hradeckých virologických dnů nabízí 
"Coronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19". Protože jsme ale už všichni tímto 
tématem poněkud přesyceni, chceme, aby byl odborný program pestřejší, a proto jsme rádi 
přivítali i přednášky a diskuze na různou problematiku klinické i diagnostické virologie, 
základního výzkumu i možnosti klinické praxe, diagnostiky, terapie i prevence virových nákaz 
nejrůznější etiologie. Věříme, že tato témata jako každý rok zaujmou vaši pozornost. Jsme rádi, 
že se o své odborné laboratorní i klinické zkušenosti podělíte vy, pracovníci diagnostických 
laboratoří i klinici nejrůznějších odborností. Věříme, že takto koncipovaný odborný program 
letošních Hradeckých virologických dnů vás zaujme.

I letos pořádáme večerní posezení s občerstvením v prostorách hotelu Nové Adalbertinum, 
kde bude čas a prostor na odborné kuloárové diskuze i přátelská posezení s kolegy a přáteli. 
Organizační stránku XXIV. Hradeckých virologických dnů 2022 má na starosti hradecká 
společnost SIGNIFY production s. r. o., se kterou jsme již v minulosti spolupracovali. Odborný 
programu a sborník abstrakt přednášek a posterů bude opět umístěn na webových stránkách s 
možností stažení pro vlastní potřebu.

Mrzí nás to, ale s ohledem k současné všeobecné nepříznivé ekonomické situaci a zvýšení cen 
různých položek při organizaci odborných konferenci jsme byli nuceni zvýšit registrační poplatek. 
Zároveň již bohužel nebylo v našich možnostech osvobodit od platby registračního poplatku 
přednášející. 

Žádné Hradecké virologické dny by se neobešly bez zájmu a podpory vystavujících firem 
prezentujících možnosti moderní diagnostiky a léčby virových nákaz. Chceme jim tímto 
poděkovat za jejich nezměrný zájem o letošní HVD, bez jejich podpory by totiž nebylo možné 
konferenci vůbec uspořádat. Aktivní účast firem je prezentována jako vždy formou výstavy v 
chodbě před konferenčním sálem i formou ústní prezentace v odborných sekcích konference.

Věříme, že si tuto konferenci po dlouhých třech letech nucené přestávky plně užijete a že Vaše 
odborné ambice budou uspokojeny. 

Za organizátory XXIV. Celostátní konferencí virologů, Hradecké virologické dny 2022:
MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D. a prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D..

Odborný garant akce:
MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D.

Záštitu nad akcí převzali: 
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města Hradec Králové
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ODBORNÝ PROGRAM
XXIV. Celostátní konference virologů, Hradecké virologické dny, 4. – 5. října 2022

Nové Adalbertinum, Hradec Králové

ÚTERÝ 4. října 2022

08:30 - 10:00 Registrace

10:00 - 10:30 Uvítaní a slavnostní zahájení konference

 Pavel Boštík, přednosta ÚKM FN a LF UK, Hradec Králové
 Aleš Herman, ředitel FN, Hradec Králové
 Jiří Manďák, děkan LF UK, Hradec Králové
 Alexandr Hrabálek, primátor města, Hradec Králové

10:30 - 12:35 Odborný program (koordinátoři Vlasta Štěpánová, Miroslav Fajfr) 

10:30 - 10:50 Helena Jiřincová, NRL pro chřipku a respirační viry, Státní zdravotní ústav,  
 Praha: 
 SARS-CoV-2 - charakteristika jednotlivých variant a jejich detekce na území ČR
10:55 - 11:15 Timotej Šúri, NRL pro chřipku a respirační viry, Státní zdravotní ústav, Praha: 
 Automatizace celogenomové sekvenace SARS-Cov-2
11:20 - 11:40  Miroslav Fajfr, Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec Králové: 
 Zkušenosti s využitím stanovení hladiny SARS-CoV-2 nukleokapsidového antigenu  
 v sérech pacientů s COVID-19
11:45 - 12:05 Hana Zákoucká, Oddělení STI, Státní zdravotní ústav, Praha:
 Monkey pox - epidemiologie a klinický obraz
12:10 - 12:30 Helena Jiřincová, NRL pro chřipku a respirační viry, Státní zdravotní ústav,  
 Praha: 
 Opičí neštovice - charakterizace viru a laboratorní diagnostika

12:35 - 14:00 Přestávka na oběd

14:15 - 16:15 Odborný program (koordinátoři Šárka Němečková, Vratislav Němeček)

14:15 - 14:35 Šárka Němečková, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha: 
 Imunosupresivní léčba pacientů s myeloidní malignitou po alogenní transplantaci  
 kmenových buněk inhibuje specifickou imunitní odpověď na očkování mRNA  
 vakcínami proti COVID-19
14:40 - 15:00 Sylva Janovská a kol., Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany,  
 Hradec Králové:
 Využití nanočástic pro slizniční imunizaci proti CMV
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15:05 - 15:25 Shubhada Bopegamage, Ústav mikrobiologie, Lekárská fakulta, Slovenská  
 zdravotnická univerzita, Bratislava:
 The Non-polio enteroviruses: Pathogenesis, the present status of diagnostics,  
 circulation in the environment 
15:30 - 15:50 Kateřina Roubalová a kol., Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní 
 transfuze, Praha: 
 BKV Infekce u dospělých příjemců allo-HSCT: Riziko hemoragické cystitidy a  
 dopad na rekonstituci buněčné imunity po transplantaci
15:55 - 16:10 Zuzana Nekorancová, BioVendor - Laboratorní medicína, Brno: 
 Automatizovaná detekce antivirových protilátek a stanovení MxA jako ukazatele  
 systémové virové infekce

16:15 - 16:40 Přestávka s občerstvením

16:40 - 18:30 Odborný program (koordinátoři Daniel Růžek, Miroslav Fajfr)

16:40 - 16:55 Jan Krejsek, Ústav klinické imunologie a alergologie FN a LF UK, Hradec  
 Králové:
 Inosin pranobex, klinickou praxí ověřený, účinný imunomodulátor s přímým  
 protivirovým účinkem
17:00 - 17:20 Daniel Růžek, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice:
 Vliv genetického pozadí na průběh klíšťové encefalitidy a identifikace nových  
 biomarkerů poškození CNS
17:25 - 17:45 Martin Palus, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice: 
 Na lovu protilátek proti viru klíšťové encefalitidy a SARS-CoV-2
17:50 - 18:05 Václav Navrátil, DIANA Biotechnologies, Vestec:
 Multiplexní detekce respiračních virů ze slin a stěrů bez nutnosti izolace RNA
18:10 - 18:25 Aleš Merta a kol., HPST, Praha:
 Praktické zkušenosti z používání soupravy DBdirexctTM COVID-19 Multiplex RT 
 -PCR Kit (DIANA Biotechnologie) pro přímou diagnostiku COVID-19 ze slin bez  
 nutnosti izolace RNA

19:30 - 23:00 Společenský večer s občerstvením

STŘEDA 5. října 2022

08:30 - 10:35 Odborný program (koordinátoři Pavel Boštík, Petr Pazdiora)

08:30 - 08:50 Pavel Kosina, Klinika infekčních nemocí FN a LF UK, Hradec Králové: 
 Očkování proti COVID-19, jak dál?
08:55 - 09:15    Eva Beranová, Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice  
 Královéhradeckého kraje, Hradec Králové: 
 Pandemie COVID-19 optikou činnosti KHS (vybrané informace)
09:20 - 09:40 Lenka Hobzová, Oddělení nemocniční hygieny FN, Hradec Králové: 
 Aktuální situace a změny ve výskytu infekcí ve FN Hradec Králové
09:45 - 10:05 Petr Pazdiora, Ústav epidemiologie LF UK, Plzeň:
  Dlouhodobé sledování rotavirových a norovirových gastroenterititid v ČR 
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10:10 - 10:30 František Stejskal, Infekční oddělení Krajské nemocnice, Liberec: 
 Importované tropické a subtropické virové infekce

10:35 - 11:00 Přestávka s občerstvením

11:00 - 13:40 Odborný program (koordinátoři Lenka Ryšková, Vlasta Štěpánová)

11:10 - 11:30 Václav Hönig, Parazitologický ústav Biologické centrum AV ČR, České  
 Budějovice: 
 Ortohantaviry v rezervoárových a atypických hostitelích v ČR   
11:35 - 11:55 Vratislav Němeček, Státní zdravotní ústav, Praha:
 Vliv migrace z Ukrajiny na výskyt HIV v Čechách
12:00 - 12:20 Renata Kračmarová, Klinika infekčních nemocí FN a LF UK, Hradec Králové: 
 Varicella znovu na scéně aneb lockdown je mrtev
12:25 - 12:45 Joao Furtunato, III. Interní klinika FB a LF UK, Hradec Králové: 
 Těžký průběh reaktivace CMV infekce 
12:50 - 13:10 Rudolf Kukla, Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec Králové: 
 Adenovirové konjunktivitidy
13:15 - 13:35 Vlasta Štěpánová a kol., Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec  
 Králové: 
 Herpetické infekce u pacientů s COVID-19 - retrospektivní studie

13:40 - 14:00 Ukončení konference

Organizátoři akce si vyhrazují právo na úpravu či změnu programu.

Odborná vzdělávací akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČLK dle Stavovského 
předpisu č. 16, zapsána v Centrální registru akcí ČLK pod číslem 108088 a ohodnocena  
12 kredity.

