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VÍTÁME VÁS NA 24. ČESKO-SLOVENSKÉM KONGRESU  
O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Vážení účastníci, vážení partneři a vystavovatelé,
velmi nás těší, že po náročné epidemiologické situaci se 24. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech může 
uskutečnit prezenční formou.

S týmem spolupracovníků jsme se snažili připravit hodnotný odborný program, věnovaný širokému spektru 
témat infekčního lékařství, včetně onemocnění covid-19, které nám všem v posledním roce tolik ovlivnilo život. 
Věříme, že vás náplň kongresu zaujme a bude přínosem pro odborný růst nás všech. Nedílnou součástí programu 
jsou i posterová sdělení a sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

Těšíme se na osobní setkání s vámi,

Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.   MUDr. Pavel Dlouhý
prezident kongresu     předseda SIL ČLS JEP

PARTNEŘI, VYSTAVOVATELÉ, FIREMNÍ SATELITNÍ SYMPOZIA A SPONZOROVANÉ PŘEDNÁŠKY

Generální partneři

Partneři

Mediální partneři

Partner registrace    Partner sborníku s abstrakty 

Partner kongresové tašky   Mediální podpora kongresu

Vystavovatelé:
Abbott Rapid Diagnostics, s.r.o.
AbbVie s.r.o.
bioMérieux CZ s.r.o.
DiaSorin Czech s.r.o.
ECOLAB s.r.o.
Gilead Sciences s.r.o.
GlaxoSmithKline s.r.o.

Lékaři bez hranic o.p.s.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Pascoe Česko s.r.o.
Pharma Swiss Česká republika s.r.o.
Tillotts Pharma Czech s.r.o.
Viatris a.s.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Pořadatel:
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP ve spolupráci se:
•  Slovenskou spoločnosťou infektológov SLS 
•  Klinikou infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové
•  Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy
•  Českou asociací sester

Společenská záštita:
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

Prezident kongresu:
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Vědecký výbor:
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
MUDr. Pavel Dlouhý     doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
doc. MUDr. Katarína Holečková, Ph.D.  prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle     prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.   doc. MUDr. Pavol Kristian, Ph.D.
MUDr. Petr Kümpel     MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.   doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.   doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.  MUDr. Marek Štefan, MBA
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.   MUDr. Adam Vitouš

Organizační výbor:
Soňa Bergmanová     MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.    Lenka Kohoutková  
MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.     Bc. Jaroslava Košťálová
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.   MUDr. Petr Prášil, Ph.D. 

Organizátor:
Congress Prague s.r.o.

Odpovědný zástupce: 
Petra Skalová | petra.skalova@congressprague.cz | +420 774 923 353

Doprovodná výstava: 
Petra Vaňoučková | petra.vanouckova@congressprague.cz |+420 724 488 565

Registrace a ubytování:
Silvie Krejsková | silvie.krejskova@congressprague.cz | +420 241 445 759
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Pravidla pro účast:
•  Vstup na kongres a doprovodnou výstavu firem je možné výlučně na základě platné registrace.
•  Registrační průkaz obdrží každý registrovaný účastník (po uhrazení registračního poplatku)  

při vstupu na kongres.
•  Součástí registračního poplatku na kongres nejsou kongresové obědy. Kongresový oběd je k dispozici 

pouze účastníkům, kteří si jej předem v rámci registrace na kongres na daný kongresový den objednali. 
Potvrzení vstupu na kongresový oběd je při objednání této služby součástí registračního průkazu 
účastníka.

•  V pracovní době kongresu je účastníkům k dispozici šatna s obsluhou.
•  V mimopracovní době jsou kongresové sály uzavřeny. Nenechávejte v prostorách kongresových sálů, 

doprovodné výstavy apod. osobní věci. Harmony Club Hotel, pořadatelé a organizátor kongresu nenesou 
odpovědnost za jejich poškození nebo ztrátu.

•  Věci vnesené a používané v průběhu kongresu v prostorách Harmony Club Hotelu určených pro kongres 
nejsou předmětem pojištění.

•  Účast na kongresu, činnost a pohyb ve vyhrazených kongresových prostorách Harmony Club Hotelu 
nejsou předmětem pojištění osob.

•  Ve všech prostorách vyhrazených pro kongres je přísný zákaz kouření. Prosíme, respektujte toto pravidlo.
•  Bez výslovného souhlasu pořadatele nebo organizátora není v rámci prostor konání kongresu dovoleno 

pořizovat záznamy (zvukem, obrazem).

Certifikáty:
Účast na akci je zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České 
lékařské komory. Registrovaní účastníci, kteří absolvují odborný program, obdrží elektronický certifikát 
s příslušným počtem kreditů na svou elektronickou adresu do 14 dnů od skončení akce.  

Doprovodný program:

Diskusní fórum infektologů
Termín konání: středa 15. září 2021, 19.30 hod.,
Společenský sál Harmony Club Hotelu.

Diskusní fórum infektologů je součástí programu kongresu a je určeno pro všechny registrované účastníky 
a reprezentanty zúčastněných firem. Pořadatelem diskusního fóra je Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 
pořadatel kongresu.
Vstup pro registrované účastníky kongresu je výhradně na registrační průkaz. Součástí diskusního fóra 
infektologů je společná večeře s nápoji, zajištěná hotelovým cateringovým servisem.

Společná večeře pořádaná Společností infekčního lékařství ČLS JEP
Termín konání: čtvrtek 16. září 2021, 19.30 hod.,
Kongresový sál a společenské prostory Harmony Club Hotelu,  
vstup na základě předložení zakoupené vstupenky.

Společná večeře Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP není součástí programu kongresu. Pro účast na 
společné večeři je nezbytné zakoupit si vstupenku předem v rámci registrace nebo na místě v registračním 
centru kongresu do 16. září 2021, 12.00 hod. Počet vstupenek je limitován kapacitou společenských prostor 
v místě konání.
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ODBORNÝ PROGRAM – SEKCE LÉKAŘŮ

Středa 15. září

12.00 – 14.30 ODBORNÝ PROGRAM I – COVID-19

Předsednictvo: Pavol Jarčuška, Pavel Dlouhý, Stanislav Plíšek

   1.  Vývoj názorů na covidovou pandemii v čase 15 min. 
Stanislav Plíšek 
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

   2.  Aktuální informace ke covid-19 15 min. 
Pavla Svrčinová 
Hlavní hygienička ČR, Ministerstvo zdravotnictví 

   3.  Covid-19 a Slovensko 15 min. 
Pavol Jarčuška 
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF Košice

   4.  Stávající přístup k očkování proti covid-19 15 min. 
Roman Prymula 
Nemocnice AGEL Říčany a.s.

   5.  Očkování proti covid-19, třetí dávka ano či ne? 15 min. 
Roman Chlíbek 
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně, Hradec Králové 

   6.  Fatální průběhy covid-19 a analýza negativních prediktivních parametrů na KIN FN Hradec Králové 15 min. 
Petr Prášil1, Petr Šmahel1, Josef Chmelař1, Miroslav Fajfr2, Rudolf Kukla2, Stanislav Plíšek1

1Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové, 2Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové
   7.  Rizikové faktory covidu-19 a jejich vliv na smrtnost, tíži průběhu a délku hospitalizace 15 min. 

Štěpán Cimrman, Kateřina Hašková, Pavel Dlouhý 
Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

   8.  Diabetes mellitus I. typu jako následek covid-19 15 min. 
Petr Šmahel1, Petr Prášil1, Josef Chmelař1, Stanislav Plíšek1, David Neumann2

1Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové, 2Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
   9.  Děti, covid-19 a my: první zkušenosti z dětského oddělení 15 min. 

Renata Kračmarová, Šárka Rumlarová, Stanislav Plíšek 
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové

14.30 – 15.00 Přestávka
15.00 – 18.00 ODBORNÝ PROGRAM II – COVID-19

Předsednictvo: Ľubica Piesecká, Petr Husa, Petr Kümpel

10.  Terapie covidu-19 15 min. 
Marek Štefan 
Nemocnice Na Homolce, Praha

Sponzorovaná přednáška podpořena společností Gilead Sciences s.r.o. 15 min.
Léčba remdesivirem na Klinice infekčních chorob FN Brno 
Petr Husa, Matúš Mihalčin 
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

11.  Zkušenosti s prevencí a léčbou covid-19 na KINCM FN Plzeň 15 min. 
Dalibor Sedláček, Miroslav Kubiska, Jana Váchalová, Robin Šín, Marcela Prayerová 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny LF UK a FN Plzeň

12.  Baricitinib v liečbe pacientov s covid-19 15 min. 
Pavol Jarčuška, Štefan Porubčin, Ondrej Zahornacký, Alena Rovňaková, Martin Novotný 
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF Košice

13.  Tocilizumab v léčbě covid-19 12 min. 
Anna Burantová, Zofie Bartovská, Michal Holub 
Klinika infekčních nemocí, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

14.  Využití monoklonálních protilátek v léčbě covidu-19 ve Fakulní nemocnici Ostrava 12 min. 
Lenka Petroušová, Ivo Demel 
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, Klinika hematoonkologie FN Ostrava

15.  Covid-19 vo FN Nitra 12 min. 
Ľubica Piesecká1, Dana Lauková2, Milan Dubaj3, M. Poláková4, Henrieta Baranovičová5

¹Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre, FN Nitra, ²Pneumologická a ftizeologická ambulancia Internej kliniky  
FSVaZ pri UKF v Nitre, FN Nitra, ³riaditeľ FN Nitra, ⁴Interná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre, FN Nitra, 
⁵Odbor informatiky FN Nitra

Program
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16.  Covid - 19 u pacientů po transplantaci jater 12 min. 
Libuše Husová, Vladimír Mejzlík, Veronika Drápalová, Petr Němec 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

17.  Vzduchové komplikace onemocnění Covid-19 12 min. 
Tereza Koníčková, Aleš Chrdle, František Puškáš, Pavlína Filipová, E. Novotná, Kristýna Zahálková,  
Veronika Helešicová, J. Dušková, Jaroslav Valevský 
Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Satelitní sympozium pořádané firmou AbbVie s.r.o. 20 min.
Eliminace HCV v ČR do r. 20…?
Pavel Dlouhý 
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Sponzorovaná přednáška podpořena společností PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 15 min.
Střevní U.R.N.
Jana Herotová 
Product Manager, PharmaSwiss Czech Republic

18.30 SPOLEČNÁ SCHŮZE VÝBORŮ SSI A SIL ČLS JEP

Čtvrtek 16. září

08.00 – 08.50 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA POSTERŮ – Michal Holub, Luděk Rožnovský

09.00 – 09.20 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU

09.30 – 11.30 ODBORNÝ PROGRAM III – NEUROINFEKCE A SPONYLODISCITIDY

Předsednictvo: Zuzana Paraličová, Lenka Krbková, Hana Roháčová

1.  Použití nekonvenčních laboratorních diagnostických testů u pacientů s neuroborreliózou 12 min.
Dušan Pícha, Dita Smíšková, Lenka Moravcová 
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

2.  Duální infekce klíšťovou meningoencefalitidou a neuroborreliózou 12 min.
Michal Kříha1,2, Aleš Chrdle1,3, Dana Teislerová4, Naděžda Mallátová5

1Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, 2Katedra medicínské biologie,  
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 3Tropical and Infectious Diseases Unit,  
Royal Liverpool University Hospital, Liverpoool, UK, 4Laboratoř virologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.,  
České Budějovice, 5Laboratoř parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice

3.  Dlhodobé následky po prekonaní kliešťovej meningoencefalitidy 12 min.
Zuzana Paraličová, Jakub Sekula, Martin Novotný, Alena Rovňáková 
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice

4.  Komplikace a následky klíšťové meningoencefalitidy – retrospektivní analýza pacientů 12 min. 
hospitalizovaných a ambulantně dispenzarizovaných na Klinice infekčních, parazitárních  
a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka v letech 2016 až 2020
Tereza Rudová 
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí FN Bulovka, Praha

5.  Zkušenosti s léčbou kryptokokové meningitidy – kazuistiky 12 min.
Josef Chmelař1,2, Lucie Siráková2, Petr Šmahel1,2, Šárka Rumlarová1,2, Stanislav Plíšek1, Roman Chlíbek2,  
Jan Smetana2

1Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové, 2Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně
6.  Bola príčinou purulentnej meningitídy u dojčaťa Neisseria gonorrhoeae? (kazuistika) 12 min.