ORGANIZÁTOŘI

Pořadatel:
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

Organizační zajištění akce: 
Mgr. Lea Oesterreicher, Project Manager, +420 602 392 583 
lea.oesterr@signify.cz  www.signify.cz
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Opičí neštovice - charakterizace viru
Helena Jiřincová

NRL pro chřipku a respirační viry, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní 
zdravotní ústav, Praha 

Virus opičích neštovic byl objeven v roce 1958 u primátů a v roce 1970 byl v Kongu 
v souvislosti s eradikací pravých neštovic zaznamenán první případ onemocnění 
člověka. Jedná se o virus spadající do skupiny orthpoxvirů a s pravými neštovicemi 
pravděpodobně měl společného předka. Jedná se o zoonotický virus, jehož rezervoárem 
jsou pravděpodobně hlodavci přirozeně žijící v lesnatých a pralesních ekosystémech 
západní a střední Afriky rovníkového pásma. V souvislosti s ukončením vakcinace proti 
pravým neštovicím, kdy vakcína pravděpodobně chránila nejen před onemocněním 
variolou, ale též opičími neštovicemi, dochází k pravidelným přenosům do lidské 
populace v endemických oblastech. 

Virus se vyskytuje ve dvou variantách, jako West Africa strain a Congo basin strain, 
přičemž obě varianty se liší ve schopnosti šíření v lidské populaci a v závažnosti 
klinických projevů. Od roku 2003 opakovaně zaznamenáváme malá ohniska 
onemocnění lidí mimo Afriku. Rok 2022 je nebývalý rozšířením nemoci, v červnu 
bylo evidováno více než 900 případů onemocnění ve 29 zemích, včetně ČR. Přednáška 
se bude dále věnovat charakteristice viru, možností PCR laboratorní diagnostiky a 
výsledkům sekvenací. Ve velmi krátké době se setkáváme  
s introdukcí původně zoonotického viru do lidské populace, což klade důraz na 
zavedení rychlé a spolehlivé PCR diagnostiky i v době, kdy nelze spoléhat na dostupnost 
CE IVD souprav.
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Automatizace celogenomové sekvenace SARS-CoV-2
Timotej Šúri, Helena Jiřincová, Radomíra Limberková, Jaromíra Večeřová

NRL pro chřipku a respirační viry, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní 
zdravotní ústav, Praha

Úvod 
Od roku 2019/2020 způsobil SARS-CoV-2 pandemii s 500 milióny potvrzených infekcí 
a nejméně 6 milióny úmrtí. Šíření viru doprovázela jeho evoluce a postupný vznik 
infekčnějších variant, z nichž některé zapříčinily epidemické vlny. Infekčnější varianty 
vznikají postupným vytvářením a hromaděním nových mutací. Poslední varianta, 
která stále cirkuluje i v Evropě, se nazývá omikron a i v rámci této varianty pozorujeme 
diverzifikaci a snahu uniknout z tlaku virus neutralizačních protilátek. Celogenomovým 
sekvenováním a vhodným nastavení výběru vzorků můžeme rychle detekovat nové 
mutace, a tak zvýšit připravenost na případnou mitigaci nových infekčnějších variant 
viru. Cílem studie je zdůraznit ponaučení získané při nastavování automatizace přípravy 
vzorků SARS-CoV-2 na sekvenování a zároveň zmínit i úspěchy a problémy, které 
vznikly při přípravě metodiky v NRL.

Cíl a metody
V NRL roce 2020 se prováděla sekvenace již prvních pozitivních vzorků s využitím 
platformy MinION (Oxford Nanopore) a od počátku roku 2021 jsme měli možnost 
využít sekvenační podpory ECDC na vysokokapacitní platfomě Novaseq. Od poloviny 
roku 2021 jsme nastavili protokol pro sekvenaci na MiSeq (Illumina). Abychom data 
produkovali rychle a efektivně použili jsme v roce 2022 kombinaci dvou sekvenačních 
technologií. Na integrovaném sekvenátoru Genexus bylo sekvenováno až 16 vzorků 
denně a až 100 vzorků za týden bylo sekvenováno na Illumina MiSeq, což přineslo 
výsledky za méně než jeden týden. Zvyšování sekvenačních kapacit NRL pokračovalo 
kupou automatizovaného pipetora Biomek i5, díky kterému se automatizovala 
manuální příprava knihovny. Proces automatizace protokolu dále pokračuje se snahou 
automatizovat celou přípravu knihovny bez potřeby asistence uživatele. Hlavní cíl naší 
strategie je vytvořit proces, který je opakovatelný a spolehlivý.

Výsledky a závěr
Automatizace pracovních postupů nám umožnilo dramaticky zvýšit sekvenační kapacity 
za 2 roky pandemie. Při zavedení nových protokolů jsme objevili omezení laboratoře, 
která jsme následně vyřešili, abychom vytvořili efektivnější postup pro sekvenování.
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Zkušenosti s využitím stanovení hladiny SARS-CoV-2 nukleokapsidového antigenu 
v sérech pacientů s COVID-19
Miroslav Fajfr

Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

SARS-CoV-2 nukleokapsidový antigen (N-Ag) patří mezi vysoce imunogenní protein, 
který je při infekci produkován v nadbytku. Podle literatury se jedná o vhodný marker 
pro predikci vývoje onemocnění. Proto jsme se rozhodli vyhodnotit naše zkušenosti  
s tímto testem. 

V naší studii jsme vyhodnotili celkem 1976 vzorků sér od 1574 pacientů s pozitivitou 
SARS-CoV-2 RNA v dýchacích cestách. Sběr dat probíhal v období 03-2021 až 03-2022. 
Pozitivita SARS-CoV-2 N-Ag byla v krvi zachycena u 65,74 % vzorků s pozitivitou 
RNA v dýchacích cestách, zatímco SARS-CoV-2 RNA byly v krvi zachycena pouze ve 
28,45 %. Prokázali jsme negativní korelaci mezi hladinou N-Ag a hladinou anti-N IgG 
protilátek v krvi pacientů. Prokázali jsme asociaci s hospitalizací v 88 % při hladině 
N-Ag v séru nad hodnotu 1500 pg/ml.

Podle naší studie je stanovení SARS-CoV-2 N-Ag v séru hodnotným markerem 
v diagnostice infekce SARS-CoV-2, zejména v kombinaci se znalostí hladiny IgG 
protilátek.
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Monkeypox - epidemiologie a klinický obraz
Hana Zákoucká

STI, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

Původce, zoonotický orthopoxvirus, byl poprvé izolován v roce 1958 u laboratorních 
makaků. V rozporu s pojmenováním nejsou primárním rezervoárovým zvířetem 
primáti, ale hlodavci. Virus se vyskytuje ve dvou variantách, virulentnější „Congo basin 
clade“ (mortalita 2,4 %) a mírnější „West African clade“. V roce 1970 se objevil první 
lidský izolát od postiženého dítěte z Demokratické republiky Kongo, jen krátce po 
eradikaci pravých neštovic na území státu. Následovaly epidemie v oblastech deštného 
pralesa ve střední a západní Africe (do 3 tisíc případů ročně).

Mimo Afriku byl první lidský případ v USA 2003, po kontaktu s importovanými 
domácími mazlíčky, mezilidský přenos nebyl popsán. Opakované epidemie souvisí  
s tlakem lidské populace na ekosystém v Africe a pravděpodobně také poklesem 
imunity po očkování proti pravým neštovicím. Zároveň se uplatňuje výrazně vyšší 
kontakt s lidmi i zvířaty z endemických oblastí a cestování obyvatel mimo Afriku.
Tyto faktory se zřejmě protnuly na začátku současné epidemie. Významná je zejména 
introdukce do poměrně uzavřené a mobilní populace MSM (mužů majících sex  
s muži), která je typická mnohočetnými blízkými mezilidskými, sexuálními kontakty v 
krátkém časovém intervalu. Ke konci srpna bylo hlášeno 53 027 případů (USA  
19 962 a v EU/EEA 18 072). V EU jsou muži postiženi z > 95 %. 37,2 % pacientů je 
HIV pozitivních, běžné jsou koinfekce jinými sexuálně přenosnými patogeny – HSV2, 
Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis.

Z toho pramení neobvyklost klinické manifestace. Aktuálně je průměrná doba od 
prvních příznaků do stanovení diagnózy 7 dní. Charakteristická je zejména vyrážka  
(95 %, anogenitální léze 45,7 %), systémové příznaky (64,8 %), orální léze (10,8 %), 
bolest v krku (10,1 %) a lymfadenopathie (7,7 %, generalizovaná u 3,6 %). Dosud byla 
popsána 4 úmrtí mimo Afriku, 2 u imunosuprimovaných pacientů v Evropě. V ČR 
byl, díky znalosti a zkušenosti kolegů z Infekční kliniky ÚVN, první případ zpětně 
identifikován k polovině dubna 2022.
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SARS-CoV-2 - charakteristika jednotlivých variant a jejich detekce na území ČR
Helena Jiřincová

NRL pro chřipku a respirační viry, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní 
zdravotní ústav, Praha

Pandemie vyvolaná virem SARS-CoV-2 je charakterizována několika etapami danými 
evolucí viru šířícího se v globální populace. Podstatnou roli v adaptaci na člověka 
a posléze i v úniku před virus neutralizačními protilátkami hrál povrchový spike 
protein. Nejčasnější změna ve spike proteinu D614G byla detekována již u prvních 
evropských izolátů a vedla k vylepšení vazby na receptor ACE-2. Ve spike proteinu 
se postupně nakupilo mnoho adaptačních změn a v létě 2020 se v Evropě šířila první 
z rychleji se šířících variant. Na podzim 2020 došlo skrytě k vytvoření varianty alfa, 
která se vyznačovala nakupením změn jak ve spike proteinu, tak i v genech kódujících 
nestrukturní protein. V několika zemích se vytvořila variant B.1.258 nesoucí deleci 
dvou aminokyselin na pozici 69-70 v N terminální doméně spike proteinu, v České 
republice byla tato varianta okořeněna záměnou aminokyseliny ve vazebném místě 
spike (N439K). Delece 69-70 vede ke změně reliéfu povrchu spike a uplatňuje se i u 
mnoha dalších variant. 