Dana Hudáčková1, Ingrid Urbančíková1, Anna Kružlíková2  
1Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice, Slovenská republika,  
2Národné referenčné centrum pre meningokoky, Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Předsednictvo: Igor Stankovič, Aleš Chrdle, Štefan Marek

7.  Péče o pacienta s infekcí pohybového aparátu 12 min.
Aleš Chrdle, Václav Chmělík, David Musil, Ondřej Teplý, František Puškáš, Kristýna Zahálková,  
Eva Novotná, Pavlína Filipová 
Nemocnice České Budějovice

8.  Využití dalbavancinu v léčbě spondylodiscitidy – kazuistika 12 min.
Daniela Bartková 
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

9.  Od kolitidy k zánětu intervertebrálních kloubů  12 min.
Alena Kovandová, Dalibor Sedláček 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK Plzeň

Program
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11.30 – 12.00 Přestávka
12.00 – 13.40 ODBORNÝ PROGRAM IV – SATELITNÍ SYMPOZIA 

Satelitní sympozium pořádané firmou Gilead Sciences s.r.o. 20 min.
Název sympozia: Nad rámec antiretrovirové léčby – čísla kolem nás
Na váze záleží – Weight Matters
David Jilich 
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB
Váhový přírůstek po zahájení antiretrovirové terapie
Lukáš Fleischhans 
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF a FN Bulovka, Praha

Satelitní sympozium pořádané firmou GlaxoSmithKline, s.r.o. 20 min.
Název sympozia: Dovato: dvousložkový režim pro HIV pozitivní pacienty
Nové údaje z klinických štúdií a reálne skúsenosti s Dovatom na Slovensku
Pavol Jarčuška 
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF Košice

Sponzorované přednášky pořádané firmou GlaxoSmithKline, s.r.o. 30 min.
Mezníky antiretrovirové kombinatoriky
Hanuš Rozsypal 
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka
Dovato: aktuality z IAS kongresu a zkušenosti z klinické praxe v České republice
David Jilich 
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Bulovka, Praha

Satelitní sympozium pořádané firmou Merck Sharp & Dohme s.r.o. 20 min.
Nové směry vývoje léčby infekce HIV-1 
Svatava Snopková 
Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno

Pátek 17. září

08.30 – 10.15 ODBORNÝ PROGRAM V – OČKOVÁNÍ, PROTIVIROVÁ LÉČBA

Předsednictvo: Ingrid Urbančíková, Pavel Kosina, Luděk Rožnovský

1.  Mezioborová doporučení a očkování proti covid-19 10 min.
Pavel Kosina 
Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

2.  Hodnotenie vedľajších príhod po očkovaní 10 min.
Ingrid Urbančíková 
Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania  
Detská fakultná nemocnica Košice, Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

3.  Vakcína Fendrix u pacientů se selháním ledvin 10 min.
Luděk Rožnovský, Libuše Kabieszová, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Lenka Petroušová, Irena Orságová 
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

4.  Rizika při cestování s dětmi do zahraničí, možnosti prevence 10 min.
Šárka Rumlarová 
Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

Předsednictvo: Svatava Snopková, Hanuš Rozsypal, Dalibor Sedláček

5.  Dvoj nebo trojkombinace antiretrovirotik 10 min.
Svatava Snopková, Petr Husa 
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

6.  První klinické zkušenosti s fostemsavirem v terapii multirezistentní HIV infekce 10 min.
Lukáš Fleischhans1, David Jilich1, Ladislav Machala1, Jan Weber2

1HIV centrum Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí FN Bulovka, Praha, 
2Virologická skupina Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Praha

7.  Novinky v léčbě hepatitidy C dle EASL Guidelines 2020 15 min.
Petr Husa, Petr Husa ml. 
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

8.  HCV genotyp 4 není vzácný u HIV infikovaných mužů z AIDS Centra Nemocnice Na Bulovce 10 min.
Viktor Aster1,2, Dan Veselý1,2, David Jilich1,2, Lukáš Fleishans1,2, Ladislav Machala1,3, Marie Staňková1,2, Pavel Dlouhý4 

1Klinika Infekčních, parazitárních a tropických nemocí, FN Bulovka, Praha, 2Klinika infekčních a tropických nemocí,  
1. LF UK, Praha, 3Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK, Praha, 4Infekční oddělení  Masarykova Nemocnice  
Ústí nad Labem 

Program
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Program

10.15 – 10.45 Přestávka
10.45 – 13.30 Odborný program VI – Varia

Předsednictvo: Pavol Kristián, Dušan Pícha, Petr Prášil

Sponzorovaná přednáška podpořena organizací Lékaři bez hrani 10 min.
MSF as part of the global covid-19 pandemic respons
Nikola Sklenovská 
Epidemiologist at Médecins Sans Frontières (MSF)

   1.  Norovirové infekce v ČR 10 min.
Petr Pazdiora, P. Vašíčková, M. Lenz 
Ústav epidemiologie LF, Plzeň

   2.  Stanovenie genotypov a subtypov HBV na Slovensku 10 min.
Pavol Kristian1, M. Logoida2, Patrícia Lenártová1, Monika Halánová2, Ivana Hockicková1, Zuzana Kalinová2 

1Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ a UN LP Košice; 2Ústav epidemiológie UPJŠ Košice
   3.  Rizika virové hepatitidy E 10 min.

Libiše Husová, Soňa Štěpánková, Vladimír Mejzlík, Veronika Drápalová, Petr Němec 
CKTCH, Brno

   4.  Neurologické projevy infekce virem hepatitidy E, přehled současných poznatků  
a zkušenosti jednoho centra 10 min.
Matúš Mihalčin 
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

   5.  Význam nových biomarkerov hepatitídy B 10 min.
Patrícia Denisa Lenártová1, Ivana Hockicková1, Mariia Logoida2, Pavol Kristian1

1Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice, 2Ústav epidemiológie UPJŠ LF, Košice
   6.  Zdravotní implikace přemnožení hraboše polního aneb návrat tularémie na Moravu 10 min.

Petr Husa ml. 
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

   7.  Několik ne zcela běžných kožních projevů z péče infektologů 10 min.
Matúš Mihalčin 
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

Předsednictvo: Katarína Šimeková, František Stejskal

   8.  Výskyt vybraných parazitárnych a kliešťami prenosných ochorení u HIV pozitívnych pacientov 10 min.
Katarína Šimeková, D. Antolová, Ľ Soják, Lenka Balogová, B. Vichová, J. Jarošová 
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UK Martin, Parazitologický ústav SAV Košice

   9.  Případy amébové dyzenterie importované z USA 10 min.
František Stejskal, Martin Kracík, Tomáš Zajíc, I. Zicklerová, L. Richterová, B. Gebauerová, R. Domín, Adam Vitouš 
Infekční oddělení, KN Liberec, Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha, Oddělení klinické  
mikrobiologie a imunologie, KN Liberec, Oddělení klinické mikrobiologie, FNB, Praha

10.  Ceftarolin - vlastní zkušenosti s jeho užitím při léčbě komlikovaných infekcí kůže a měkkých tkání 10 min.
Jana Pazderková 
Infekční oddělení Krajské zdravotní a.s., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

11.  Současné nejčastější zdroje plicních a mimoplicních mykobakterióz u dětí a dospělých v ČR  10 min.
Ivo Pavlík1, Vít Ulmann2, František Kopřiva3, Vendula Látalová3, Arpád Kerekes4, Jaroslav Štěrba4,  
Jana Svobodová5, Martin Jiroušek1, Helenka Modrá1, Karolína Konečná1 

1Mendelova univerzita Brno, 2Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 3FN Olomouc,  
4FN Brno, 5IFCOR-Klinické laboratoře, s.r.o., Brno

12.  Význam neživých povrchov v etiopatogenéze nozokomiálnych infekcií 10 min.
Ondrej Zahornacký, Štefan Porubčin, Alena Rovňáková, Pavol Jarčuška 
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP v Košiciach

13.  RT-QuIC: revoluce v laboratorní diagnostice prionových onemocnění 10 min.
Karel Holada1, Soňa Galušková1, T. Moško1, M. Brůžová2, Radoslav Matěj2 

1Prionová laboratoř, Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha, 2Národní referenční  
laboratoř prionových chorob, Ústav patologie a molekulární medicíny, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní  
Thomayerova nemocnice, Praha

14.  Mycobacterium xenopi – problematický obyvatel teplovodního řadu 10 min.
Vít Ulmann1, Ivo Pavlík2, Yvona Lovečková3, Pavel Xinopulos, Zbyněk Vrba4

1Labor atoř diagnostiky mykobakterií: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2FRRMS: Mendelova univerzita  
v Brně, 3Ústav mikrobiologie: FN Olomouc, 4Chirurgická klinika: Státní zdravotnické zařízení Krnov

13.30 – 13.45 Zakončení kongresu
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SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH

Středa 15. září

12.00 – 15.00 ODBORNÝ PROGRAM I – COVID-19

Předsednictvo: Marcela Prayerová, Miroslava Tachecí

1.  COVID-19: dlouhodobé následky onemocnění 
Miroslava Tachecí 
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

2.  Zajištění cévních vstupů u pacientů s covid-19 ve FN Hradec Králové 
Alena Vaňkátová 
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN, Hradec Králové

3.  Covid-19 pohledem našeho pracoviště 
Nikola Čejková, Věra Morávková 
Krajská nemocnice Liberec a.s. - Infekční oddělení, Liberec

4.  Nově diagnostikovaný diabetes mellitus I. typu u pacientů s covid-19  
Dominika Fučíková, Alena Vaňkátová, Miroslava Kudrnová, Petr Šmahel 
Klinika infekčních nemocí LFUK a FN, Hradec Králové

Předsednictvo: Jana Lískovcová, Miroslava Tachecí

5.  Odběrové centrum covid-19  
Jaroslava Košťálová 
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN, Hradec Králové

6.  Péče o pacienty s covid-19 na JIP Kliniky infekčních nemocí FN Hradec Králové 
Miroslava Kudrnová, Anna Vaňkátová, Dominika Fučíková 
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN, Hradec Králové

7.  „Je tu mezi námi…., nás nedostane!“  
Ivana Witová1, Marcela Prayerová2

1II. Interní klinika FN Plzeň, 2Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN, Plzeň

Čtvrtek 16. září

09.30 – 13.00 ODBORNÝ PROGRAM II – VARIA

Předsednictvo: Šárka Komorová, Jaroslava Košťálová

1.  Dress syndrom 
Kateřina Vjačková 
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 

2.  Vývoj ošetřovatelské péče na Klinice infekčních nemocí a CM FN Plzeň 
Andrea Šindelářová, Štěpánka Zajíčková, Marcela Prayerová, Renata Skřivanová 
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN, Plzeň

3.  Diagnóza: varicela – meningokok - stafylokok 
Jindřiška Kolaříková 
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 

4.  Nebezpečí, které nevidíme 
Romana Hommerová Sropková, Jana Lískovcová 
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Předsednictvo: Věra Morávková, Jaroslava Košťálová

5.  Chromabacterium violaceum 
Jana Holubová 
Nemocnice na Bulovce, Praha

6.  Ošetřovatelská péče o HIV pozitivního pacienta s DLBCL – Case study 
Petra Feberová 
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice na Bulovce, Praha

7.  Nekrotizující proces kůže u vaskulitidy 
Lenka Dunferderová, Šárka Cihlářová 
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program
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POSTERY

  1.   Vývoj imunitních parametrů v čase u pacientů se spondylodiscitidou 
Simona Arientová, Marek Štefan, Michal Holub 
Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Na Homolce, Praha

  2.   Fatální postižení CNS jako vzácná komplikace banálního exantémového onemocnění 
Zuzana Blechová1, Radomíra Limberková2, Václav Vobruba3

1Klinika infekčních nemocí 2.LF UK a FN Bulovka Praha , 2NRL pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19, SZÚ Praha,  
3Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

  3.   Pilotní studie: testování nového odběrového setu Bi-Cov® v diagnostice respiračních virových infekcí  
Lenka Fischerová1, Tereza Kolářová 1, Zuzana Lacinová1, Jan Kubel 2, Zuzana Zemanová2, A. Marešová2,  
Václav Maťoška1, Václava Adámková 3, Peter Bauer 1,4

1OKBHI, 2KMAS, Nemocnice na Homolce,  Praha, 3UKBLD klinická mikrobiologie VFN, Praha, 4Bioinova a.s., Praha 

  4.   Porovnání citlivosti tří antigenních testů na covid-19 s detekcí virové RNA pomocí kvantitativní RT-qPCR 
A. Font1, T. Moško1, Z. Mělková1, M. Čurdová2, A. Vondráčková3, J. Závora4,Karel Holada1

1Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha, 2Oddělení klinické mikrobiologie, Ústřední vojenská nemocnice - 
Vojenská fakultní nemocnice Praha, 3Úsek mikrobiologie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, 4Klinická mikrobiologie a ATB 
centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

  5.   Objemný tumor hrudní stěny jako projev mimoplicní tuberkulózy – kazuistika  
Monika Krause, Kateřina Bochníčková, Petr Husa 
Klinika infekčních chorob FN Brno

  6.   Prediktivní význam specifických borreliových antigenů v diagnostice neuroborreliózy: retrospektivní srovnávací studie 
Václav Musil, Eva Vávrová, Žaneta Grácová, Lukáš Homola, Miriam Malá, Jan Pavelka, Lenka Krbková 
Klinika dětských infekčních nemocí, LF MU a FN Brno

  7.   Temporální arteritida - opomíjená diagnóza v primární praxi 
David Vydrář, Petr Husa 
Klinika infekčních chorob FN Brno

  8.   Zoonotické mikroorganismy v Brně a Uherském Brodě 
Alena Žákovská1, Monika Dušková1, Helena Nejezchlebová1, Lucie Šmídová1, Jiří Petráš1, Michal Dvořák2

1Přírodovědecká fakulta, MU Brno, UEB, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů,  
2Přírodovědecká fakulta, MU Brno, UEB, Oddělení mikrobiologie

  9.   Borrelie a chování (ne)infikovaných klíšťat 
Alena Žákovská 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav experimentální biologie, Brno

10.  Sledování původců zoonotického potenciálu u divokých drobných savců a klíšťat v zoologické zahradě Brno  
(Monitoring of agents with zoonotic potential in wild small mammals and ticks in Zoological garden Brno) 
Alena Žákovská3,4, Pavlína Pittermannová1, Jiřina Marková1, Lenka Černíková1,2, Petr Váňa3, František Treml5, Eva Bártová1 

1Department of Biology and Wildlife Diseases, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical 
Sciences, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno 
2Department of Virology and Serology, State Veterinary Institute Prague, Sídlištní 136/24, 16503, Prague 
3Department of Comparative Animal Physiology and General Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kamenice 753/5, 625 00 Brno 
4Department of Biology, Faculty of Education, Masaryk University, Kamenice 753/5, 625 00 Brno 
5Department of Infection Disease and Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Program
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Inzerce

Gilead Sciences, s. r. o. 
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ODBORNÝ PROGRAM I - COVID-19 

Covid 19 a Slovensko

Pavol Jarčuška, Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF Košice

Slovenská republika zaznamenala prvý prípad infekcie COVID 19 v marci 2020. Kým prvá vlna aj vďaka prísnym 
opatreniam, ktoré boli dodržiavané mala veľmi mierny priebeh, druhá vlna, ktorej nástup začal v auguste 
2020 bola spojená s veľkým počtom infikovaných, významnou mierou potreby hospitalizácie a významnou 
celkovou mortalitou. V roku 2021 počas druhej vlny prevládala na Slovensku infekcia alfa variantom SARS 
COV2. V súčasnosti začala na Slovensku tretia vlna epidémie, ktorá je v súčasnosti u viac ako 98% pacientov 
spôsobená delta variantom vírusu SARS COV 2. Do 21.8.2021 ochorelo na COVID 19, ktorý bol dokuemntovaný 
RT PCR testom 394 082 pacientov, z nich 12 547 zomrelo. Kompletnú vakcináciu absolovovalo 2 173 481 
ľudí. V súčasnosti je na Slovensku platný COVID automat, ktorý má 5 stupňov a je založený na regionálnom 
princípe na základe 7 dňovej incidencie prípadov (počet prípadov za 7 dní na 100.000 obyvateľov), miery 
zaočkovanosti okresu a komplexného lokálneho zhodnotenia epidemiologickej situácie epidemiológmi na 
RÚVZ (napr. trend incidencie, splnenie kritéria minimálneho počtu testov, pozitivita testov, super - šírenie 
v populácii, charakter ohnísk, vekovo špecifická dynamika a podobne). Súčasné reprodukčné číslo je 1,1. 

Podporené projektom AKARDIO COVID-19 ITMS 2014+ 313011AUB1, OpenMED II ITMS 2014+ 313011V455 
a APVV a APVV-PP-COVID-20-0036

Fatální průběhy Covid 19 a analýza negativních prediktivních parametrů na Klinice infekčních nemocí 
LF UK a FN Hradec Králové.

Petr Prášil1, Petr Šmahel1, P. Chmelař1, Miroslav Fajfr2, Rudolf Kukla2, Stanislav Plíšek1

 1Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové, 2Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové

V období od 1. 2. 2020 do 1. 7. 2021 bylo na KIN LF UK a FN HK hospitalizováno 799 Covid 19 + pacientů 
(tj. téměř 30 % všech Covid 19 + nemocných ve FN HK, n = 2734). Smrtnost na KIN dosáhla 6,13 % (n = 49), 
v celé FN až 21,9 % (n = 580). Průměrná doba hospitalizace činila 8,32 dní. Všichni zemřelí byli ve věku 71 + 
(70 + = 32,66 %, 80 + = 48,97 %, 90 + 18,36 %). Frekvence násobných komorbidit překvapivě nekorelovala se 
smrtností. Analýza vybraných biochemických a hematologických laboratorních parametrů jako prediktivních 
faktorů nepříznivého průběhu onemocnění byla nejednoznačná. Nejistým možným negativním prediktivním 
faktorem bylo vysoké fraility score, dále pak přetrvávající vysoké hodnoty interleukinu 6 u nemocných při 
terapii tocilizumabem. Od dubna 2021 byly hodnoceny parametry SARS – COV 2 N - Ag, SARS COV 2 anti - N 
IgG a SARS FAM, které mohou být vypovídajícím prediktorem průběhu onemocnění a mohou determinovat 
individualizaci léčby těchto pacientů.

Rizikové faktory covidu-19 a jejich vliv na smrtnost, tíži průběhu a délku hospitalizace.

Štěpán Cimrman, Kateřina Hašková, Pavel Dlouhý, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika

Cíle: Jednou z mnoha výzev během pandemie covidu-19 je stratifikace pacientů podle rizika těžkého průběhu 
či úmrtí. Správná stratifikace pacientů podle rizika umožňuje dříve a efektivněji alokovat nedostatkové zdroje 
ve zdravotnictví (lůžka intenzivní péče, drahá léčiva, aj.). V této prezentaci výsledků retrospektivní studie na 
souboru 1077 pacientů hospitalizovaných na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

SBORNÍK ABSTRAKT – Odborný program I
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porovnáme vliv nejčastěji udávaných rizikových faktorů a laboratorních markerů covidu-19 na smrtnost, tíži 
průběhu a délku hospitalizace. Na příkladu našeho pacientského souboru dále doplníme prevalenci těchto 
rizikových faktorů, rozebereme terapeutické možnosti a jejich komplikace. 

Metody: Pomocí statistické analýzy (Fisherův test, logistická regrese, aj.) porovnáme vliv rizikových faktorů 
(věk, obezita, kardiopulmonální a plicní komorbidity, chronická renální insuficience, onkologické onemocnění, 
imunosuprese) a laboratorních markerů covidu-19 (CRP, prokalcitonin, leukocytóza, lymfopenie, D-dimery) 
na smrtnost, tíži průběhu a délku hospitalizace.
Výsledky: Věk na 65 let má ze zkoumaných rizikových faktorů největší vliv na smrtnost a dobu hospitalizace (p 
= <0,00001). Obezita nezvyšuje riziko úmrtí, ale predisponuje k těžšímu průběhu onemocnění (p = 0,00329). 
Plicní onemocnění a imunosuprese nepředstavují významné rizikové faktory. Elevace CRP, D-dimerů, 
prokalcitoninu a lymfopenie představují statisticky významné časné prediktory rizika u pacientů s covid-19 
(p = <0,00001)

Závěry: Na základě naší studie doporučujeme stratifikaci rizika pacientů s covid-19 podle uvedených rizikových 
faktorů. V závěru prezentace navrhneme konkrétní klasifikační schémata k hodnocení rizika u pacientů 
s covidem-19. 

Diabetes mellitus I. typu jako následek COVID-19 

Šmahel Petr1, Prášil Petr1, Chmelař Josef1, Plíšek Stanislav1, Neumann David2, 1Klinika infekčních nemocí LF UK 
a FN Hradec Králové, 2Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

Diabetes mellitus, stejně jako jiná autoimunitní onemocnění, bývá často iniciován proběhlými infekčními 
chorobami. Jednotlivé vlivy a mechanismy jsou poměrně dobře popsány. Vznik autoimunity je ale 
zpravidla multifaktoriální a  přesné podmínky vzniku a tím pádem ani jejich prevence nejsou známy. Jeden 
z nejsilnějších impulzů vedoucích k prolomení autotolerance a rozvoje autoimunitního poškození jsou viry. 
V období pandemie COVID-19 jsme nově diagnostikovali diabetes mellitus u 4 pacientů. Za normálních 
okolností by tito pacienti nejenže nebyli hospitalizování na infekčním oddělení, ale pravděpodobně by ani 
viróza, vzhledem k mírným příznakům, nebyla diagnostikována. Díky plošnému testovaní pacientů ale byla 
pozitivita SARS-CoV-2 prokázána a další péče probíhala ve spolupráci diabetologa a Kliniky infekčních nemocí. 
Autoimunitní onemocnění mohou být jedním z následků COVID-19, přestože s ním, vzhledem k častému 
asymptomatickému průběhu, nemusí být spojovány. 

Děti, COVID a my: první zkušenosti z dětského oddělení 

Renata Kračmarová, Šárka Rumlarová, Stanislav Plíšek, Klinika infekčních nemocí FN a LF Hradec Králové

Od března 2020 do konce dubna 2021 bylo dětským oddělením KIN FNHK s infekcí SARS CoV2 hospitalizováno 
celkem 98 osob, z toho 58 ve věku od 4 týdnů do 19 let. Zbývající počet připadá na dospělé pozitivní rodinné 
příslušníky a gravidní ženy. Během první vlny pandemie byl zachován v omezené míře provoz pro ostatní 
dětské pacienty v náhradních prostorách, jako samostatná COVID jednotka bylo oddělení organizováno od 
října 2020. Mezi dětskými pacienty byly nejméně zastoupeny děti školního věku. Pro vlastní infekci SARS 
CoV2 byla ale hospitalizována méně než třetina všech dětí, u většiny byla vlastní příčina hospitalizace jiná 
a na KIN byly umístěny proto, že oborová dětská oddělení izolaci COVID+ pacientů nezajišťovala. Ve skupině 
adolescentů nad 16 let již dominovalo postižení respiračního traktu a průběh korespondoval se zkušenostmi 
s dospělými pacienty. Spektrum diagnóz u ostatních věkových kategorií zahrnovalo chirurgická, onkologická, 
neurologická i jiná onemocnění včetně dalších infekcí (například střevních), což vedlo k větším nárokům 
na organizaci oddělení i práci personálu. Dosavadní zkušenosti mohou v budoucnu v podobné situaci 
k optimalizaci provozu.

SBORNÍK ABSTRAKT – Odborný program I
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ODBORNÝ PROGRAM II - COVID-19 

Terapie covidu-19

Marek Štefan, MBA, Nemocnice Na Homolce

Terapie covidu-19 zahrnuje antivirotika (favipiravir, remdesivir, molnupiravi), monoklonální protilátky, 
dexamethason, a imunomodulátory (tocilizumab, baricitinib). Diskutuje se významu rekonvalescentní plazmy. 
U řady léků se účinek neprokázal (azitromycin, hydroxychlorochin, lopinavir, ivermekin a další). Poznatky se 
stále vyvíjejí, důležité je i správné načasování jednotlivých léčebných modalit. Společnost infekčního lékařství 
vypracovala podrobný doporučený postup zabývající se diagnostikou a terapií covidu-19. V přednášce jsou 
přehledně představeny základní doporučení týkající se terapie covidu-19, včetně aktuálních poznatků. 

Léčba remdesivirem na Klinice infekčních chorob FN Brno

Petr Husa, M. Milačin, Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Brno

Remdesivir (RDV) je nukleotidový analog s širokospektrým antivirovým účinkem. Jde o fosforamidátové 
proléčivo (prodrug) analogu adenosinu. Působí jako kompetitivní inhibitor RNA dependentní RNA 
polymerázy řady virů včetně SARS-COV2. Nízká toxicita RDV se vysvětluje jeho minimální afinitou k lidským 
RNA polymerázám. RDV je indikován k léčbě covidu-19 u dospělých a dětí starších 12 let s hmotností nad 
40 kg, pneumonií a potřebou oxygenoterapie (standardní či vysokoprůtoková oxygenoterapie, neinvazivní 
ventilace). Léčba není indikována u pacientů na umělé plicní ventilaci. Léčbu je třeba zahájit co nejdříve, 
ideálně v prvních 7 dnech od vzniku příznaků covidu-19. Podává se intravenózně zpravidla po dobu 5 dní. 
Vzhledem k výrazné kumulaci v leukocytech se první den podává nasycovací dávka 200 mg, pokračuje se 
dávkou 100 mg denně. RDV se nemá podávat lidem se závažnou poruchou funkce ledvin (eGFR < 30 ml/
min) a/nebo jater (ALT ≥ 5× horní hranice normy). Bezpečnost a účinnost léčby RDV u dětí mladších 12 let 
a s hmotností nižší než 40 kg nebyla dosud stanovena.

Od konce února 2020 do konce července 2021 bylo na Klinice infekčních chorob (KICH) FN Brno hospitalizováno 
1741 pacientů s covidem-19. První pacient byl léčen RDV v červenci 2020, zatím bylo tímto lékem léčeno 268 
pacientů. V měsících s maximálním počtem hospitalizovaných pacientů (říjen 2020 – březen 2021) bylo RDV 
léčeno 8-15 % pacientů, v posledních 4 měsících sledování stouplo zastoupení léčených RDV na 28-40 %. 
Tento rozdíl byl pravděpodobně způsoben tím, že v době vrcholící epidemie pracoval na KICH velký počet 
lékařů z jiných pracovišť FN Brno, kteří nebyli tak dobře seznámeni s možností léčby RDV a jejími benefity jako 
kmenoví lékaři KICH. Po stránce věku byly skupiny nemocných léčených RDV (průměr 63 let, medián 66 let) 
a neléčených RDV (67 resp. 70 let) srovnatelné.

Úspěšnost léčby RDV u covidu-19 je obtížně statisticky hodnotitelná – jedná se o velmi heterogenní skupinu 
pacientů s různými komorbiditami a různou závažností onemocnění, lék byl také nasazován v různých fázích 
onemocnění. Proto je možný jen popis letality onemocnění u osob léčených a neléčených RDV. Z 268 léčených 
RDV jich zemřelo 23 (8,5 %), z 1473 neléčených RDV zemřelo 176 (11,9 %). Léčba byla velmi dobře tolerována, 
nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky.
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Zkušenosti s prevencí a léčbou COVID-19 na KINCM FN Plzeň. 

Dalibor Sedláček, Miroslav Kubiska, Jana Váchalová, Robin Šín, Marcela Payerová, Klinika infekčních nemocí 
a cestovní medicíny LF UK a FN Plzeň.

Úvod: Koncem roku 2019 se z Číny do světa začal šířit nový beta koronavirus. Jeho název se postupně 
ustálil na SARS-CoV-2. Svou zhoubnou pouť v Evropě započal v lednu 2020. První případy onemocnění 
COVID-19 se v ČR objevily počátkem března 2020 a šíření nemoci po celé ČR na sebe nenechalo dlouho 
čekat. Určitou výhodou bylo, že informace o onemocnění byly přednostně publikovány a daly se tak rychle 
vyhledat v odborné literatuře. Rychle se převzaly základní protiepidemické postupy, které se později ještě 
mnohokrát měnily. Díky tomu se v ČR podařilo v relativně krátké době tří měsíců, na rozdíl od řady západních 
a severských zemí, dostat onemocnění pod kontrolu. Četná protiepidemická opatření však nestačila. Díky 
určité nedůslednosti došlo na podzim roku 2020 k rychlému nárůstu počtů nově nakažených, nemocných 
i zemřelých, čímž se ČR dostala na jedno z předních míst na světě v rychlosti šíření covid-19. V roce 2020 ÚZIS 
registroval celkem 718239 potvrzených případů covid-19, z nichž 12143 osob v souvislosti s onemocněním 
zemřelo. Od 1.1.2021 do 31.7.2021 ÚZIS potvrdil 1.014.394 případů covid-19, z nichž 18225 osob v souvislosti 
s onemocnění covid-19 zemřelo. Plzeňský kraj za rok 2020 evidoval 38282 nemocných s covid-19, z nich 592 
zemřelo. Od 1.1.2021 do 31.7.2021 bylo v Plzeňském kraji potvrzeno 63130 případů onemocnění covid-19, 
z nichž osob 1325 zemřelo.

Metodika: V době, kdy v Evropě již docházelo k šíření COVID-19 se naše nemocnice intenzivně připravovala na 
příchod prvních nemocných. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (KINCM) byla logicky pracovištěm, 
které bylo určeno pro první nemocné. Po intenzivních logistických přípravách, podpořených ministerskými 
doporučeními, jsme využili rezerv pro případ výskytu VNN a postupně vybavovali jednotlivá pracoviště FN 
zdravotnickým materiálem (především OOP) a potřebnou přístrojovou technikou. Ze zástupců vrcholného 
managementu a jednotlivých odborností se vytvořil krizový štáb, který určoval další strategii. Mnohokrát 
se měnily vnitřní doporučené postupy pro izolaci pacientů, diagnostiku a léčbu onemocnění provázejících 
covid-19, pro organizaci odběrů biologického materiálu, pro použití OOP, zejména ústenek a respirátorů, 
a dalších činností. 