V souvislosti s promořováním, očkováním a současným omezením cestování docházelo 
na více místech světa k vytvoření dalších variant, z nichž mnohé změny  
v aminokyselinovém složení se v důsledku konvergentní evoluce objevovali nezávisle na 
sobě u různých variant. Některé měly poměrně závažné klinické dopady a většina  
z nich se snadněji a rychleji šířila. Proto WHO přistoupilo k usnadnění nomenklatury, 
a varianty hodné pozornosti (VOC – Variants of Concern) tak dostaly jména řecké 
abecedy. Majoritně se však po epidemické vlně vyvolané variantou alfa, která  
v některých zemích, např. ČR měla poměrně tragické následky, uplatily dvě další 
varianty, delta a omikron. U obou variant je vidět evoluce ve smyslu vytvoření mnoha 
subvariant vedoucí k úniku před virus neutralizačními protilátkami vytvořenými po 
očkování nebo po prodělaném onemocnění C-19. 

Původ varianty omikron není jednoznačně určen, spekuluje se o vytvoření  
v imunosuprimovaném jedinci nebo reintrodukci ze zoonotické říše, v podezření je 
populace myší. Evoluce viru, především na úrovni spike proteinu, tak jasně ukazuje 
postupnou změnu strategie, v prvé fázi adaptace na člověka a zvýšení afinity viru  
k buněčnému receptoru je postupně zatlačena do pozadí a uplatňuje se především 
evoluce vedoucí k úniku před virus neutralizačními protilátkami. Ruku v ruce s únikem 
před těmito protilátkami se virus také snadněji šíří. V současnosti nelze říci, že virus je 
na konci svých evolučních možností.
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Imunosupresivní léčba pacientů s myeloidní malignitou po alogenní transplantaci 
kmenových buněk inhibuje specifickou imunitní odpověď na očkování mRNA 
vakcínami proti COVID-19
Šárka Němečková, Jana Macková, Petr Hainz, Jitka Kryštofová, Katečina Roubalová, 
Markéta Šťastná Marková, Šárka Vaníková

Ústav hematologie a transfuze, Praha 

Cíl
Hematoonkologičtí pacienti po transplantaci hematopoetických kmenových buněk 
(HSCT) byli klasifikováni jako klinicky zranitelná skupina pro rozvoj těžkého 
respiračního onemocnění způsobeného infekcí SARS-CoV-2. Aby bylo možné posoudit 
účinnost očkování proti COVID-19 u příjemců HSCT a určit, jak bylo ovlivněno stavem 
jejich rekonstituovaného imunitního systému nebo imunosupresivními léky, byla 
stanovena odpověď T buněk specifická na SARS-CoV-2 a protilátky specifické pro virus 
po dokončené očkování mRNA vakcínou COVID-19.

Metody
Protilátky specifické pro SARS-CoV-2, tj. anti-S IgG a anti-NCP IgG, byly měřeny 
semikvantitativní ELISA (euroimunitní). Odezva T buněk na antigeny S1, S2 a NCP 
SARS-CoV-2 byla měřena pomocí ELISpot-IFNγ. Vzorky krve byly odebrány od 20 
příjemců HSCT mezi 1. a 4. měsícem po podání druhé dávky vakcíny.

Výsledky
Anti-NCP IgG a/nebo NCP-specifické T lymfocyty byly nalezeny u 5/20 (25 %) 
příjemců HSCT, což prokázalo anamnézu jejich infekce COVID-19. Postvakcinační 
anti-S IgG a S2-specifické T buňky byly detekovány u 10/14 (71 %) respektive 11/14 
(78 %) neinfikovaných příjemců HSCT. Pozitivní humorální nebo buněčná odpověď 
na vakcinaci byla vyvolána pouze u 38 %, respektive 50 % pacientů s GvHD stupně II 
nebo vyššího, kteří byli léčeni imunosupresivní terapií. Rozdíl v S2-specifické T buněčné 
odpovědi mezi pacienty s a bez imunosupresivní terapie byl statisticky významný. 

Závěry
Naše data prokazují sníženou imunogenicitu mRNA vakcíny SARS-CoV-2 u příjemců 
HSCT ve srovnání s kontrolní skupinou sedmi zdravých jedinců, kteří všichni reagovali 
na očkování.

Financování: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), AIIHHP CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007428
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Využití nanočástic pro slizniční imunizaci proti CMV
Sylvy Janovská1, Marcela Slovaková2, Radek Sleha1, Věra Radochová1, Pavel Boštík1

1Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové, 2Univerzita Pardubice, Pardubice

Nazální cesta imunizace představuje perspektivní alternativu ke konvenčním způsobům 
vakcinace. Podání antigenu přímo na sliznici může indukovat jak humorální, tak 
buněčnou imunitní odpověď. Samozřejmě i u slizničního způsobu imunizace se 
vyskytuje řada omezení, jako rychlá mukociliární clearance, nízká imunogenní odpověď 
a enzymatická bariéra. Použití chitosanových nanočástic jako transportního systému 
pro specifický antigen může řadu těchto omezení překonat. 

Hlavním cílem studie je analýza imunitní odpovědi na myším modelu po intranasální 
aplikaci chitosanových nanočástic asociovaných s glykoproteinem B (gB) myšího 
cytomegaloviru (MCMV). Infekce lidským cytomegalovirem je nebezpečná zejména 
pro osoby se sníženou imunitou. Nejúčinnějším preventivním opatřením pro tyto 
jedince by bylo cílené podání CMV vakcíny. 

Inbrední kmen myší Balb/c byl intranasálně imunizován dle třídávkového protokolu. 
První skupina myší obdržela samotné chitosanové nanočástice (ChiNP), druhé skupině 
byly podány ChiNP s glykoproteinem B (ChiNP+gB) a třetí skupině byly aplikovány 
ChiNP s glykoproteinem B a vhodným adjuvans (ChiNP+gB+Adj). Poslední skupina 
myší sloužila jako negativní kontrola, obdržela pouze fyziologický roztok. Po poslední 
posilující dávce byly myším odebrány krevní vzorky, nosní výplachy a slezina. Pro 
posouzení humorální imunitní odpovědi byly analyzovány specifické protilátky IgG 
a IgA jak v séru, tak v nasálním výplachu. Následně byla měřena exprese CD69, 
aktivačního markeru na T-lymfocytech imunizovaných myší, průtokovou cytometrií. 

Dosažené výsledky ukazují, že chitosanové částice mohou mít potenciál ve vývoji 
slizniční vakcinace. 
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The Non-polio enteroviruses: Pathogenesis, the present status od diagnostics, 
circulation in the environment
Shubhada Bopegamage

Ústav mikrobiológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Genus Enterovirus (EV) belongs to family of Picornaviridae. It comprises of  
15 species of which 7 species are human pathogens. Their transmission is by  
the fecal–oral route. Therefore, the EVs are shed in the feces for several days or weeks. 
Clinical manifestations associated with EV infections are minor illnesses with fever to 
a wide range of serious clinical manifestations such as aseptic meningitis, poliomyelitis, 
acute flaccid paralysis, and encephalitis, generalized diseases with fever, involvement 
of mucous membranes and skin, inflammatory diseases of the nasopharynx and upper 
respiratory tract or conjunctiva, myocarditis, pancreatitis, and severe neonatal sepsis. 
The EVs are also associated with the development of chronic diseases such as type 1 
diabetes. Coxsackie B viruses (CVB) belong to the species Enterovirus B. They have a 
big spectrum of tissue/organ tropism. 

Our aim is to understand the pathogenesis of the CVs. We have studied oral infection 
(the natural route of infection in humans) of CVs in mice (university and state ethics 
committee permissions were obtained). 

Different organs (heart, brain, pancreas, small intestines, large intestines, and spleens) 
were studied (viral titers and histopathology). We used different CVB prototypes 
and different mice strains, infection during gravidity and infection with different 
environmental and clinical isolates. 

Our studies show major differences between the oral and intraperitoneal routes of 
infection. Infection of mice with different viral strains and diverse genetic backgrounds 
showed that inflammation of the exocrine pancreas depends not only on the route 
of infection but also on the CVB strain, mouse genetics and immune system. In 
gestational infections, the time of infection during gestation regulated the outcome of 
virus infection. Our research has enhanced our knowledge on different aspects of EV 
pathogenesis which will further help in the prevention, prophylaxis and for translational 
studies but they also generated questions for future research.
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BKV infekce u dospělých příjemců allo-HSCT: Riziko hemoragické cystitidy a 
dopad na rekonstituci buněčné imunity po transplantaci
Kateřina Roubalová1, Šárka Němečková1, Petr Hainz1, Jitka Kryštofová1, Eva Hamšíková1, 
Marie Kroutilová1, Petr Hubáček2, Markéta Šťastná Marková1, Jan Vydra1 
1Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, 2Oddělení virologie, 
Fakultní nemocnice Motol, Praha 

Úvod
Polyoma virus BK (BKV) je velmi rozšířen v naší populaci a vyvolává celoživotní 
latentní infekci, která je kontrolována zejména virus- specifickou buněčnou imunitou. 
U příjemců HSCT dochází v důsledku imunosuprese k časné reaktivaci BKV v epitelu 
ledvin a části z nich k rozvoji hemoragické cystitidy (HC). Riziko HC po HSCT je 
zvýšeno u mužů s intenzivním přípravným režimem před transplantací a aplikací 
cyklofosfamidu nebo ATG pro prevenci GVHD. 