Výsledky: První pacienti s covid-19 se do FN Plzeň přijali 12.3.2020 a do konce roku 2020 FN Plzeň hospitalizovala 
celkem 1460 osob s covid-19, z nich 355 prošlo jednotkami intenzivní péče a 265 osob zemřelo. Díky postupně 
se zlepšující epidemiologické situaci mohlo počátkem června 2020 dojít k postupnému rozvolňování přísných 
protiepidemických opatření. Opětovný nárůst počtu nemocných na sebe nenechal dlouho čekat. V průběhu 
prvního pololetí 2021 bylo ve FN Plzeň hospitalizováno 2128 nemocných z nich 643 prošlo jednotkami 
intenzivní péče a 598 osob zemřelo. V období 25.6.2021-19.7.2021 ve FN pacienti s covid-19 hospitalizováni 
nebyli. Od 20.7.2021 se ve FN Plzeň hospitalizuje stacionárně 6-9 pacientů s covid-19 a několik osob 
s poscovidovým sydromem.
Diskuse. Díky přísně nastaveným opatřením se ve FN Plzeň již od samého počátku vyskytlo minimum 
nozokomiálních nákaz či nákaz personálu. Základem bylo používání vhodných prostředků osobní ochrany 
a desinfekce. Porady krizového štábu konané zprvu třikrát týdně byly nahrazeny videokonferencemi. Ve dvou 
pavilonech byla vytvořena speciální oddělení typu urgentního příjmu, která podrobně vyšetřila a odeslala 
k hospitalizaci suspektní a pozitivní případy. Na Infekční klinice pak bylo oddělení, které se soustředilo na péči 
o pacienty s potvrzeným onemocněním COVID-19. 
Ve druhé a třetí vlně se ve FN Plzeň na „covidová pracoviště“ proměnilo 24 lůžkových stanic, z nichž 4 sloužily 
částečně pro I. stupeň intenzívní péče a 7 pro intenzivní péči s možností náhrady životních funkcí. Ostatní 
lůžková pracoviště izolovala dle jejich možností další pacienty. V době nejvyššího výskytu FN Plzeň hospi-
talizovala 297 pacientů s covid-19 na 261 lůžkách na covid oddělení, zbytek na izolačních pokojích dalších 
klinik. KINCM postupně zvýšila kapacitu z 50 na 70 lůžek a léčila lehčí a středně těžká onemocnění (včetně 
použití vysoko průtokového kyslíku), kromě těch, která vyžadovala pobyt na JIP, NIV, umělou plicní ventilaci, 
či ECMO. Od srpna 2020 se na KINCM aplikoval remdesivir, od dubna 2021 také monoklonální protilátky. 
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Přípravek DOVATO je určen k léčbě HIV-1 u dospělých a dospívajících ve 
věku nad 12 let a s tělesnou hmotností alespoň 40 kg, bez známé nebo 
suspektní rezistence ke třídě inhibitorů integrázy nebo k lamivudinu.
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*Všimněte si prosím změny ve zkrácené informaci o přípravku.

Literatura: 1. Cahn P, Sierra Madero J, Arribas JR, et al. Durable efficacy of dolutegravir plus lamivudine in antiretroviral treatment–naive adults with HIV-1 infection: 96-week results from the GEMINI-1 and GEMINI-2 randomized clinical trials. J Acquir Immune Defic 
Syndr. 2020;83(3):310-318. 2. van Wyk J, Ajana F, Bisshop F, et al. Efficacy and safety of switching to dolutegravir/lamivudine fixed-dose 2-drug regimen vs continuing a tenofovir alafenamide–based 3- or 4-drug regimen for maintenance of virologic 
suppression in adults living with human immunodeficiency virus type 1: Phase 3, randomized, noninferiority TANGO study. Clin Infect Dis. 2020. doi:10.1093/cid/ciz1243. 3. Dovato, SPC. 

Název a léková forma: Dovato 50 mg/300 mg potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje dolutegravi-
rum natricum ekvivalentní dolutegravirum 50 mg a lamivudinum 300 mg. Indikace: Přípravek Dovato je indikován k léčbě infekce 
virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a s tělesnou hmotností alespoň 40 kg 
bez známé nebo suspektní rezistence ke třídě inhibitorů integrázy nebo k lamivudinu. Dávkování: Terapii přípravkem Dovato má 
zahajovat lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV. Dospělí a dospívající (od věku 12 let a s tělesnou hmotností alespoň 40 kg). 
Doporučená dávka přípravku Dovato u dospělých a dospívajících je jedna tableta o síle 50 mg/300 mg jednou denně. Starší pacienti: 
O užívání přípravku Dovato u pacientů starších 65 let jsou omezené údaje. Není nutná úprava dávky. Porucha funkce ledvin: Dovato 
se nedoporučuje podávat pacientům s clearance kreatininu < 50 ml/min. U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin není nutná 
úprava dávky. Porucha funkce jater: U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre A nebo B) není 
nutná úprava dávkování. Pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre C) nejsou dostupné žádné údaje, proto se má 
u těchto pacientů Dovato používat s opatrností. Pro podrobnější informace ohledně dávkování, prosím, viz SPC. Způsob podání:
Perorální podání. Dovato lze užívat s jídlem nebo nalačno. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli
pomocnou látku (jejich seznam je uveden v SPC). Souběžné podávání s léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, které jsou 
substráty transportéru organických kationtů (OCT) 2, mimo jiné včetně fampridinu (také známým jako dalfampridin). Upozornění: 
I když se prokázalo, že efektivní virová suprese způsobená antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko sexuálního přenosu, nelze 
vyloučit reziduální riziko. Je nutno přijmout opatření k prevenci přenosu podle národních doporučení. U dolutegraviru byly hlášeny 
hypersenzitivní reakce, které byly charakterizovány vyrážkou, konstitučními nálezy a někdy orgánovou dysfunkcí, včetně závažných 
jaterních reakcí. Jakmile se objeví známky nebo příznaky hypersenzitivních reakcí (zahrnující mimo jiné závažnou vyrážku nebo 
vyrážku doprovázenou vzestupem hodnot jaterních enzymů, horečku, celkovou malátnost, únavu, bolest svalů nebo kloubů, puchýře,
orální léze, konjunktivitidu, otok obličeje, eozinofilii, angioedém), je nutno léčbu přípravkem Dovato či jiným podezřelým přípravkem 
okamžitě ukončit. Je nutno monitorovat klinický stav včetně hladin jaterních aminotransferáz a bilirubinu. Prodlení ukončení léčby 
přípravkem Dovato či jinou podezřelou léčivou látkou po nástupu hypersenzitivity může vést k život ohrožujícím alergickým reakcím. 
Interakce: Dovato obsahuje dolutegravir a lamivudin, proto jakékoli interakce identifikované pro ně jednotlivě jsou relevantní pro
Dovato. Mezi dolutegravirem a lamivudinem se neočekávají klinicky významné interakce. Dovato se nemá užívat s jakýmkoli jiným 
léčivým přípravkem obsahujícím dolutegravir, nebo lamivudin, nebo emtricitabin s výjimkou případů, kde je nutná úprava dávky dolu-
tegraviru kvůli lékovým interakcím. Doporučená dávka dolutegraviru při podávání s rifampicinem, karbamazepinem, oxkarbazepinem, 
fenytoinem, fenobarbitalem, třezalkou tečkovanou, etravirinem (bez potencovaných inhibitorů proteázy), efavirenzem, nevirapinem 
nebo tipranavirem/ritonavirem je 50 mg dvakrát denně. Dovato se nemá podávat s antacidy obsahujícími polyvalentní kationty. 

Antacida obsahující polyvalentní kationty se doporučuje užívat 2 hodiny po užití přípravku Dovato nebo 6 hodin před ním. Vybrané 
interakce mezi dolutegravirem, lamivudinem a současně podávanými léčivými přípravky jsou uvedeny v SPC. Patří sem například: 
efavirenz, rifampicin, tipranavir/ritonavir, karbamazepin, kladribin, přípravky obsahující sorbitol, metformin, třezalka tečkovaná. 
Dolutegravir zvýšil koncentrace metforminu. Při zahájení nebo ukončování podávání přípravku Dovato spolu s metforminem je třeba 
zvážit úpravu dávky metforminu. Kombinace přípravku Dovato s kladribinem se nedoporučuje. Těhotenství a kojení: Ženy ve 
fertilním věku mají být poučeny o možném riziku vzniku defektu neurální trubice při užívání dolutegraviru (jedna z účinných látek 
přípravku Dovato), včetně zvážení použití účinných antikoncepčních opatření. Pokud žena plánuje otěhotnět, s pacientkou má být 
projednán poměr rizika a přínosu pokračující léčby přípravkem Dovato. Dolutegravir se vylučuje v malém množství do mateřského 
mléka. Doporučuje se, aby ženy infikované HIV za žádných okolností nekojily své děti, aby se zabránilo přenosu HIV. Účinky na 
schopnost řídit a obsluhovat stroje: Dovato nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. Pacienti mají být informováni, že při léčbě dolutegravirem byly hlášeny závratě a somnolence. Při posuzování pacientovy 
schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nutno vzít v úvahu pacientův klinický stav a profil nežádoucích účinků přípravku Dovato. 
Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolest hlavy, průjem, nauzea. Časté: deprese, úzkost, insomnie, abnormální sny, závratě, 
somnolence, zvracení, flatulence, bolest břicha/diskomfort, vyrážka, pruritus, alopecie, artralgie, onemocnění svalů (včetně myalgie), 
únava, zvýšení hladiny CPK, ALT a/nebo AST. Méně časté: neutropenie, anemie, trombocytopenie, hypersenzitivita, syndrom imunitní 
reaktivace, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu, hepatitida. Vzácné: pankreatitida, akutní selhání jater, angioedém, 
rhabdomyolýza, zvýšení hladiny amylázy, zvýšení hladiny bilirubinu*. Velmi vzácné: čistá aplazie červené krevní řady, laktátová acidóza, 
periferní neutropatie, parestezie.  Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 
100 41 Praha 10, www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Podmínky uchovávání: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní 
podmínky uchovávání. Dostupné lékové formy/velikosti balení: 30 nebo 90 potahovaných tablet. Registrační čísla: 
EU/1/19/1370/001 (30 tablet) a EU/1/19/1370/002 (90 tablet, 3 balení po 30). Datum registrace: 1. 7. 2019. Datum 
poslední revize textu: 5/2021. Držitel rozhodnutí o registraci: ViiV Healthcare BV, Van Asch van Wijckstraat 55H, 
3811 LP Amersfoort, Nizozemsko. Dostupnost: Léčivý přípravek Dovato je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v  
Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Hvězdova 1734/2c, 
140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste také na cz.safety@gsk.com. Verze SPC 
je platná ke dni vydání materiálu: 8/2021.

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
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Na pavilonu se 22 vybudovalo příjmové a třídící (triage) pracoviště s dalšími 30 lůžky v gesci II. Interní 
kliniky, později byla vyčleněna 4 interní oddělení po 25 lůžkách, která byla určena výlučně pro pacienty 
s covid-19. Tam byli suspektní pacienti přiváženi většinou vozy RZP, byli vyšetřeni klinicky, laboratorně, včetně 
nazofaryngeálního výtěru k průkazu SARS-CoV-2 pomocí PCR a rovněž byla provedena potřebná zobrazovací 
vyšetření, především CT plic. Kromě klinické práce KINCM rovněž organizovala činnost odběrového místa, 
které za pomoci studentů LF UK a FZS zajišťovalo denně až 1500 nazofaryngeálních výtěrů spolu s potřebnou 
zdravotnickou dokumentací. Lékaři a NELZP se rovněž podíleli na výjezdech do oblastí, kde bylo potřeba 
provést výtěry u větších skupin obyvatelstva v domácím prostředí a zařízeních sociální péče. Na přelomu roku 
2020 a 2021 se v gesci KINCM uvedlo v činnost vakcinační centrum, která denně očkovalo až 600 klientů. 
V porovnání s jinými kraji nepropukla v našem regionu epidemie Covid-19 při první a druhé vlně v takovém 
rozsahu jako v jiných oblastech ČR. Významnou roli v tom od samého počátku jistě hrálo velmi intenzivní 
zapojení epidemiologů KHS. Podařilo se tak rychle identifikovat zdrojové osoby a minimalizovat ohniska 
výskytu. Epidemie neprobíhala explozivně a zdravotnická zařízení v kraji vystačila se svými kapacitami jak 
materiálními, tak personálními. Zásadní zlom však nastal s příchodem třetí vlny.

Závěr: V rámci Plzeňského kraje byla epidemie Covid-19 v první fázi zvládnuta úspěšně. Poučili jsme se 
v mnoha směrech jak v přípravě personálu, organizaci práce, optimalizaci zdrojů, tak i v intenzivní spolupráci 
mezioborové, kdy byly postradatelné úkoly odsunuty do pozadí a veškerá pozornost obrácena na péči 
o pozitivní a suspektní pacienty. V průběhu pandemie jsme se setkali s obrovskou solidaritou řady plzeňských 
firem, které nás zásobovaly mj. potravinami a nápoji, s výraznou podporou veřejnosti i se zlepšením vztahů 
na většině pracovišť. Nacvičené postupy se stále zdokonalují a budou použity v případě, že na podzim dojde 
k nárůstu počtu nových onemocnění, která budou opět vyžadovat hospitalizaci a další péči.

Baricitinib v liečbe pacientov s COVID 19

Pavol Jarčuška, Štefan Porubčin, Ondrej Zahornacký, Alena Rovňaková, Martin Novotný, UNLP Košice, Klinika 
infektológie a cestovnej medicíny

Ťažký priebeh COVID - 19 je spojený s rozvojom cytokínovej búrky, ktorá významným spôsobom zvyšuje 
riziko komplikácií a úmrtí. Medzi liečivá, ktoré majú dokumentovaný vplyv na zníženie počtu komplikácií, 
potreby umelej pľúcnej ventilácie a zníženia úmrtí patria tocilizumab, anakinra a baricitinib. Kým tociliumab 
a anakinra sú určené na parenterálne podávanie, baricitinib sa aplikuje v perorálnej forme. FDA ho schválila 
na emergentné použitie v novembri 2020 na základe údajov z ACTT2 trialu, keď podávanie baricitinibu 
v kombinácii s remdesivirom bolo spojené s kratšou dobou hospitalizácie ako podávanie remdesiviru.  
Na základe výsledkov štúdie COV - Barrier, podávanie baricitinibu významným spôsobom znižuje riziko 
mortality oproti placebu, pričom zníženie mortality na 28.deň od zaradenia do štúdie predstavovalo 46%. 
V SR sa baricitinib používa na liečbu pacientov s COVID 19 od decembra 2020. Na KICM sme používali baricintib 
nasledovne:

1. december 2020 - február 2021 - u pacientov, ktorí súčasne súčasne užívali remdesivir.
2. marec 2021 - apríl 2021 - u pacientov, ktorí súčasne užívali remdesivir alebo favipiravir a u pacientov 
s významnými prejavmi cytokínovej búrky.
3. od mája 2021 - užívame baricitinib u každého hospitalizovaného pacienta s COVID 19.

Diskutuje sa aj vhodná dávka baricitinibu. Na našej klinike sme podávali baricitinib v dávke 4 mg denne, 
u pacientov so závažnejším priebehom cytokínovej búrky a pacientov s vyššou hmotnosťou sme podávali 
baricitinib v dávke 8 mg denne. V štúdii publikovanej Hasanom mali pacienti, ktorí užívali baritinib v dávke 
8 mg nižšiu 30 dňovú mortalitu ako pacienti, ktorí užívali baricitinib v dávke 4 mg. V súčasnosti je baricitinib 
v procese autorizácie EMA. 
Podporené projektom AKARDIO COVID-19 ITMS 2014+ 313011AUB1, OpenMED II ITMS 2014+ 313011V455 
a APVV a APVV-PP-COVID-20-0036.
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Tocilizumab v léčbě covid-19

Anna Burantová, Zofie Bartovská, Michal Holub, Klinika infekčních nemocí, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, 
Česká republika

Úvod: O významu interleukinu 6 (IL-6) u covid-19 se diskutuje téměř od samého počátku pandemie infekce 
SARS-CoV-2. Opakovaně bylo demonstrováno, že koncentrace IL-6 v krvi korelují s tíží průběhu covid-19, a to 
především u pacientů bez bakteriální superinfekce. Role tohoto mediátoru byla zvažována v hyperimunní 
reakci u fulminantních průběhů covid-19. Tento předpoklad se stal důvodem k testování blokátorů pro 
receptor IL-6 v klinických studiích, v jejichž schématech se mimo jiné objevilo léčivo tocilizumab. Studie 
REMAP-CAP publikovaná na konci února 2021 v časopise The New England Journal of Medicine vytipovala 
ideální skupinu pacientů, pro které je vhodná léčba tocilizumabem, což jsou nemocní s rychlou progresí stavu 
vedoucí k orgánové podpoře. V tomto sdělení bychom se rádi podělili o zkušenosti s podáním tocilizumabu 
na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN.

Metodika: Hodnotili jsme efekt toculizumabu na přežití u souboru pacientů, kteří byli hospitalizováni na Klinice 
infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN s kritickým průběhem covid 19 za období březen – květen 2021. Kritériem 
k podání tocilizumabu byla jeho časná aplikace (převážně kolem 24 hodin) od přijetí na lůžko intenzivní 
péče vedoucí k orgánové podpoře, definované jako respirační insuficience s nutností vysokoprůtokové 
oxygenoterapie s průtokem nad 30 l kyslíku za minutu, vysoké CRP při hodnotě PCT do 0,5µg/l a rozsáhlý 
nález postižení plic na zobrazovacích metodách. V případě suspekce na bakteriální superinfekt byl pacient 
nejprve zajištěn širokospektrou antibiotickou terapií. Tocilizumab byl aplikován jednorázově formou pomalé 
nitrožilní infúze s dávkou dle váhy pacienta (8 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 800mg). 

Výsledky: Na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN jsme léčbu tocilizumabem nemocným s fulminantním 
průběhem covid-19 poprvé podali v březnu 2021. K 28.5.2021 se jednalo o 10 pacientů ve věku 37-77 let, 
7 mužů a 3 ženy s kritickým průběhem covid-19 s potřebou vysokoprůtokové oxygenoterapie. 8 z 10 pacientů 
své onemocnění přežilo, jen jeden z nich se dopracoval k nutnosti UPV.
Oba zemřelí pacienti byli nejstaršími osobami z našeho malého souboru (77 let).

Závěr: Výsledky našeho souboru pacientů jsou v souladu s literaturou. Podobně jako studie REMAP-CAP 
naše data potvrdila výborný efekt biologické léčby zaměřené na blokádu IL-6, a to zejména u fulminantních 
průběhů covid 19, u mladších pacientů a při včasném podání. Limitem tohoto sdělení je malý soubor pacientů, 
který k vyvození širších závěrů bude třeba rozšířit. 

Využití monoklonálních protilátek v léčbě covidu-19 ve Fakulní nemocnici Ostrava

Lenka Petroušová, Ivo Demel, Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, Klinika hematoonkologie FN Ostrava, Česká 
republika 

Úvod: Od března 2021 byly k dispozici monoklonální protilátky k léčbě covidu-19 pro indikované pacienty 
s cílem zabránění progrese onemocnění.

Materiál a metody: Soubor tvoří pacienti, kterým byly ve Fakultní nemocnici Ostrava v období březen až 
červenec 2021 podány monoklonální protilátky bamlanivimab a casirivimab/imdevimab. 
Výsledky: Soubor zahrnoval celkem 114 pacientů, z toho 74 pacientům (65 %) byl aplikován bamlanivimab 
a 40 pacientům (35 %) kombinovaná protilátka casirivimab/imdevimab. Věkový průměr pacientů byl 58 let, 
převažovali mírně muži (52 %). Průměrný BMI byl 32. Nejčastější komorbiditou, která byla indikací k podání, 
bylo hematoonkologické onemocnění u 32 pacientů a obezita taktéž u 32 pacientů. Interval od zjištěné 
PCR pozitivity SARS-CoV-2 k podání byl průměrně 1,5 dne. Aplikace byla u všech pacientů bez komplikací. 
Hospitalizováno bylo celkem 24 pacientů (21 %), z toho 5 pacientů (4 %) zemřelo (4 hematoonkologičtí 
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pacienti a 1 pacient s kryptokokovou meningitidou), ostatní pacienti nevyžadovali oxygenoterapii, důvodem 
hospitalizace byla jiná diagnóza nebo nezvládnutí ambulantní léčby covidu-19 z důvodů přítomných 
komorbidit nebo věku. Očkováno v celém souboru bylo 11 pacientů, z toho 4 pacienti obdrželi 2 dávky 
očkování a 7 pacientů 1 dávku očkování.

Závěr: Monoklonální protilátky bamlanivimab a casirivimab/imdevimab u rizikových pacientů byly dobře 
tolerované, u většiny pacientů nedošlo k progresi onemocnění. U vysoce imunosuprimovaných pacientů 
přesto nezabránily progresi onemocnění do respiračního selhání a následného úmrtí. 

COVID-19 vo FN Nitra

Ľubica Piesecká1, Dana Lauková2, Milan Dubaj3, M. Poláková4, Henrieta Baranovičová5, ¹Infekčná klinika FSVaZ pri 
UKF v Nitre, FN Nitra, ²Pneumologická a ftizeologická ambulancia Internej kliniky FSVaZ pri UKF v Nitre, FN Nitra, 
³riaditeľ FN Nitra, ⁴Interná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre, FN Nitra, ⁵Odbor informatiky FN Nitra, SR

Cieľ: oboznámiť účastníkov s COVID-19 infekciou vo FN Nitra, prijaté opatrenia, reprofilizácia lôžok, diagnostika 
a liečba chorých, ochorenie a očkovanie zamestnancov FN Nitra.

Úvod: koronavírus bol prvýkrát izolovaný v roku 1937 z kuraťa. V roku 1965 bol vírus izolovaný z nosového 
výplachu dieťaťa, ktoré malo prejavy nachladnutia („common cold“). Súčasne bol vírus úspešne prenesený na 
zdravých dobrovoľníkov, čím sa dokázala jeho patogenita. 

Obsah: autorky formou textu, grafov a tabuliek prezentujú COVID-19 vo FN Nitra. Najťažšie mesiace boli 
december 2020 a január 2021, kedy hospitalizovaní na deň presahovali počet 200. Koronavírusy spôsobujú 
každú zimu väčšinu nachladnutí prevažne u dospelých. Výskyt týchto ochorení je najvyšší počas zimy a na jar 
a majú väčšinou benígny priebeh.

Názov koronavírus bol zavedený v roku 1975. Odráža elektronmikroskopicky nález vírusových častíc so 
špicatými glykoproteínmi, ktoré sa zobrazujú ako koruna (corona). Tento charakteristický znak umožnil rýchlu 
identifikáciu agens pri epidémii SARS (severe acute respiratory syndrome) v roku 2003 a bol označený ako 
SARS-CoV.

Vírus SARS pravdepodobne pred rokom 2002 nevyvolával ochorenie u ľudí. Predpokladaným zdrojom infekcie 
je zvierací vírus, ktorý sa stal patogénnym pre človeka. Potvrdzuje to skutočnosť, že prví chorí boli v kontakte 
so zvieratami alebo konzumovali exotickú čínsku stravu. Vírus bol detekovaný zo stolice zvierat predávaných 
na tržniciach a SARS-like vírus bol dokázaný u himalájskch cibetiek a mývalov, ktoré sú medzihostiteľmi. 
Primárny zvierací hostiteľ bol netopier.

SARS bolo vysoko infekčné ochorenie a spôsobilo epidémiu. Rozšírilo sa z Číny (Kuang-tung), zaznamenalo sa 
asi v 30 štátoch, ochorelo cca 8000 ľudí, úmrtnosť bola cca 10 %. Ochorenie sa prejavovalo hlavne horúčkou, 
únavou, suchým kašľom, dušnosťou a zápalom pľúc. Inkubačná doba bola 2-14 dní. Najčastejšou cestou 
prenosu bol blízky kontakt.

O 10 rokov, v rokoch 2012 až 2015 vznikla nová epidémia, MERS (middle east respiratory syndrome). 
Ochorenie sa rozšírilo z arabského poloostrva a bolo zaznamenané v 27 štátoch. Postihnutých bolo asi 2500 
ľudí, ale smrtnosť bola podstatne vyššia ako pri SARS, a to 34 %. Primárnym hostiteľom bol opäť netopier, 
medzihostiteľom ťavy. Inkubačná doba bola 2až 15 dní. Klinické prejavy ochorenia: horúčka, cefalea, myalgie, 
kašeľ, dušnosť, zápal pľúc, MODS. Ochorenie sa podarilo zastaviť prísnou karenténou.
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Inzerce

ISENTRESS® 600 MG
RALTEGRAVIRUM
Poskytuje srovnatelnou účinnost a příznivý 
bezpečnostní profil jako ISENTRESS® 400 mg 
s výhodou podávání 1× denně

 Dosud neléčení pacienti

  Pacienti, kteří jsou virologicky suprimováni 
úvodním režimem přípravku ISENTRESS® 400 mg