Cíl a metody 
Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jaký význam má předtransplantační vyšetření 
virus- specifické humorální a buněčné imunity pro predikci HC a jaký dopad má 
infekce BKV na rekonstituci buněčné imunitní odpovědi po HSCT. IgG protilátky 
proti  BKV byly měřeny pomocí VP1- specifické in house  ELISA. Hladina BKV-
specifických T lymfocytů byla měřena metodou ELISPOT. Celková buněčná imunita 
byla charakterizována pomocí IFNγ- release assay (IGRA) po ex-vivo stimulaci PBMC v 
plné krvi pomocí fytohemaglutininu M. 

Výsledky
Zjistili jsme, že přítomnost IgG anti-BKV protilátek u dárců neovlivňuje riziko HC 
u příjemců. Naopak, středně vysoké titry těchto protilátek u příjemců  riziko HC 
zvyšovaly.  Séroptyp BKV, identifikovaný v moči po HSCT, odpovídal hladině typově 
specifických protilátek před transplantací. Hladina BKV- specifických T lymfocytů před 
transplantací korelovala s hladinou virurie po HSCT a s rozvojem HC. BKV-specifická 
T-buněčná odpověď byla zastoupena převážně CD4+ T lymfocyty s vysokou expresí 
znaků anergie (TIGIT).  Na rozdíl od asymptomatické reaktivace je HC po transplantaci 
spojena s dlouhodobým oslabením celkové buněčné imunity, měřené  
 IGRA testu.

Závěr
Naše výsledky nálezy ukazují, HC po HSCT je spojena s reaktivací viru příjemce. 
Hladina reaktivace je ovlivněna výškou virové nálože před transplantací. Testování  
BKV- specifické adaptivní a celkové buněčné  imunity před transplantací proto může 
přispět ke stratifikaci rizika rozvoje HC po HSCT. Dlouhodobě nízké hladiny IGRA 
testu, provázející symptomatickou infekci BKV po HSCT, mohou indikovat  celkovou 
vyčerpanost T- lymfocytů a zvýšené riziko dalších komplikací.
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Automatizovaná detekce antivirových protilátek a stanovení MxA jako ukazatele 
systémové virové infekce
Zuzana Nekorancová

BioVendor - Laboratorní medicína, Brno

Detekce specifických protilátek je v současné diagnostice virových infekcí zcela 
nezastupitelná. Proto přinášíme automatizované řešení nejen dobře zavedených 
sérologických vyšetření, ale také inovativního laboratorního ukazatele MxA, který je 
možné použit pro diferenciální diagnostiku systémové virové a bakteriální infekce u 
asymptomatických jedinců. Stanovení uvedených parametrů je možné provádět na 
různých platformách, od standardní destičkové ELISA, přes automatizované řešení 
CLIA, až po měření v režimu POCT podle typu klinické aplikace.
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Inosin pranobex klinickou praxí ověřený účinný imunomodulátor s přímým 
protivirovým účinkem
Jan Krejsek

Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové

Podrobné poznání fyziologie i patofyziologie obranného i poškozujícího zánětu 
umožňuje stále častěji léčebné imunomodulační zásahy. Možnosti, jak tlumit 
poškozující zánět jsou poměrně rozsáhlé a zahrnují celé spektrum léčiv, včetně 
biologik. Naproti tomu možnosti, jak léčebně potencovat imunitní systém, jsou velmi 
omezené. V úzkém slova smyslu jediným lékem s prokázanými imunomodulačními 
a imunopotenciačními účinky je inosin pranobex. Tento lék je indikován u celého 
spektra nemocných s klinickými projevy imunitní nedostatečnosti. Působí přímo 
protivirově. Moduluje imunitní systém na mnoha úrovních. Zasahuje do zásadních 
imunobiologických ukazatelů na úrovni buňky, např. energetického metabolismu, 
buněčné signalizace a proliferace. Moduluje složky vrozené imunity, NK buňky 
a dendritické buňky. Tlumí tvorbu protizánětlivých cytokinů TNFα a IL-6. 
Homeostaticky a regulačně optimalizuje funkční polarizaci subsetů T lymfocytů Th1, 
Th2, Th17 a Treg. Stimuluje B lymfocytární system a zesiluje schopnost tvořit specifické 
protilátky po virové infekci. 

Inosin pranobex prokázal v klinických studiích účinnost v léčbě akutních virových 
onemocnění dýchacího traktu. Spektrum virových patogenů, které je schopen ovlivnit, 
je široké a zahrnuje viry EBV, CMV a další virová agens, včetně koronaviru  
SARS-CoV-2. Aplikaci inosin pranobexu je třeba zahájit co nejdříve na počátku 
klinických příznaků v dostatečné dávce. Prokazatelně zkracuje dobu a intenzitu 
klinických projevů virových infekcí. Je ho možné použít i preventivně, především v 
chladné části roku. Jako podpůrný lék ho lze použít take při infekcích viry HSV-1, 2 a 
VZV. Účinnost prokázal také při podpůrné terapii nemocných s infekcemi HPV viry. 
Jeho podávání je bezpečné. Indikovat ho mohou lékaři všech odborností a je plně 
hrazen zdravotními pojišťovnami. K jeho indikaci není zapotřebí průkaz infekce a 
není zapotřebí ani prokázat laboratorně poruchu imunity. Rozhodující je klinický stav 
pacienta. 

Podpořeno firmou Ewopharma, spol. s r. o.
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Vliv genetického pozadí na průběh klíšťové encefalitidy a identifikace nových 
biomarkerů poškození CNS
Daniel Růžek1, 2, 3, Andrea Fořtová2, Václav Hönig1, 2, Martin Palus1, 2, Jiří Salát1, 2, Martina 
Pýchová4, Lenka Krbková4 et al.
1Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 2Emergentní virové 
nákazy, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, 3Ústav experimentální biologie, 
Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 4Fakultní nemocnice, Brno

Úvod
Klíšťová encefalitida (KE) je závažné virové onemocnění člověka. Virus KE se vyskytuje 
v rozsáhlých oblastech Evropy a Asie, kde každoročně způsobuje vice než 10 tisíc 
klinických případů KE. Průběh klíšťové encefalitidy předurčují jednak biologické 
vlastnosti konkrétního kmene, kterým je člověk infikován, ale též řada faktorů na straně 
hostitele, včetně věku, zdravotního stavu, ale i jeho genetického pozadí. Značné úsilí 
je věnováno identifikaci nových biomarkerů, které by umožnily stanovit prognózu 
onemocnění a hodnotit stupeň poškození mozkové tkáně v akutní fázi onemocnění. 

Metody
U pacientů v akutní fázi KE byla stanovena hladina vybraných biomarkerů ve vzorcích 
mozkomíšního moku a séra a výsledky byly korelovány s klinickým průběhem 
onemocnění a následky po prodělané infekci. Pacienti byli též charakterizováni 
geneticky za účelem identifikace genetických polymorfismů souvisejících s citlivostí  
k nákaze či determinací závažného průběhu. 

Výsledky
Byly identifikovány nové biomarkery, které umožňují stanovit prognózu onemocnění 
KE, či riziko postencefalitického syndromu. Kromě toho jsme nalezli nové biomarkery, 
s jejichž pomocí lze hodnotit stupeň poškození mozkové tkáně při KE a míru 
narušení integrity hematoencefalické bariéry. Byly identifikovány geny, či konkrétní 
jednonukleotidové polymorfismy, které předurčují závažný průběh KE. 

Závěr
Analýza nově identifikovaných biomarkerů může poskytnou cennou informaci pro 
ošetřujícího lékaře z hlediska prognózy průběhu KE a hodnocení stupně poškození 
mozkové tkáně při KE. Genotypizace pacientů v nově objevených polymorfismech může 
pomoci identifikovat jedince s geneticky determinovaným zvýšeným rizikem závažného 
průběhu KE. 
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Na lovu protilátek proti viru klíšťové encefalitidy a SARS-CoV-2
Martin Palus1, 2, Václav Hönig1, 2, Daniel Růžek1, 2, 3

1Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 2Emergentní virové 
nákazy, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, 3Ústav experimentální biologie, 
Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 4Fakultní nemocnice, Brno

Lidské monoklonální protilátky představují jeden z účinných nástrojů v boji s virovými 
onemocněními. Nicméně, ne každá protilátka je pro tyto účely vhodná. Jak vypadají 
moderní virologické, molekulární a imunologické metody, které dnes umožňují 
identifikovat, izolovat, produkovat a testovat tyto protilátky? Příběh protilátek bude 
prezentován na základě dvou recentních publikací: “Agudelo M et al. Broad and potent 
neutralizing human antibodies to tick-borne flaviviruses protect mice from disease. 
Journal of Experimental Medicine 2021” a publikace: “De Gasparo et al. Bispecific IgG 
neutralizes SARS-CoV-2 variants and prevents escape in mice. Nature 2021”.
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Multiplexní detekce respiračních virů ze slin a stěrů bez nutnosti izolace RNA
Václav Navrátil1, Jan Tykvart1, 2, Jiří Schimer1, 2, Jitka Zemanová1, Silvie Tománková1, 
Jakub Hejdánek1, Anna Malinová1, Ilona Kalasová1, Gabriela Křiváková1, David Jakubec1, 
Ondřej Pačes3 et al.
1DIANA Biotechnologies, s. r. o., 2 DIANA Lab, s. r. o., 3DIANA Engineering, s. r. o.