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU
ISENTRESS® 600 mg potahované tablety 
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje raltegravirum 600 mg (jako raltegravirum kalicum). Léková forma: Potahovaná tableta. Indikace: v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými 
přípravky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV-1) u dospělých a dětí o tělesné hmotnosti nejméně 40 kg. Dávkování a způsob podání: Léčbu musí zahájit lékař, který má zkušenosti 
s léčbou HIV infekce. Dospělí a pediatrická populace* : U dospělých a pediatrických pacientů (o tělesné hmotnosti nejméně 40 kg) je doporučené dávkování 1 200 mg (dvě 600mg tablety) jednou 
denně u pacientů dosud neléčených nebo u pacientů, kteří jsou virologicky suprimováni úvodním režimem přípravku ISENTRESS 400 mg dvakrát denně. Další dostupné lékové formy a síly: 
Přípravek ISENTRESS je dostupný také jako 400mg tableta pro použití dvakrát denně u dospělých infikovaných HIV nebo dětí a dospívajících o tělesné hmotnosti nejméně 25 kg. Čtyřistamiligramová 
tableta nemá být použita k podávání dávky 1 200 mg jednou denně. Přípravek ISENTRESS je také k dispozici ve formě žvýkacích tablet a ve formě granulí pro perorální suspenzi (viz souhrn údajů 
o přípravku pro sílu 400 mg, pro žvýkací tablety a granule pro perorální suspenzi). Bezpečnost a účinnost raltegraviru nebyly u předčasně narozených (< 37 týdnů gestace) a u novorozenců s nízkou 
porodní hmnotností (< 2 000 g) stanoveny. Pro tuto skupinu nejsou dostupná žádná data a nelze stanovit doporučené dávkování. Přípravek ISENTRESS 600 mg potahované tablety nesmí být 
používán u dětí s tělesnou hmotností menší než 40 kg. Starší osoby: O používání raltegraviru u starších osob jsou k dispozici omezené informace. Porucha funkce ledvin: U pacientů s poruchou 
funkce ledvin není nutná úprava dávky. Porucha funkce jater: U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater není úprava dávky nutná. Bezpečnost a účinnost raltegraviru nebyla 
u pacientů se závažnými základními poruchami jater stanovena. Způsob podání: Perorální podání. Přípravek ISENTRESS 600 mg tablety lze podávat s jídlem nebo bez jídla v dávce 1 200 mg 
jednou denně. Tablety nemají být žvýkány, rozdrceny nebo rozpůleny kvůli očekávaným změnám ve farmakokinetickém profilu. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo jakoukoli 
pomocnou látku. Zvláštní upozornění: U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C léčených kombinovanou antiretrovirovou terapií je zvýšené riziko závažných a potenciálně fatálních jaterních 
nežádoucích účinků. Raltegravir se musí u pacientů s těžkou poruchou funkce jater používat opatrně . U pacientů infikovaných HIV se závažnou imunodeficiencí v době zahájení kombinované 
antiretrovirové terapie (CART) může vzniknout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny a způsobit závažné klinické stavy nebo zhoršení příznaků. Typicky byly takové 
reakce pozorovány během prvních týdnů nebo měsíců po zahájení CART. Příklady jsou cytomegalovirová retinitida, mykobakteriální infekce a pneumonie způsobená Pneumocystis jiroveci. Jakékoli 
příznaky zánětu musí být zhodnoceny a v případě nutnosti musí být zahájena léčba. Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (Gravesova choroba a autoimunitní 
hepatitida). Pacienty je třeba upozornit na to, že současná antiretrovirová terapie infekci HIV neléčí a nezabraňuje přenosu HIV na jiné osoby krví. Raltegravir má relativně nízkou genetickou bariéru 
vůči rezistenci. Proto, pokud je to možné, musí se raltegravir podávat spolu se dvěma dalšími aktivními antiretrovirotiky, aby se minimalizoval potenciál virologického selhání a vzniku rezistence. 
Vyskytla se myopatie a rabdomyolýza. Byly hlášeny deprese, včetně sebevražedných myšlenek a jednání, zejména u pacientů s depresemi nebo psychiatrickým onemocněním v anamnéze. Přípravek 
obsahuje laktózu. Interakce: Vliv léčivých přípravků, které jsou silnými induktory UGT1A1, jako je rifampicin, na raltegravir 1 200 mg jednou denně není znám, a jeho současné podávání se 
nedoporučuje. Dopad dalších silných induktorů enzymů metabolizujících léky, jako jsou fenytoin a fenobarbital, na UGT1A1 není znám; proto se souběžné podávání s raltegravirem v dávce 
1 200 mg jednou denně nedoporučuje. Současné podávání atazanaviru s raltegravirem v dávce 1200 mg jednou denně významně zvýšilo plazmatické hladiny raltegraviru; proto se současné 
podávání nedoporučuje. Současné podávání raltegraviru v dávce 1 200 mg jednou denně s antacidy obsahujícími hliník/hořčík a uhličitan vápenatý bude pravděpodobně mít za následek klinicky 
významné snížení nejnižších plazmatických hladin raltegraviru. Souběžné podávání antacid obsahujících hliník/hořčík a uhličitan vápenatý s raltegravirem v dávce 1 200 mg jednou denně se proto 
nedoporučuje. Populační farmakokinetická analýza ONCEMRK ukázala, že inhibitory protonové pumpy a H2 blokátory mohou být podávány společně s raltegravirem v dávce 1200 mg jednou 
denně. Současné podávání raltegraviru 1 200 mg jednou denně a tipranaviru/ritonaviru se nedoporučuje. Společné podávání emtricitabin/tenofovir-disoproxil-fumarátu a raltegraviru v dávce 
1200 mg jednou denně je povoleno. Fertilita, těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici údaje o používání raltegraviru 1 200 mg jednou denně u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu. Raltegravir v dávce 1 200 mg se během těhotenství nedoporučuje. Není známo, zda se raltegravir/metabolity vylučují do mateřského mléka. Kojení se během užívání raltegraviru 
nedoporučuje. K monitorování účinků na matku/plod u pacientek, u kterých došlo k neúmyslnému podání raltegraviru během těhotenství, byl vytvořen antiretrovirový registr těhotných. Lékaři jsou 
vyzýváni, aby pacientky do tohoto registru hlásili. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: U některých pacientů byla během léčby režimy zahrnujícími podávání raltegraviru hlášena 
závrať, což může mít vliv na na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly bolesti hlavy, nauzea a bolesti břicha. Nejčastěji 
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Po 7-8 rokoch prichádza nová koronavírusová epidémia, SARS, za ktorú je zodpovedný nový koronavírus 
2019-CoV2, ktorý je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Primárnym hostiteľom je 
opäť netopier a medzihostiteľmi sú zvieratá na miestnych trhoch. Prenos sa uskutočňuje aerosolom alebo 
kontaminovanými predmetmi. Medzi klinické príznaky patrí horúčka, slabosť, suchý kašeľ, dušnosť, zápal 
pľúc, ale aj zlyhávanie obličiek, MODS. V prípade komplikácií môže končiť úmrtím. 

Rýchle šírenie po celom svete viedlo WHO k vyhláseniu globálnemu stavu núdze, ktorý je definovaný ako 
„výnimočná udalosť“, ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú medzinárodnú 
reakciu.

Záver: významnú úlohu zohráva starostlivosť poskytnutá chorým už v úvode ochorenia, dodržiavanie 
základných hygienických opatrení, vakcinácia, izolácia.

Covid - 19 u pacientů po transplantaci jater

Libuše Husová, Vladimír Mejzlík, Veronika Drápalová, Petr Němec, Centrum kardiovaskulární a transplantační 
chirurgie Brno

Úvod: Infekční onemocnění u pacientů po transplantaci jater (TJ) jsou jednou z nejčastějších a nezávažnějších 
komplikací, neboť mohou navodit rejekci transplantovaných jater nebo vést ke smrti pacienta. Infekce 
způsobená SARS – CoV 2, která způsobuje onemocnění covid – 19 se v době pandemie nevyhnula ani 
pacientům po TJ.

Výsledky: V centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně bylo od roku 1983 do 1.7.2021 
provedeno 848 TJ. V současné době je ambulantně sledováno 546 žijících pacientů po TJ. Od 3/2020 do 
6/2021 onemocnělo nemocí covid - 19 celkem 71 pacientů, což je 13 % z celkového počtu žijících pacientů 
po TJ. U většiny pacientů byl průběh onemocnění lehký 77,5 % nebo bez příznaků 4,2 %. Těžký průběh 
s nutnosti hospitalizace jsme zaznamenali u 18,3 %, dva pacienti zemřeli (2,8 %). Nejčastějším příznakem byla 
teplota 64,8 %, únavnost 59 %, kašel 42,8 %, bolest svalů 38 % a ztráta čichu 33,8 %. Z komorbidit převládala 
hypertenze (88,7 %), diabetes mellitus (46,5 %) a obezita (32,4 %). Během onemocnění byla u našich pacientů 
snaha o co nejnižší imunosupresi. Ostatní léčba se odvíjela o dostupnosti v čase a nezaznamenali jsme žádné 
závažné nežádoucí účinky ani po podání remdesiviru či monoklonálních protilátek. U žádného z pacientů 
nemělo onemocnění vliv na trvalé zhoršení funkce transplantovaných jater, ale celkové zhoršení stavu po 3 
měsících udávalo 24 % pacientů.

Závěr: Samotné onemocnění covid -19 nevedlo k vyšší úmrtnosti pacientů po TJ, nezaznamenali jsme ani 
závažnější průběh onemocnění oproti běžné populaci. Pandemie covid-19 však omezila dárcovskou aktivitu 
a počty TJ. Možnost brzkého očkování v posledních měsících výrazně omezila i počet nových případů covid – 
19 u pacientů po TJ.

Vzduchové komplikace onemocnění COVID-19

Tereza Koníčková, Aleš Chrdle, František Puškáš, Pavlína Filipová, E. Novotná, Kristýna Zahálková, Veronika 
Helešicová, J. Dušková, Jaroslav Valevský, Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod: Pneumothorax, pneumomediastinum a podkožní emfyzém jsou závažnou komplikací onemocnění 
Covid-19, které je způsobeno virem SARS-CoV2. Dechovým úsilím navozené poškození plic (P-SILI - pacient 
self inflicted lung injury) vede k ruptuře alveolární stěny a úniku vzduchu do pleurální dutiny, v případě 
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pneumomediastina pak šíření vzduchu v peribronchiálním vazivu podél dýchacích cest až do mediastina 
(Macklinův efekt). S přibývajícím počtem hospitalizovaných pacientů jsme zaznamenali tyto komplikace u 7 
pacientů.

Metoda: Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných v období mezi listopadem 2020 až červnem 2021 
na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.. Data byla získána z nemocničního systému. Kritéria 
pro výběr pacientů do skupiny zahrnovala potvrzenou diagnózu Covid-19, pneumonii spojenou s rozvojem 
pneumothoraxu nebo pneumomediastina (případně podkožního emfyzému). Do analýzy nebyli zahrnuti 
intubovaní pacienti (v péči ARO).
  
Výsledky: Do analýzy bylo zahrnuto 7 pacientů, z nichž 5 rozvinulo pneumothorax, 3 pneumomediastinum a 4 
pacienti souběžně s podkožním emfyzémem (3 asociované s pneumothoraxem a 1 s pneumomediastinem). 
Jeden z těchto pacientů prodělal během hospitalizace celkem 4 epizody pneumothoraxu. Šest ze sedmi pacientů 
měli ventilační podoru HFNO (přístroj AIRVO s maximálním výkonem, 60 l/min, FiO2 90%) intermitentně 
s NIV (přístroj Respironics, PEEP 6-10 mmHg, tlaková podpora 6-12 mmHg). Jedna pacientka rozvinula 
pneumothorax souběžně s pneumomediastinem a podkožním emfyzémem bez předchozí neinvazivní 
ventilace. Medián doby od napojení na vysokoprůtokovou oxygenoterapii nebo neinvazivní ventilaci do 
vzniku těchto komplikací je 12 dní (0-31 dní). Medián délky hospitalizace všech pacientů je 38 dní (15-52 dní). 
Pneumothorax byl u 3 mužů, 2 žen - věkové rozpětí od 57 let - 81 let. Medián doby do vzniku pneumothoraxu 
od přijetí na lůžko je 18 dní (7-40 dní). Letalita covidové pneumonie ve spojení s pneumothoraxem je v naše 
souboru 60% (3 z 5). Pacientka s kombinovaným pneumothoraxem, pneumomediastinem a podkožním 
emfyzémem nepřežila. Zbylí 2 pacienti s izolovaným pneumomediastinem přežili bez nutnosti intervence se 
spontánní úpravou.

Závěr, diskuze: Spontánní pneumothorax a pneumomediastinum patří mezi obávané komplikace plicního 
onemocnění. V našem souboru pacientů s Covid-19 nastaly tyto komplikace až v pozdější fázi nemoci, 
většinou ve spojení s vysokoprůtokovou oxygenoterapií nebo neinvazivní ventilací, které se řadí mezi rizikové 
faktory. Na tyto komplikace je třeba myslet u Covidové pneumonie zejména v situacích, kdy si pacient začne 
stěžovat na nově vzniklé nebo zhoršené bolesti na hrudi, bolesti zad nebo zhoršení respirační insuficience.
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Použití nekonvenčních laboratorních diagnostických testů u pacientů s neuroborreliózou

Dušan Pícha, Dita Smíšková, Lenka Moravcová, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Na 
Bulovce, Praha, ČR

Úvod: U neuroborreliózy (NB) má vysokou diagnostickou specifitu a senzitivitu průkaz intratékální syntézy 
antiborreliových protilátek (AI). Toto vyšetření má však určitá omezení. AI může být negativní u 10-30 % 
pacientů na začátku onemocnění (<6 týdnů) a naopak u některých pacientů může pozitivita protilátkového 
indexu přetrvávat roky po úspěšné antibiotické léčbě. V poslední době byly vyvinuty nové diagnostické 
přístupy. Jedná se jednak o průkaz antigenně specifických T lymfocytů po jejich stimulaci boreliovými 
antigeny. Tento druh testů je již mnoho let na úrovni klinického testování s nejednoznačnými výsledky. 
Druhým přístupem je stanovení chemokinu CXCL13 v mozkomíšním moku, jehož hladina prudce stoupá brzy 
po začátku onemocnění. Tato metoda se již naopak stává součástí běžného klinického vyšetření.

Cíl: Ověření laboratorních diagnostických metod - stanovení specifické buněčné imunity a CXCL13 
chemokinu v diagnostice neuroborreliózy. Porovnání dvou komerčních souprav na průkaz CXCL13. 
metody: Studie byla provedena u 93 hospitalizovaných pacientů s klinickými příznaky neuroinfekce. 
U 32 byla vyšetřena buněčná imunita a u 60 CXCL13 chemokin. Do skupiny pacientů s NB byli zařazeni 
pacienti s jednoznačně potvrzenou NB, kteří splňovali kritéria „definitivní“ dle EFNS. Stanovení specifických 
aktivovaných T lymfocytů bylo prováděno pomocí soupravy Lyme Spot Assay Kit (GenID GmbH, Německo, 
dovozcem do ČR je firma Medisko Praha s.r.o.). Chemokin CXCL13 byl vyšetřován soupravou Human CXCL13/
BLC/BCA-1 Quantikine ELISA (BIO-TECHNE R&D Systems s.r.o. PRAHA, ČR) a současně imunochromatickým 
ReaScan CXCL13 rapid testem (OyReagena Ltd Finsko dovozcem do ČR je firma LABOSERV s.r.o.). 

Výsledky: Antigenně specifické T lymfocyty byly vyšetřeny u 32 pacientů, z toho bylo 20 s NB (pozitivní AI), 
čtyři pacienti vykazovali pouze seropozitivitu (negativní AI) a 8 pacientů bylo kontrolních s aseptickými 
neuroinfekcemi neboreliového původu. U pacientů s NB bylo získáno 10 pozitivních a 10 negativních 
výsledků, z pěti pacientů vyšetřených před léčbou byli pozitivní čtyři. Čtyři pacienti pozitivní na antiboreliové 
protilátky v séru i mozkomíšním moku s negativním AI byli negativní. Z osmi kontrolních pacientů s infekcemi 
neborreliové etiologie byli čtyři pacienti pozitivní a čtyři negativní.

Hladina chemokinu CXCL13 v mozkomíšním moku byla stanovena oběma metodami u 30 pacientů s NB a u 30 
s aseptickou neuroinfekcí neborreliové etiologie. Vysoké koncentrace CXCL13 (>500 pg/ml) byly naměřeny 
u 19 pacientů s NB a dva pacienti měli zvýšenou koncentraci (rozmezí 250 – 500 pg/ml). Ve skupině pacientů 
s neuroinfekcemi jiné etiologie byla vysoká koncentrace CXCL13 chemokinu naměřena pouze u jednoho 
pacienta a u tří byla zvýšená. Porovnání stanovení CXCL13 chemokinu výše uvedenými dvěma metodami 
bylo ověřeno pomocí Cohenova koeficientu kappa, nalezená shoda mezi oběma testy byla vysoká (p <0,001).