Úvod
Česká výzkumná firma DIANA Biotechnologies v polovině roku 2020 vyvinula a zavedla do praxe 
automatizované RT-PCR testy na SARS-CoV-2. Tyto testy jako první přinesly testování ze slin a testování bez 
nutnosti izolace RNA (soupravy DBdirect™), ale také možnost detekce klinicky relevantních mutací. Speciální 
odběrové sady a účinná automatizace umožnily analýzu až deseti tisíc vzorků v jedné laboratoři za den.

Cíle
1. Ověření možnosti detekce SARS-CoV-2 bez nutnosti izolace RNA.
2. Určení klinické citlivosti detekce SARS-CoV-2 ve slinách a porovnání se stěry.
3. Predikce vývoje epidemie pomocí sledování šíření mutací (varianta alfa a omikron).
4. Vyvinutí soupravy pro současnou detekci SARS-CoV-2, chřipky A, chřipky B a RSV v jedné reakci s detekcí 
ze stěrů i slin, bez nutnosti izolace RNA.

Metody
1. Bylo provedeno porovnání detekce SARS-CoV-2 v nosohltanových stěrech po izolaci RNA a v protokolu 
bez izolace RNA pomocí DIANA DBdirect™ soupravy. Analyzováno bylo 1025 vzorků prospektivně 
odebraných ve dvou centrech (ZUOVA a FN Bulovka). 
2. Byla porovnána citlivost detekce SARS-CoV-2 v prospektivně a párově odebraných vzorcích 
nosohltanových stěrů a slin (494 jedinců, ve FN Bulovka). Navíc bylo statisticky vyhodnoceno 83222 
pozitivních záchytů ze slin v laboratoři DIANA Lab.
3. Se sítí laboratoří byly s denní frekvencí vyhodnocovány počty pozitivních a z nich procenta vzorků 
obsahujících mutaci a na základě matematických modelů predikován další vývoj, při vlně omikron byly 
zahrnuty i údaje o promořenosti a proočkovanosti.
4. Na základě čerstvé interní bioinformatické analýzy desítek tisíc sekvencí chřipky a tisíců sekvencí RSV byla 
vyvinuta souprava respiračního panelu a její klinická výkonnost validována ve vzorcích stěrů i slin,  
v protokolu s izolací RNA i bez izolace RNA (184 stěrů a 368 slin, z toho pozitivních 120 pro SARS-CoV-2,  
173 pro chřipku A, 77 pro chřipku B a 42 pro RSV, velká část vzorků pocházela z aktuální sezóny).

Výsledky
1. Souprava DIANA DBdirect™ bez izolace RNA detekovala 322 pozitivních vzorků, zatímco souprava s izolací 
RNA 318, klinická citlivost tak přesáhla protokol bez izolace.
2. Ve slinách bylo detekováno 108 pozitivních vzorků, zatímco v párových stěrech pouze 105 vzorků. 
Statistické vyhodnocení distribuce naměřených Ct ve slinách v DIANA Lab ukazují objektivní klinickou 
citlivost ve slinách přes 95 %.
3. Pro šíření britské varianty bylo v lednu a únoru 2020 otestováno přes 100 tisíc vzorků a šíření varianty bylo 
téměř přesně předpovězeno až do vrcholu na konci února 2021. Obdobně byl předpovězen i datum kulminace 
omikronové nákazy na konci ledna 2022.
4. Počty pozitivních záchytů ve slinách i stěrech byly vyšší v protokolu bez izolace RNA. Porovnání párově 
odebraných stěrů a slin probíhá, data z literatury ale ukazují, že sliny jsou vhodnou matricí i pro chřipku a 
RSV.

Závěry
Byla jednoznačně prokázána účinnost bezizolačního protokolu DIANA a byla prokázána vysoká citlivost 
detekce SARS-CoV-2 ze slin. Soupravy ukázaly vysokou spolehlivost a celkem bylo v ČR použito více než  
6 milionů testů DIANA. Nově byly vyvinuty a validovány soupravy DIANA pro současnou bezizolační detekci 
SARS-CoV-2, chřipky a RSV, které umožňují i detekci ze slin.
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Praktické zkušenosti z používání soupravy DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR 
Kit (Diana Biotechnologies) pro přímou diagnostiku Covid-19 ze slin bez nutnosti 
izolace RNA
Aleš Merta1, Kateřina Černá2, Jana Němcová2, Radek Šíma2

1Skupina genomiky a diagnostiky, HPST s. r. o., Praha, 2Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň

Úvod 
V prosinci 2021 byla v Bioptické laboratoři s. r. o., Plzeň nainstalována linka určená  
k vysokokapacitní diagnostice COVID-19 s použitím technologie DBdirect™ vyvinuté společností DIANA 
Biotechnologies, s. r. o. (dále Diana).

Cíl
Zvýšit kapacitu laboratoře a zjednodušit pracovní postupy se zachováním spolehlivosti výsledků.

Metody 
Přímá diagnostika COVID-19 ze slin byla provedena s použitím soupravy DBdirect™ COVID-19 Multiplex 
RT-PCR Kit (dále DBdirect™), výrobce Diana. Sliny byly odebírány do odběrovek Saliva Collection Set 1.4IF 
(Diana) se spodním 2D kódem. Automatizované analýzy byly prováděny v rámci diagnostické linka „DIANA“. 
Sliny byly inaktivovány při 90° C v inkubátoru s vnitřní cirkulací Binder Avantgarde, stáčeny v centrifuze 
Eppendorf 5804. Po naskenování odběrovek pomocí skeneru 2D kódů Ziath DataPaq byly odběrovky 
otevřeny v recapperu SafeCap-96 (LVL), reakční směsi napipetovány v robotu Bravo (Agilent) a real-time PCR 
analýzy provedeny v cykleru OPUS-384 (BioRad). Vyhodnocování proběhlo v sw. CFX-Maestro (BioRad) a 
scriptech poskytnutých společností Diana. 

Výsledky
Souprava DBdirect™ je určená k jednokrokové RT-PCR detekci viru SARS-CoV-2 bez nutnosti předchozí 
izolace RNA, tedy přímo ze vzorku buďto slin nebo stěrů v neinaktivujícím mediu. Ověřili jsme, že soupravu 
DBdirect™ je možné použít jak v manuálním, tak i v automatickém režimu v rámci diagnostické linky 
„DIANA“. Provedli jsme interní validaci soupravy DBdirect™, výsledky potvrzují robustnost a vysokou 
citlivost metody, která je při analýzách vzorků slin i stěrů stejná nebo vyšší než u dosud používaných metod. 
Diagnostická linka „DIANA“ vedla k výraznému navýšení počtu analýz a zjednodušení pracovních postupů 
především proto, že využívá skenování 2D kódů odběrovek na sliny, robotické otvírání a zavírání odběrovek a 
jsou eliminovány všechny ruční pipetovací kroky. 

Závěry 
Souprava DBdirect™ je vynikající alternativou k dosud používaným metodám, protože umožňuje citlivou 
a rychlou diagnostiku COVID-19 bez nutnosti izolace RNA v manuálním režimu nebo s použitím 
automatizace. Ukázalo se, že sliny jsou při použití soupravy DBdirect™ vhodnou matricí pro diagnostiku 
COVID-19 a citlivost je srovnatelná s analýzami ze stěrů z nosohltanu. Předpokládáme, že reakční mix 
soupravy DBdirect™ bude možné použít i k diagnostice dalších virových onemocnění; doporučujeme výrobci, 
aby tento reakční mix nabízel také jako samostatný produkt. Použití diagnostické linky „DIANA“ vedlo 
k zásadnímu zvýšení denní kapacity laboratoře hlavně díky eliminaci většiny manuálních kroků, použití 
384-jamkového cykleru a načítání vzorků pomocí 2D kódů.

Poznámka
HPST s. r. o. je distributorem produktů DIANA Biotechnologies, s. r. o. v České republice. DBdirect™  je 
chráněnou známkou společnosti DIANA Biotechnologies, s. r. o. 
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Očkování proti COVID-19, jak dál?
Pavel Kosina, Šárka Rumlarová

Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové

Očkování proti onemocnění COVID-19 probíhá s různou mírou intenzity od konce 
roku 2020. Očkovací strategie, indikace k očkování, různá vakcinační schémata a 
intervaly pro podání posilujících dávek v průběhu roku 2021 odrážely poznatky o 
účinnosti vakcíny a persistenci postvakcinační ochrany. Variabilita koronaviru se 
ukázala jako hlavní překážka robustní a dlouhodobé ochrany před onemocněním, 
především u široké skupiny osob se slabší imunitní odpovědí. I nejvíce účinné mRNA 
vakcíny poskytují relativně krátkodobou ochranu proti onemocnění samotnému, 
významným ale zůstává jejich přínos v zábraně těžkých průběhů spojených  
s hospitalizací.

V průběhu roku 2022 se postupně začala v mnoha vyspělých státech zavádět další 
posilující dávka u osob se zvýšeným rizikem těžkého průběhu COVID-19. Současně 
probíhající vývoj modifikovaných vakcín reaguje na částečně odlišnou antigenní 
stimulaci vakcíny vycházející z původní varianty viru. V podzimních měsících roku 
2022 jsou očekávány bivalentní vakcíny zahrnující i variantu Omikron, ale jejich 
široká dostupnost pro nastávající sezonu respiračních nákaz v Evropě zůstává i přes 
předpokládané schválení nejasná. Vývoj vakcíny, která by nebyla závislá na povrchových 
strukturách koronaviru, je zatím bez hmatatelného výsledku.   
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Pandemie COVID-19 optikou činnosti KHS (vybrané informace)
Eva Beranová

Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Hradec 
Králové

V roce 2020 se poprvé objevilo nové infekční onemocnění covid-19, na které bylo 
třeba ihned zareagovat. V čase si vynutilo širokou škálu činností, postupů, opatření a 
strategií v souvislosti s bojem lidstva proti němu. S rychlým nástupem pandemie nákazy 
covid-19 byla (a stále je) do víru všech událostí s tím spojených intenzivně zapojena též 
hygienická služba. Ve sdělení bude prezentován vhled do činnosti nejen epidemiologů 
KHS Královéhradeckého kraje během této doby.
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Aktuální situace a změny ve výskytu infekcí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Lenka Hobzová

Oddělení nemocniční hygieny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Úvod
V posledních dvou letech došlo následkem pandemie COVID-19 k významným 
změnám kulturním a společenským. Následkem těchto změn, které provázely plošná 
protiepidemická opatření, došlo ke změnám chování a návyků osob. Změnily se tak i 
podmínky k šíření infekčních nemocí nejen v populaci, ale i u pacientů ošetřovaných ve 
fakultní nemocnici.

Cíl a metody
Cílem práce bylo zjistit, zda došlo ke změnám ve výskytu infekcí a změny popsat. 
Byla využita metoda sběru a analýzy dat mikrobiálních nálezů za definované dvouleté 
období.

Výsledky
Ve sledovaném dvouletém období došlo k poklesu výskytu respiračních infekcí jiných 
než COVID -19 (virových i bakteriálních) jako např. chřipka, RS viry nebo MRSA. 
Taktéž byl pozorován pokles ve výskytu virových gastroenteritid, např. norovirových 
a rotavirových. Oproti tomu byl zaznamenán vzestup nosokomiálních infekcí, např. 
infekcí způsobených Clostridium difficile nebo vankomycin rezistentními enterokoky.

Závěr
Pandemie COVID-19 iniciovala změny ve společnosti, které se projevily v incidenci 
jednotlivých infekcí. Důležité je, že jsme se na změny zadaptovali a naučili jsme se  
s nimi pracovat tak, abychom byli schopni lépe předcházet šíření infekcí.
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Dlouhodobé sledování rotavirových a norovirových gastroenterititd v České 
republice
Petr Pazdiora

Ústav epidemiologie LF UK, Plzeň

Noroviry a rotaviry jsou celosvětově nejdůležitějšími původci virových gastroenteritid. 
Dlouhodobé údaje o diagnostice a významu těchto infekcí v ČR jsou výjimečné.
Cílem prezentace je podání aktuálního přehledu o diagnostice těchto infekcí, jejich 
klinickém významu a základních epidemiologických charakteristikách.

Metody
Základem je retrospektivní analýza dat z informačních systémů pro hlášení infekčních 
nemocí Epidat a ISIN v letech 2002-2021, údaje z každoročních hlášení laboratoří 
diagnostikujících původce virových gastroenteritid a údaje z týdenních hlášení pěti 
vybraných laboratoří. Použita jsou i data ze sledování etiologie gastroenteritid u 
hospitalizovaných pacientů ve FN Plzeň. 

Výsledky 1
V letech 2008-2021 došlo k nárůstu počtu laboratoří diagnostikujících původce 
norovirových gastroenteritid, údaje za rok 2021 byly získány ze 77 laboratoří, nejčastěji 
se v ČR využívá imunochromatografický test. Onemocnění má sezónní charakter. Za 
uvedené období bylo hlášeno 35 635 norovirových gastroenteritid (incidence  
24,1/100 000 obyvatel a rok). Nejvyšší smrtnost  (0,24 %) byla zjištěna ve věkové 
skupině osob 65letých a starších. Z celkového počtu hlášených gastroenteritid bylo  
42,5 % diagnostikováno u hospitalizovaných osob, v rámci epidemií bylo hlášeno  
50,3 % onemocnění z celkového počtu hlášení.

Výsledky 2
V letech 2002-2021 došlo k nárůstu počtu laboratoří diagnostikujících původce 
rotavirových gastroenteritid. Údaje za rok 2021 byly získány ze 79 laboratoří, nejčastěji 
se v nich využívá imunochromatografický test. Onemocnění má sezónní charakter. Za 
uvedené období bylo hlášeno 88 332 gastroenteritid (incidence 42,2/100 000 obyvatel a 
rok). Nejvyšší nemocnost byla zjištěna ve věkové skupině 0-4letých dětí (520,6); nejvyšší 
smrtnost ve věkově skupině 65letých a starších osob (0,34 %). Z celkového počtu 
hlášených onemocnění se 6,9 % vyskytlo v rámci epidemických výskytů,  
z celkového počtu hlášených gastroenteritid bylo 76,9 % nemocných hospitalizováno.

Závěr
Při diagnostice původců virových gastroenteritid se vesměs využívají levnější, méně 
citlivé imunochromatografické testy. Bez zavedení plošného očkování proti rotavirových 
infekcím nelze ovlivnit současnou nepříznivou epidemiologickou situaci, která je 
významná nejen z hlediska zdravotního, ale i ekonomického.
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Importované tropické a subtropické virové infekce
František Stejskal

Infekční oddělení, Krajská nemocnice, Liberec

Mezi nejčastější závažné tropické virové infekce importované do Evropy patří 
arbovirózy, především horečky dengue, Zika a Chikungunya. Vzácněji jsou 
diagnostikovány flebovirózy, žlutá zimnice a japonská encefalitida. V letech zvýšeného 
výskytu Západonilské horečky v jižní a jihovýchodní Evropě může docházet k jejímu 
importu i do České republiky. Během epidemií infekcí Ebola či Marburg v Africe, 
mohou být do Evropy vzácně zavlečeny tyto závažně virové hemoragické horečky.  
V ČR žádná z nich dosud diagnostikována nebyla. 

Ze subsaharské Afriky se do Evropy recentně rozšířila další virová infekce, poxvirem 
vyvolané opičí neštovice. První případy se objevily na Kanárských ostrovech a v 
Antverpách v březnu 2022. Dosud bylo v Evropě zaznamenáno kolem 16 tisíc případů, 
především u mužů, kteří měli sex s mužem (MSM). Počátkem tohoto století se rozšířily 
tři koronavirové infekce, které vyvolaly závažné celosvětové epidemie. V letech 2002 
až 2003 to bylo onemocnění SARS (Severe acute respiratory syndrome), které bylo 
vyvoláno novým vysoce patogenním koronavirem SARS-CoV. Celkem bylo Světové 
zdravotnické organizaci (WHO) hlášeno 8.096 nakažených a nemoci podlehlo 774 
osob. Na Blízkém východě byl v roce 2012 popsán výskyt podobné koronavirové 
infekce MERS (Middle east respiratory syndrome) a do července letošního roku bylo 
diagnostikováno celkem 2.591 případů, přičemž 894 pacientů zemřelo. Žádná z těchto 
infekcí do ČR importována nebyla. 

Zatím poslední pandemie SARS-CoV-2 se poprvé objevila v prosinci 2019 ve Wu-
chanu, hlavním městě čínské provincie Hubei, a probíhá dosud. Ale i některé běžné 
virové infekce mohou být importovány cestovateli nebo imigranty. U neočkovaných 
turistů dochází nezřídka k importu virové hepatitidy A především ze severní 
Afriky a jižní Asie. Naopak infekce HIV a virové hepatitidy B a C bývají nejčastěji 
diagnostikovány u zahraničními pracovníků a uprchlíků. V minulém desetiletí byly do 
ČR často importovány spalničky ze zemí západní Evropy a v letech 2018-19 z Ukrajiny. 

Potenciální riziko v posledních letech představuje šíření vakcinačních kmenů 
poliomyelitidy mezi neočkovanými osobami ve vyspělých zemích západní Evropy a 
USA. V našem příspěvku se budeme věnovat především importovaným arbovirovým 
infekcím. Na Klinice infekčních nemocí FN Bulovka bylo v letech 2004-19 léčeno 
313 pacientů s akutní infekcí dengue, 19 osob s horečkou Zika a 30 pacientů s infekcí 
Chikungunya. Dengue a Chikungunya byly importovány nejčastěji z jihovýchodní 
Asie, Zika z Latinské Ameriky. Sledování jejich importu do ČR je důležité k časné a 
kvalitní diagnostice importovaných febrilních stavů, ale může přispět i k surveillance 
jednotlivých arboviróz v endemických oblastech.
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Prevelance a diverzita orthohantavirů u hlodavců a hmyzožravců v urbánních 
oblastech České republiky
Václav Hönig1, 2, Jan Kamiš1, 3, Aneta Maršíková3, Tereza Matějková4, Pavel Stopka4, Anna 
Mácová3, Daniel Růžek1, 2, 5, Jana Kvičerová3, 4

1Laboratoř arbovirologie, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České 
Budějovice, 2Laboratoř emergentních virových nákaz, Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství, Brno, 3Katedra parazitologie, Přírodovědecká katedra JU, České Budějovice, 
4Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK, BIOCEV, Vestec, 5Katedra experimentální 
biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Orthohantaviry jsou původci závažných onemocnění člověka s globálním rozšířením. 
Rezervoárovými hostiteli orthohantavirů patogenních pro člověka jsou volně žijící 
hlodavci. K infekci člověka dochází zpravidla vdechnutím aerosolu obsahujícího virové 
částice vylučované infikovanými hlodavci do trusu, moči a jiných sekretů. V Evropě 
se vyskytující orthohantaviry vyvolávají onemocnění označované jako hantavirový 
(kardio)pulmonální syndrom (H(C)PS), případně nephropathia epidemica pro méně 
závažné formy vyvolané virem Puumala. V České republice je v porovnání  
s okolními státy hlášena významně nižší incidence orthohantavirových nákaz, zatímco 
seroprevalence je srovnatelná. 