Závěr: Výsledky stanovení antigenně specifických T lymfocytů jsou nejednoznačné. Hlavním 
důvodem variability výsledků jsou nepochybně individuální odpověď imunitního systému na infekci, 
a dále nutnost synchronizace vyšetření s fází infekce a podáním léčby. Motivem k dalšímu studiu je 
očekávání přínosu při: a) nespecifickém klinickém obrazu s hraničním nebo negativním průkazem 
protilátek, b) v časném stádiu onemocnění, c) v případě séropozitivity a nejednoznačného klinického 
obrazu, d) v pozdní fázi infekce, kde přetrvává syntéza specifických protilátek v moku a zvažuje 
se chronický průběh infekce. Podmínkou využití metody je však její důsledné klinické otestování. 
Na rozdíl od přechozího, průkaz CXCL13v mozkomíšním moku je u NB znám svou vysokou negativní i pozitivní 
diagnostickou prediktivní hodnotu. Je kandidátem na zařazení do rutinního diagnostického algoritmu. 
ReaScan CXCL13 rapid test je snadno proveditelný a časově nenáročný (20 minut). Jeho pozitivita umožňuje 
rychlé nasazení antibiotické léčby zejména tam, kde dosud není prokázána lokální syntéza protilátek.
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Duální infekce klíšťovou meningoencefalitidou a neuroborreliózou

Michal Kříha1,2, Aleš Chrdle1,3, Dana Teislerová4, Naděžda Mallátová5, 1Infekční oddělení, Nemocnice České 
Budějovice, a.s., Č. Budějovice, 2Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, 
Č.  Budějovice, 3Tropical and Infectious Diseases Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liverpoool, UK, 4Laboratoř 
virologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., Č. Budějovice, 5Laboratoř parazitologie a mykologie, Nemocnice České 
Budějovice, a.s., Č.Budějovice

Úvod: Klíšťová meningoencefalitida (KME) i lymeská borrelióza jsou nákazy přenášené klíšťaty, jejich výskyt 
je na českém území endemický a může tak docházet k jejich duální infekci. (1,2). V literatuře jsou duální 
infekce popisovány většinou na kazuistikách a pouze dvě práce (jedna z Pobaltí (3) a jedna ze Slovinska (4) 
hodnotí větší soubory pacientů s duální infekcí. Se zavedením diagnostiky protilátek proti borreliím v moku 
a stanovení syntézy specifických protilátek v moku na našem pracovišti v roce 2018 byl pozorován zvýšený 
počet pacientů.

Metody: Retrospektivní observační unicentrická studie zahrnula všechny pacienty hospitalizované v letech 
2017-2019 na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice (NČB) s potvrzenou KME, kteří měli nebo 
neměli současně prokázanou neuroborreliózu (NB). Diagnóza klíšťové meningoencefalitidy se opírala 
o serologický průkaz protilátek ve třídě IgG či IgM s odpovídajícím klinickým a likvorovým nálezem. Diagnóza 
neuroborreliózy byla hodnocena dle serologického nálezu v mozkomíšním moku jako vysoce pravděpodobná 
(průkaz syntézy specifických protilátek) a možná (pouhá pozitivita protilátek v moku bez průkazu syntézy 
specifických protilátek). Všechna dostupná klinická i laboratorní data byla získána ze zdravotnické 
dokumentace NČB a k jejich analýze byly využity deskriptivní statistické metody, konkrétně Mann-Whitneyův 
test a Fisherův exaktní test. Výsledky byly hodnoceny s hladinou významnosti 0,05.

Výsledky: V daném období bylo zaznamenáno celkem 235 případů potvrzené KME. Z uvedeného počtu 
byly ve 29 případech (12,3 %) antiborreliové protilátky v moku hodnoceny jako významné pro diagnózu 
neuroborreliózy a pacient byl antibioticky léčen, nicméně pouze v 6 případech (2,6 %) byl pozitivní protilátkový 
index. Průměrně bylo ročně na našem oddělení hospitalizováno 78 případů KME, medián věku všech pacientů 
s KME byl 54 let (IQR 40-66) a poměrů mužů a žen byl 1,53:1. Pacienti s duální infekcí KME a NB byli oproti 
pacientům s monoinfekcí KME starší (62 let; IQR 44-72 vs. 53 let; IQR 40-65; p=0,039) a hospitalizace trvala déle 
(14 dnů; IQR 8,5-16 vs. 9 dní; IQR 7-11; p <0,001). Ve skupině duálních infekcí (n=29) byl kontakt s klíštětem 
uveden 24x (82,8 %) a vstupní klinická prezentace neuroinfekce byla ve většině případů nespecifická, nesvědčící 
výhradně pro jednu z obou diagnóz. Bifázický průběh typický pro infekci KME byl pozorován u necelé poloviny 
pacientů (n=13, 44,8 %). Ani v jednom případě nedošlo k Bannwarthovu syndromu či periferní paréze n VII, 
které častěji bývají spojovány s diagnózou neuroborreliózy. 

Diskuze: Protože na českém území dochází k překryvu výskytu lymeské borreliózy a klíšťové menigoencefalitidy, 
na možnost duální infekce je třeba u pacientů s příznaky neuroinfekce myslet a případnou koinfekci 
adekvátně léčit. Ukazuje se však, že diagnóza neuroborreliózy může být svízelná vzhledem k překrývající 
se klinické prezentaci u obou nemocí. V diagnostice neuroborreliózy mají bezpochyby význam serologická 
vyšetření založená na průkazu syntézy specifických protilátek v mozkomíšním moku. Pomocnou metodou 
může být přímý průkaz borrelií v moku metodou PCR, senzitivita tohoto vyšetření je však nízká. Po zavedeni 
diagnostiky antiborreliových protilátek v likvoru narostl na našem pracovišti počet pacientů s diagnózou 
klíšťové meningoencefalitidy, u kterých byla překvapivě po několika dnech hospitalizace laboratorně 
stanovena pravděpodobná či možná koinfekce neuroborreliozou. Je možné, že dříve jsme léčbu cílili jen na 
KME u pacientů, kteří měli i duální infekci. Na druhé straně si nejsme jisti, zda se vždy jedná o symptomatickou 
infekci borreliemi či pouze o asymptomatický průběh, jenž jsme nově schopni laboratorně zachytit. V situaci, 
kdy je diagnóza méně pravděpodobná, je otazná i indikace antibiotické léčby a výběru antibiotika, neboť 
dvoutýdenní intravenózní léčba cefalosporiny III. generace prodlužuje hospitalizaci, může vést k nežádoucím 
účinkům a komplikacím (flebitidy, CDI). Zahraniční práce význam antibiotické léčby v těchto případech 
zpochybňují.
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Dlhodobé následky po prekonaní kliešťovej meningoencefalitidy

Zuzana Paraličová, Jakub Sekula, Martin Novotný, Alena Rovňáková, Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF 
UPJŠ a UNLP Košice, Slovensko

V roku 2016 bola v Košickom regióne epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorej zdrojom bol ovčí syr 
z nepasterizovaného mlieka. 36 nakazených bolo hospitalizovaných na Klinike infektológie a cestovnej 
medicíny v Košiciach (KICM). 20 z nich malo závažnejší priebeh pod obrazom meningoencefalitídy, 16 malo 
meningitídu bez prejavov encefalitídy. Nikto z pacientov nezomrel. Tri roky po epidémii sme telefonicky 
kontaktovali pacientov a pýtali sa ich na subjektívne zhodnotenie ich zdravotného stavu. Získali sme informácie 
od 27 pacientov. Trinásti odpovedali, že sa cítia zdraví, 14 pacientov (52 %) povedalo, že sa majú horšie ako 
pred ochorením a pretrváva u nich 1 alebo viac z nasledovných príznakov: bolesť hlavy, vertigo, poruchy 
spánku, únava, podráždenie, poruchy koncentrácie, poruchy pamäte, psychické problémy či neurologické 
prejavy. Najčastejšie udávali bolesti hlavy, poruchy pamäti, poruchy spánku a zvýšenú podráždenosť. Výskyt 
neskorých príznakov nekoreloval s priebehom akútnej infekcie.

Komplikace a následky klíšťové meningoencefalitidy – retrospektivní analýza pacientů 
hospitalizovaných a ambulantně dispenzarizovaných na Klinice infekčních, parazitárních  
a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka v letech 2016 až 2020.

Tereza Rudová, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka

Název: Komplikace a následky klíšťové meningoencefalitidy – retrospektivní analýza pacientů 
hospitalizovaných a ambulantně dispenzarizovaných na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí 
Fakultní nemocnice Bulovka v letech 2016 až 2020. 

Cíl: Sdělení je zaměřeno na zhodnocení komplikací, přechodných a dlouhodobých následků u pacientů 
s potvrzenou diagnózou klíšťové meningoencefalitidy. Naším cílem bylo zhodnotit četnost komplikací KME 
ve sledovaném souboru, závažnost těchto komplikací a jejich trvání po propuštění do ambulantní péče.  

Metody: Retrospektivní observační studie byla provedena u pacientů s diagnózou KME hospitalizovaných 
a následně dispenzarizovaných na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice 
Bulovka v Praze v letech 2016-2020.

Výsledky: Ve sledovaném období bylo s diagnózou KME hospitalizováno 219 pacientů. Pacientů 
s komplikovaným průběhem (hospitalizovaných na JIP a/nebo s paretickými komplikacemi) bylo v našem 
souboru 26 (11,8 %). Největší procento komplikací bylo zaznamenáno ve věkové skupině 70-79 let a 80-89 let. 
Celkem 16 pacientů (7,3 %) vyžadovalo pobyt na jednotce intenzivní péče. Celkem 24 pacientů (10,9 %) mělo 
paretické komplikace. V souboru pacientů s komplikovaným průběhem bylo 11 pacientů, kteří neměli žádnou 
známou komorbiditu. Při ambulantních kontrolách bylo sledováno celkem 193 pacientů. U 144 pacientů (74,6 
%) došlo ke kompletnímu ústupu obtíží a návratu do běžného života do 3 měsíců od stanovení diagnózy. 
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U celkem 21 pacientů (10,9 %) přetrvávaly mírné obtíže, které nevyžadovaly pracovní neschopnost nebo změnu 
pracovního nasazení. U 28 pacientů (14,5 %) byly přetrvávající obtíže (cefalea, vertigo, únava, nevýkonnost, 
nesoustředěnost, emoční labilita, poruchy spánku) důvodem dlouhodobé pracovní neschopnosti, nutnosti 
zkrácení pracovního úvazku nebo důvodem odchodu do předčasného důchodu. 

Závěr: Klíšťová meningoencefalitida patří mezi nejvýznamnější virové infekce centrálního nervového systému 
na území České republiky. I přes dostupné a velmi dobře účinné očkování patříme mezi země s nejvyšší 
incidencí v Evropě. Toto onemocnění se neobejde bez komplikovaných průběhů a dlouhotrvajících následků. 
Komplikovanými průběhy jsou ohrožení hlavně starší pacienti, pacienti s chronickými onemocněními 
a imunosupresí, v jednotkách případů se však závažný průběh týká i mladých osob bez rizikových faktorů. 
Málo diskutované v laické i odborné veřejnosti jsou nespecifické přetrvávající symptomy po prodělaném 
onemocnění, které však můžou mít výrazný vliv na kvalitu života jedince. Je tedy velice důležité nadále 
zvyšovat povědomí obyvatel o tomto onemocnění, plošně doporučovat vakcinaci a v rámci odborných 
diskuzí věnovat prostor tématu definice dlouhodobých následků po prodělané infekci a jejich hodnocení.

Zkušenosti s léčbou kryptokokové meningitidy – kazuistiky 

Josef Chmelař1,2, Lucie Siráková2, Petr Šmahel1,2, Šárka Rumlarová1,2, Stanislav Plíšek 1, Roman Chlíbek2, Jan 
Smetana2, 1Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové, 2Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity 
obrany v Brně, Hradec Králové, Katedra epidemiologie

Kryptokoková meningitida je sporadické onemocnění typické pro imunokompromitované jedince. Je 
způsobena kvasinkou Cryptococcus neoformans, která se vyskytuje geopolitně především v půdních 
substrátech obsahujících ptačí trus. Imunokompetentnímu jedinci obvykle nezpůsobuje klinicky manifestní 
onemocnění, ale u imunokompromitovaných pacientů může vyvolat kryptokokovou meningitidu, která má 
bez léčby fatální průběh. Autorská přednáška předkládá dvě kazuistiky, z nichž první pojednává o případu 
dosud zdravého 38letého muže, u nějž nález kryptokokové meningitidy odhalil latentní HIV infekci. Druhá 
kazuistika prezentuje kryptokovou meningitidu u 71letého cirhotika v pokročilém stadiu, který navzdory 
snahám infekci podlehl. V obou případech se autoři práce zaměřují především na antimykotickou léčbu.
Bola príčinou purulentnej meningitídy u dojčaťa Neisseria gonorrhoeae ? (kazuistika)

Dana Hudáčková1, Ingrid Urbančíková1, Anna Kružlíková2, 1Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica 
Košice, Slovenská republika, 2Národné referenčné centrum pre meningokoky, Úrad verejného zdravotníctva SR 
Bratislava, Slovenská republika

Purulentná meningitída je zriedkavou manifestáciou diseminovanej gonokokovej infekcie v dospelom veku. 
U malých detí na túto etiológiu pri purulentných meningitídach zvyčajne nemyslíme, preto je nález Neisseria 
gonorrhoeae z mikrobiologického vyšetrenia veľkým prekvapením.
Autori prezentujú kazuistiku 6 mesačného dojčaťa, ktoré bolo hospitalizované na Detskom infekčnom 
oddelení s diagnózou purulentnej meningitídy. Bola ordinovaná kortikoidná, antibiotická a antiedémová 
liečba. V likvore nebol dokázaný žiadny patogén ani kultivačne, ani PCR vyšetrením. Z hemokultúry bola 
potvrdená Neisseria gonorrhoeae. V rodine bola vykonaná depistáž cestou príslušného dermatovenerológa, 
avšak diagnóza kvapavky u rodičov nebola potvrdená. Vzhľadom na pretrvávajúce febrility, stagnáciu 
elevovaných markerov zápalu, výsledok hemokultúry, progresiu nálezu na USG mozgu v zmysle zvýraznenia 
známok neuroinfekcie bola antibiotická liečba menená na meropenem. Realizované CT vyšetrenie mozgu 
potvrdilo diagnózu mastoiditídy, následne bola vykonaná mastoidektómia. Pre zvažovanú pneumokokovú 
etiológiu bol v liečbe pridaný vankomycin. Peroperačne odobratý materiál bol vyšetrený v Národnom 
referenčnom centre pre pneumokokové a hemofilové nákazy s negatívnym výsledkom. Postupne sa na danej 
liečbe klinický stav, likvorový nález a zápalové parametre zlepšili. 
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Celkový stav sme hodnotili ako invazívnu gonokokovú infekciu a purulentnú meningitídu nepotvrdenej 
etiológie. Vzhľadom na mastoiditídu, klinický priebeh ochorenia, ako aj efekt liečby vankomycínom, nie je 
možné vylúčiť ani pneumokokovú etiológiu.