Důvodů může být celá řada od nižší prevalence virů v populacích hlodavců, přes výskyt 
méně virulentních virů či kmenů, až po nižší úspěšnost diagnostiky. Proto jsme se 
rozhodli prozkoumat prevalenci a diverzitu orthohantavirů v populacích volně žijících 
hlodavců. Vzhledem k epidemiologické významnosti jsme se soustředili na urbánní 
oblasti výskytu hlodavců, případně oblasti s hlášeným výskytem onemocnění člověka. 
Orgány odchycených hlodavců byly testovány na přítomnost hantavirové RNA pomocí 
RT-PCR s primery specifickými pro rod Orthohantavirus. V pozitivních případech bylo 
provedeno sekvenování vybraných úseků genomických segmentů L a M a na základě 
jejich fylogenetické analýzy byly identifikovány jednotlivé orthohantaviry. Ze 153 
odchycených hlodavců byla orthohantavirová RNA prokázána u 37 jedinců (24,2 %). 
Na základě analýzy nukleotidových sekvencí byl identifikován pro člověka patogenní 
orthohantavirus Kurkino (Dobrava-Belgrade orthohantavirus) (u 7 jedinců myšice 
temnopásé, 2 myšic křovinných a 2 hrabošů polních). Nejčastěji se u hlodavců (zejména 
hraboše polního) ovšem vyskytoval pouze potenciálně patogenní virus Tula. Dále bylo 
testováno 10 nalezených uhynulých hmyzožravců, u kterých byly prokázány pro člověka 
nepatogenní viry Seewis (2 jedinci) a Asikkala (1 jedinec). Tyto výsledky potvrzují jak 
výskyt pro člověka patogenních orthohantavirů v hlodavcích v urbánních oblastech a 
tedy potenciální riziko nákazy člověka, tak výskyt nízce patogenního viru Tula, který 
by mohl být zodpovědný za relativně vysokou seroprevalenci a na základě zkřížené 
reaktivity mohl poskytovat ochranu před infekcí více patogenními orthohantaviry.
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Vliv migrace z Ukrajiny na výskyt HIV v České republice
Vratislav Němeček, Marek Malý, Andrea Pavlíková, Marta Marešová, Hana Zákoucká

NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotnický ústav, Praha

V souvislosti s válkou na Ukrajině přišlo do ČR od 24. 2. do 31. 7. 2022 a bylo 
zaregistrováno 390.438  uprchlíků, 86.116 mužů nad 15 let (22 %),  193.030 žen nad 15 
let (49 %), 111.289 dětí do 15 let (29 %). Registrovaní uprchlíci získali dočasný zvláštní 
status, který jim umožňuje přístup ke zdravotní péči shodný jako mají občané ČR, 
tj. včetně bezplatné léčby HIV. Ukrajina patří k zemím s nejvyšším výskytem HIV v 
Evropě. Odhadovaný počet HIV+ osob je 260.000. Počet diagnostikovaných HIV+ osob 
byl 174.000. Muži tvoří 55 % a ženy 45 % případů. Odhad počtu HIV+ dětí mladších 15 
let je 2.900. Počet osob léčených antiretrovirovou terapií (ART) byl  
130.724 osob, tj. 77 % z diagnostikovaných. Do roku 2006 dominoval přenos HIV 
injekčním užíváním drog, poté převážil přenos heterosexuální. Roční počty nových 
případů HIV u dětí do 15 let klesají a od roku 2015 jsou pod 100 osob.

Pro odhad, kolik přišlo do ČR HIV+ uprchlíků, chybí validní data. V období od března 
do 31. 7. 2022 do HIV center či ojediněle i do jiných zdravotnických zařízení přišlo a 
bylo hlášeno celkem 453 HIV+ uprchlíků z Ukrajiny (127 mužů a 309 žen nad 15 let, 
17 dětí do 15 let). Naprostá většina (>95 %) si byla vědoma své HIV pozitivity a byla 
na Ukrajině léčena antiretrovirovou terapií (ART) a důvodem návštěvy HIV centra 
bylo zajištění kontinuity léčby HIV infekce. ART hraje zásadní roli při zábraně šíření 
infekce, neboť infekčnost setrvale řádně léčených osob je minimální a tudíž přenos 
infekce je nepravděpodobný. Zaznamenaný nárůst léčených HIV případů z Ukrajiny je 
nutno z epidemiologického hlediska chápat jako příznivou zprávu. Zájem těchto osob 
pokračovat v léčbě jednoznačně přispívá ke snížení možného rizika pro populaci České 
republiky. Zvyšuje se také počet HIV+ Ukrajinců, kteří nemají status uprchlíka a jsou 
řazeni mezi rezidenty. Jejich počet za sedm měsíců letošního roku (65) je podstatně 
vyšší než počet za celý rok 2021 (37). Necelé dvě třetiny z nich si byly vědomy své HIV 
pozitivity na základě testů provedených na Ukrajině, kde se většina z nich dosud léčila. 
Riziko však představují uprchlíci nebo rezidenti, kteří neví o své HIV pozitivitě, nebo 
ví, ale neléčí se. Takové osoby jsou i mezi občany ČR, ale vzhledem k vysoké prevalenci 
HIV na Ukrajině, lze očekávat, že jejich podíl mezi uprchlíky bude významný.
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Varicella znovu na scéně aneb lockdown je mrtev...
Renata Kračmarová, Šárka Rumlarová, Petr Prášil

Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové

Varicella u nás zůstává dlouhodobě jedním z nejčastějších infekčních onemocnění 
zejména předškolních dětí, ročně se jedná o několik desítek tisíc hlášených případů. 
Vakcinace není v České republice více rozšířena a varicellu si odborná i laická veřejnost 
zvykla hodnotit jako sice nepříjemný, ale benigní atribut dětského věku. V době 
pandemie s limitací obvyklých mezilidských kontaktů došlo k dramatickému poklesu 
výskytu varicelly, po uvolnění opatření a návratu dětí do kolektivů se nyní potkáváme se 
stejně nápadným nárůstem.
 
V průběhu měsíce června, kdy bylo v předcházejících dvou letech hlášeno vždy jen 
několik stovek případů,  jsme v letošním roce za toto období zaznamenali více než 
dvojnásobek onemocnění ve srovnání se stavem před rokem 2020. Na našem pracovišti 
došlo k nárůstu počtu hospitalizovaných i ambulantních vyšetření, podle předpokladu 
lze pozorovat i vzestup počtu onemocnění u dětí ve věkové kategorii 6 a více let.  
Autoři uvádějí příklady nejzávažnějších komplikací, se kterými jsme se na KIN FNHK 
setkali.
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Reaktivace CMV u kriticky nemocných
Joao Fortunato1, Lenka Ryšková2

1III. interní gerontometabolická klinika, interní JIP, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 
2Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Úvod 
Reaktivace cytomegaloviru (CMV) u kriticky nemocných je spojená s horší prognózou, 
delším trváním umělé plicní ventilace, vyšší incidencí nozokomiálních infekcí, delším 
trváním hospitalizace a vyšší mortalitou. Do dnes není jasné, zda reaktivace CMV 
je příčinou vyšší mortality nebo pouze důsledkem závažnosti stavu. Cíl: Posouzení 
incidence CMV nemoci u kriticky nemocných pacientů na interní jednotce intenzivní 
péče (JIP) Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) během jednoho roku. Dále 
bude prezentována kazuistika. 

Metody
Ze souboru pacientů hospitalizovaných v roce 2021 byli analyzováni nemocní  
s pozitivním PCR na CMV, sledována byla léčba a mortalita. Konkrétní kazuistika byla 
vybrána na základě unikátnosti případu. 

Výsledky
V roce 2021 bylo na interní JIP FNHK hospitalizováno 527 pacientů. Celková mortalita 
byla 17,5 %. Reaktivace CMV byla prokázána u 25 pacientů, z nich 15 bezprostředně 
prodělalo onemocnění COVID-19. Antivirotická léčba byla zahájena u 12 pacientů (10 
ganciclovirem, 2 valaciclovirem). Celková mortalita byla 52 % (13 z 25),  
v podskupině „post-covidových“ pacientů byla vyšší (60 % vs. 33 %). Kazuistika se týká 
imunokompetentní pacientky s anamnézou několik dní probíhajících průjmů s příměsí 
krve, hospitalizovanou pod obrazem akutního hepatálního a renálního selhání.
Diagnóza byla stanovena metodou PCR z krve a ze stolice a následně i 
imunohistochemicky z biopsie sliznic zažívacího traktu. Ganciclovir byl podáván 27 dní 
do dvou po sobě negativních PCR vyšetření z krve. Později došlo k relapsu onemocnění 
s opětovným nasazením antivirotické léčby. Přes maximalizovanou léčbu pacientka 
zemřela. 

Závěr
CMV nemoc byla spojena s vyšší mortalitou pacientů na interní JIP, zejména u „post-
covidových“. Význam reaktivace CMV na celkové mortalitu není doposud známý. 
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Adenovirové konjunktivitidy
Rudolf Kukla, Radka Bolehovská, Miroslav Fajfr, Vlasta Štěpánová

Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Lidské adenoviry, správněji lidské mastadenoviry, se řadí mezi středně velké neobalené 
DNA viry. Většinou vyvolávají mírná, samoúzdravná onemocnění s pestrým klinickým 
obrazem. Mezi typické lokalizace infekce patří respirační ústrojí, gastrointestinální trakt 
a oko. Adenovirové infekce jsou rovněž spojeny s onemocněním jater, pravděpodobně i 
se stále diskutovanou hepatitidou nejasné etiologie u dětí, dále  
s cystitidou a meningoencefalitidou. Palčivá je také problematika perzistentních infekcí 
u imunokompromitovaných pacientů (Mennechet et al., 2019). Cílem sdělení je podat 
ucelené a recentní informace o lidských adenovirech se zaměřením na infekce oka. 
Virové nákazy jsou zodpovědné za přibližně 80 % konjunktivitid,  z čehož adenoviry 
zaujímají až 65 % (Pennington et al., 2019). Adenovirové infekce oka lze dle manifestace 
dělit do 4 fenotypů, z nichž nejzávažnější je epidemická keratokonjunktivitida, která 
se může vzhledem k odolnosti a kontagiozitě viru velmi dobře šířit mimo jiné i 
kontaminovanými předměty nebo zdravotnickými pomůckami na očních klinikách 
(Hoffman, 2020). Je tedy vhodné adenovirové nákazy urychleně detekovat metodou 
real-time PCR a bránit přenosu viru mezi pacienty dodržováním hygienických zásad.

Mennechet FJD, Paris O, Ouoba AR, Salazar Arenas S, Sirima SB, Takoudjou Dzomo GR, Diarra A, Traore 
IT, Kania D, Eichholz K, Weaver EA, Tuaillon E, Kremer EJ. A review of 65 years of human adenovirus 
seroprevalence. Expert Rev Vaccines. 2019 Jun; 18(6):597-613. doi: 10.1080/14760584.2019.1588113. 
Pennington MR, Saha A, Painter DF, Gavazzi C, Ismail AM, Zhou X, Chodosh J, Rajaiya J. Disparate Entry of 
Adenoviruses Dictates Differential Innate Immune Responses on the Ocular Surface. Microorganisms. 2019 
Sep 13; 7(9):351. doi: 10.3390/microorganisms7090351. 
Hoffman J. Adenovirus: ocular manifestations. Community Eye Health. 2020; 33(108):73-75. 
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Herpetické infekce u pacientů s COVID-19 - retrospektivní studie
Vlasta Štěpánová1, Sama Al-Aqrabawi1, Miroslav Fajfr1, Rudolf Kukla1, Radka 
Bolehovská1, Martin Blažek2, Pavel Boštík1, 3

1Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové, 2Plicní 
klinika, Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové, 3Fakulta vojenského zdravotnictví 
UO, Hradec Králové

Úvod
Infekce koronavirem SARS-CoV-2 může mít velmi těžký a komplikovaný průběh zvláště 
u starších pacientů s komorbiditami jako je diabetes mellitus, hypertenze, onkologická 
a chronická plicní onemocnění, u nichž je nezbytná umělá plicní ventilace. Reaktivace 
herpetických virů, HSV a CMV u těchto pacientů zvyšuje závažnost onemocnění i 
mortalitu. CMV, jehož séroprevalence u jedinců starších 70 let dosahuje 80 %, ovlivňuje 
T-buněčnou imunitní odpověď a zvyšuje hladiny cytokinů zánětu, může být spouštěčem 
cytokinové bouře a dysregulace imunitní odpovědi. CMV má také vliv na urychlení 
imunosenescence a jeho reaktivace může být ovlivněna různými metabolickými a 
kardiovaskulárními poruchami typickými pro starší věk.

Cíl práce a metody
Cílem naší práce bylo popsat výskyt reaktivovaných latentních infekcí HSV a CMV 
u pacientů s plicní manifestací u těžkého průběhu COVID-19, virologické a klinické 
factory, které tyto infekce mohou ovlivnit. Zaměřili jsme se na zjištění doby reaktivace 
herpetických virů po začátku onemocnění COVID-19, virovou nálož v biologických 
materiálech z dolních dýchacích cest a přítomnost virémie, i na ovlivnění stavu pacientů 
dalšími klinickými faktory a komorbiditami. Skupina sledovaných zahrnula 132 
pacientů, 76 mužů a 56 žen, s těžkým průběhem plicní infekce, hospitalizovaných na 
vybraných jednotkách intenzívní péče ve FN Hradec Králové v období 1. 1. 2020 až  
30. 9. 2021, u nichž byla provedena laboratorní diagnostika SARS-CoV-2 a herpetických 
virů, CMV a HSV1 a jejich virová nálož pomocí real-time PCR. 

Výsledky
Ze všech sledovaných pacientů byl u 36 (věk 28 až 78 let) prokázán SARS-CoV-2,  
u 19 z nich jsme prokázali reaktivaci HSV a/nebo CMV. Nálož CMV DNA v BAL 
byla 102 až 103 cp/ml, CMV virémie 102 do 104 cp/ml. Kvantita HSV1 DNA byla 
v rozmezí 102 do 109 cp/ml v BAL, TAS, nebo sputu, HSV1 virémie měla 102 do 
104 cp/ml. Všichni sledovaní pacienti byli léčeni kortikosteroidy, umělou plicní 
ventilací s oxygenací, 18 z nich dostávalo antivirovou léčbu (remdesivir). Medián 
průkazu reaktivace herpetických virů byl ve všech vzorcích 28 dní, reaktivace HSV1 
v respiračních vzorcích o 13 dnů a HSV1 virémie o 5 dnů dříve než CMV. Nejčastější 
komorbiditou u pacientů s reaktivací herpetikými viry byl diabetes mellitus (DM) a 
onkologické onemocnění. Reaktivace CMV i HSV zvyšovala riziko těžkého průběhu 
plicního onemocnění a mortalitu u těchto pacientů. Je nutná rychlá a přesná virologická 
diagnostika a zahájení odpovídající léčby. 

This work was supported by the Technological Agency of the Czech Republic grant FW03010228.
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Hantaviry v rezervoárových a atypických hostitelách na urbánních lokalitáchČeské 
republiky - hostitelská specifita a tkáňový tropismus
Jan Kamiš1, 2, Václav Hönig1, 3, Aneta Maršíková2, Tereza Matějková4, Pavel Stopka4, Anna 
Mácová2, Daniel Růžek1, 3, 5, Jana Kvičerová2, 4 

1Laboratoř arbovirologie, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České 
Budějovice, 2Katedra parazitologie, Přírodovědecká katedra JU, České Budějovice, 
3Laboratoř emergentních virových nákaz, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, 
4Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK, BIOCEV, Vestec, 5Katedra experimentální 
biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, které jsou, vzhledem k neustále vzrůstající 
diverzitě a incidenci nákaz u člověka, řazeny mezi emergentní patogeny. Hantaviry 
jsou významně hostitelsky specifické, proto je jejich výskyt úzce spojen s geografickou 
distribucí jejich rezervoárových hostitelů. 

V České republice cirkuluje několik druhů hantavirů, které se liší nejen patogenitou 
pro člověka, ale také druhem rezervoárového hostitele. Jedná se zejména o myšovité 
a hrabošovité hlodavce. Cílem této studie bylo zjistit, zda a v jaké míře se hantaviry 
vyskytují u volně žijících hlodavců na vybraných urbánních lokalitách ČR a zhodnotit 
potenciální riziko pro veřejné zdraví. 

Studie byla založena na metodách molekulární biologie. Z odchycených hlodavců byly 
odebrány orgány, které byly testovány na přítomnost hantavirové RNA. Pro identifikaci 
jednotlivých virů a rekonstrukci fylogenetických vztahů byly sekvenovány vybrané 
úseky L a M segmentů genomu hantavirů. Identifikovali jsme pro člověka patogenní 
virus Kurkino (Dobrava-Belgrade orthohantavirus), který měl nejvyšší prevalenci  
15,2 % (7/46) u myšice temnopásé (Apodemus agrarius), a potenciálně patogenní 
virus Tula s nejvyšší prevalencí 70,8% (17/24) u hraboše polního (Microtus arvalis). 
Oba hantaviry byly nalezeny především u typických rezervoárových hostitelů, avšak 
navzdory výrazné hostitelské specifitě jsme je v několika případech zaznamenali také 
u hostitelů atypických (“spillover” infekce): hantavirus Kurkino u hraboše polního 
(8,3 %; 2/24) a myšice křovinné (8,0 %; 2/25) a hantavirus Tula u myšice temnopásé 
(11 %; 5/46), norníka rudého (10 %; 2/20), myšice křovinné (8 %; 2/25) a lesní (5 %; 
2/38). Doposud byla většina hantavirových studií založena pouze na vyšetření jednoho 
orgánu, zejména plic. Významným aspektem naší studie bylo zkoumání tkáňového 
tropismu hantavirů na základě screeningu veškerých dostupných orgánů hlodavců, což 
nám umožnilo vysledovat náznaky virus-specifického tkáňového tropismu. 

Naše pilotní studie potvrdila přítomnost pro člověka patogenního hantaviru Kurkino a 
potenciálně patogenního hantaviru Tula u typických i atypických hostitelů na vybraných 
urbánních lokalitách České republiky. Získaná data dále indikují virus-specifický 
tkáňový tropismus hantavirů u jejich přirozených hostitelů.
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