Péče o pacienta s infekcí pohybového aparátu

Aleš Chrdle, Václav Chmělík, David Musil, Ondřej Teplý, František Puškáš, Kristýna Zahálková, Eva Novotná, Pavlína 
Filipová, Nemocnice České Budějovice

Infekce pohybového aparátu mají rozmanité klinické projevy a varianty. Mezi hlavní faktory, které 
rozhodují o klinickém průběhu a prognóze onemocnění, patří celkový stav pacienta a jeho imunitního 
systému, biologické vlastnosti patogenu a lokální poměry v místě infekce. Kromě toho je nutné zohlednit 
i jednotlivé etapy péče – které se vyvíjejí v čase. Poskytování zdravotní péče vyžaduje souhru více odborností 
a multidisciplinární uspořádání péče o tyto pacienty vede k prokazatelně lepším výsledkům. Týmové pojetí 
péče však vyžaduje pečlivou koordinaci jednotlivých kroků a činností jednotlivých členů týmu. 

V Nemocnici České Budějovice, a.s. používáme pro strukturovaný management spondylodiscitid, artritid 
a periprotetických infektů čtyřpilířové schéma. Principem těchto 4 pilířů je seznam otázek, na které je třeba 
v jednotlivých fázích péče o pacienty s infekcí pohybového aparátu odpovědět a které pokrývají jednotlivé 
oblasti péče a orgánové systémy. 

1. pilíř – diagnostika
Kritické zhodnocení dosavadních poznatků, odfiltrování balastních nebo zavádějících informací 
a nastavení základního plánu péče - včetně proveditelnosti a únosnosti invazivních výkonů ze strany 
pacienta.

2. pilíř – systémová infekce
Zajištění pacienta po stránce vitálních funkcí, zhodnocení urgentnosti jednotlivých kroků (klinická 
stabilizace a metabolická podpora versus načasování chirurgické intervence)

3. pilíř - lokální infekce a rehabilitace
Ošetření dalších fokusů infekce a nastavení plánu subakutní léčby, obnova mobility a soběstačnosti

4. pilíř - pokračování léčby – doléčení
Převedení do ambulantní péče (OPAT, chronická supresivní antibiotická léčba), úvaha o vyléčitelnosti 
nebo dlouhodobé péči v případě nevyléčitelnosti

Odpovědi na tyto otázky pomáhají obsáhnout složitost této problematiky a nevynechat žádnou z řady 
jednotlivých aktivit, které pouze společně vedou k lepšímu výslednému efektu.

Využití dalbavancinu v léčbě spondylodiscitidy – kazuistika

Daniela Bartková, Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, Ostrava, Česká republika

Spondylodiscitida je závažné onemocnění, ve většině případů způsobené grampozitivními bakteriemi, které 
v různé míře zasahuje struktury páteře a případně i okolní tkáně. Nejčastěji infekce páteře vznikají v důsledku 
hematogenního šíření patogena z již existujícího primárního ložiska infekce, které se může nacházet 
v urogenitálním, respiračním či gastrointestinálním ústrojí, v kůži, měkkých tkáních a také v endotelu cév 
či chlopní. Postihuje zejména osoby vyššího věku s četnými komorbiditami. Nezbytná je dlouhodobá 
antibiotická léčba a nezřídka i chirurgická intervence. Po zvládnutí akutní infekce a stabilizaci stavu je 
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možné u motivovaných a soběstačných pacientů přistoupit k další léčbě v režimu ambulantní parenterální 
antibiotické terapie. 
Prezentujeme kazuistiku 74letého muže se spondylodiscitidou hrudní páteře. Pacient v minulosti prodělal 
sterkorální peritonitidu s perforací střeva s nutností jeho rozsáhlé resekce. Kvůli následnému syndromu 
krátkého střeva měl dlouhodobě zavedený centrální žilní katétr k domácí parenterální výživě. V předchorobí 
pacient prodělal katétrovou sepsi, etiologicky byl prokázán Staphylococcus epidermidis. Zavedený žilní vstup 
byl po vyléčení sepse ponechán in situ vzhledem k insuficienci žilního řečiště. Za 3 měsíce byl pacient pro 
progredující bolesti páteře a horečky hospitalizován na spádové neurologii. Následně byla magnetickou 
rezonancí diagnostikována spondylodiscitida hrudní páteře, k její další léčbě byl přeložen na Kliniku 
infekčního lékařství FN Ostrava. Hemokultivací byl prokázán opět Staphylococcus epidermidis, fokusem byl 
infikovaný centrální žilní katétr. Po 9týdenní léčbě intravenózními antibiotiky byla na magnetické rezonanci 
zaznamenána regrese nálezu, neurochirurgy byla indikována léčba perorálními antibiotiky na další 4 týdny, 
avšak vstřebávání perorálních antibiotik bylo u pacienta velmi limitováno syndromem krátkého střeva. Další 
prodlužování hospitalizace by s sebou neslo riziko komplikací spojených s dlouhodobou nemocniční péčí, 
a také by mělo výrazný dopad na psychiku pacienta, který byl jinak zcela soběstačný a s velmi dobou kvalitou 
života. V další léčbě bylo pokračováno v režimu ambulantní parenterální antibiotické terapie, a to podáváním 
antibiotika dalbavancin 1x týdně. Léčba proběhla s velmi dobrou tolerancí i efektem.

Kazuistikou dokladujeme výhody použití dalbavancinu k léčbě grampozitivních infekcí vyžadujících 
dlouhodobé podávání antibiotik.

Od kolitidy k zánětu intervertebrálních kloubů

Alena Kovandová, Dalibor Sedláček, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň a LF UK v Plzni

Na jaře tohoto roku byla na naší klinice hospitalizována 78letá pacientka s 3 týdny trvajícími subfebriliemi až 
febriliemi, v příjmové laboratoři vysoká sedimentace erytrocytů (FW 64/1hod) a mírně zvýšený CRP (71 mg/l). 
Po kultivačním screeningu zajištěna empiricky cefalosporinem 3. generace. Následně hlášena pozitivita 
3 hemokultur se záchytem Enterobacter cloacae. V ostatním odebraném materiálu (moč, rektum, krk, nos) 
patogen nezachycen. Indikováno provedení PET/CT, kde popsány zánětlivé změny v oblasti intervertebrálních 
kloubů L4/5 bilat. a L5/S1, L1/2 vpravo a interspinózního prostoru L4/5. Po dohodě s antibiotickým střediskem 
naší nemocnice s ohledem na lepší dostupnost v kostech a kloubech změněna antibiotická terapie na 
cefepim i. v. Vzhledem k pozitivnímu T-spotu a quantiferonu (resekce plíce pro TBC v roce 1963, t.č. bez aktivní 
TBC) ještě uvažováno o TBC etiologii postižení páteře, ale po dohodě s radiologem a plicním konziliářem 
toto označeno jako nepravděpodobné. Na zavedené terapii postupně poklesly teploty a zmírnily se bolesti 
LS páteře. Nález opakovaně konzultován s neurochirurgem a ortopedem, zvolena konzervativní terapie, bez 
nutnosti operačního výkonu. Na kontrolní MR páteře přetrvávaly zánětlivé změny, laboratoř normalizována, 
po konzultaci s ortopedem doporučeno ukončení dlouhodobé ATB terapie. Ta ukončena po 57 dnech i. v. 
léčby (7 dní cefotaxim i. v., cefepim i. v. 50 dní). 
Původ Enterobacter cloacae předpokládáme z hematogenního rozsevu při porušené střevní bariéře v rámci 
prodělané kolitidy 5 týdnů před začátkem subfebrilií, pro které pacientka hospitalizována na interním oddělení. 
V té době kolonoskopicky a histologicky nález aktivní kolitidy, bez známek ischemie či IBD. Při antibiotické 
léčbě metronidazolem a ciprofloxacinem uzdravena. Od té doby pacientka udává výrazné zhoršení bolestí LS 
páteře s propagací do pravé kyčle, subfebrilie datuje 2-3 týdny po ukončení ATB terapie. Během hospitalizace 
na naší klinice doplněna kontrolní kolonoskopie, kde již byl normální nález. 

Za dva měsíce po ukončení naší hospitalizace provedeno kontrolní MR vyšetření LS páteře s nálezem významné 
regrese zánětlivých změn postižených intervertebrálních kloubů.
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ODBORNÝ PROGRAM V - OČKOVÁNÍ, PROTIVIROVÁ LÉČBA

Mezioborová doporučení a očkování proti covid-19

Pavel Kosina, Fakultní nemocnice a lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Česká republika

Rychlý vývoj očkovacích látek proti onemocnění covid-19 a současně probíhající epidemie vedly k nutnosti 
rychle reagovat na stávající situaci a poskytnout odborné veřejnosti a MZ ČR odpovídající doporučení 
k vakcinaci. V úvodu kromě medicínských přístupů zahrnovala také prioritizační strategie. Doporučení 
z počátku roku pro vakcínu Comirnaty vytvořila Česká vakcinologická společnost ČLS JEP. Postupem času, 
s ohledem na potřeby nacházet konsensus v doporučení očkování s ostatními odbornostmi, začala vznikat 
doporučení, která byla mezioborová. Do tvorby se zapojily odborné společnosti hematologů, pediatrů, 
gynekologů, imunologů a alergologů atd. Jednotlivá doporučení byla rozšířena o další typy vakcín, které byla 
postupně podmíněně registrovány. V současné době je snaha najít optimální postup s ohledem na ověřená 
klinická data k indikaci podání 3. dávek vakcín.

Hodnotenie vedľajších príhod po očkovaní

Ingrid Urbančíková, Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania 
Detská fakultná nemocnica Košice, Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Slovenská republika

V porovnaní s celkovým počtom podaných dávok všetkých vakcín na celom svete sa vedľajšie príhody po 
očkovaní vyskytujú pomerne zriedkavo. Napriek tomu sa venuje týmto príhodám významná pozornosť 
z pohľadu zabezpečenia bezpečnosti očkovanej osoby. Aktuálne sa to týka aj podmienečne registrovaných 
vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Najčastejšie sa v praxi vyskytujú očakávané vedľajšie príhody, ktoré môžu vzniknúť v časovej alebo príčinnej 
súvislosti s podaním ktorejkoľvek vakcíny. 

Vedľajšie príhody po očkovaní sa hodnotia na základe medzinárodne štandardizovanej definície. Frekvencia 
výskytu jednotlivých vedľajších príhod po podaní vakcín je rôzna. Najčastejšie sa vyskytujú očakávané 
celkové reakcie ako zvýšená teplota, horúčka, únava, poruchy spánku a lokálne reakcie v mieste vpichu ako 
bolestivosť, začervenanie, opuch. Konkrétne reakcie po očkovaní sa hodnotia podľa ich intenzity u očkovanej 
osoby do troch základných skupín (stupňov). Prvú skupinu predstavujú ľahké, mierne príhody. Do tejto 
skupiny patrí väčšina reakcií po očkovaní, najmä lokálnych. Druhú skupinu tvoria stredne závažné príhody, 
ktoré spôsobujú prechodné zdravotné ťažkosti. Tretiu skupinu tvoria závažné príhody po očkovaní, kde 
patria reakcie, ktoré vyžadujú špeciálnu liečbu alebo hospitalizáciu. Väčšina vedľajších príhod po očkovaní je 
prechodného charakteru, bez dlhodobých klinických následkov alebo komplikácií. Závažná vedľajšia príhoda 
po očkovaní môže však predstavovať u očkovanej osoby ako aj u očkujúceho zdravotného personálu dôvod 
na obavy z ďalšieho očkovania. Z nasledovného dôvodu je potrebné poznať základné pravidlá manažmentu 
vedľajších príhod po očkovaní.

Všetky vedľajšie príhody, ktoré sa vyskytnú po podaní vakcín, majú byť detailne popísané v zdravotnej 
dokumentácii pacienta a nahlásené na Štátny ústav kontroly liečiv a Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Vakcína Fendrix u pacientů se selháním ledvin

Luděk Rožnovský, Libuše Kabieszová, A. Kloudová, Jakub Mrázek, Lenka Petroušová, I. Orságová, Klinika infekčního 
lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká 
republika
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Cíl práce: Od roku 2012 se v naší republice používá vakcína Fendrix pro očkování proti virové hepatitidě B 
u pacientů s renální insuficiencí. Ve vlastním souboru byla srovnána účinnost vakcinace u 588 pacientů, 
kterým byly aplikovány alespoň 3 dávky vakcíny Fendrix, s historickou skupinou 786 pacientů, kteří obdrželi 
vakcínu Engerix-B. 

Metodika: Vakcína Fendrix byla aplikována v intervalu 0, 1, 2 a 6 měsíců. Sérologická vyšetření, která zahrnovala 
stanovení HBsAg, anti-HBs a anti-HBc, byla prováděna za 1-2 měsíce po podání třetí, čtvrté, případně páté 
dávky vakcíny. Pacienti bez ochranné hladiny anti-HBs (pod 10 IU/l) po 4. dávce vakcíny obdrželi pátou dávku 
vakcínu Fendrix. 

Výsledky: Protilátky anti-HBs po 3. dávce vakcíny Fendrix byly vyšetřeny u 535 z 588 pacientů. Ochranná 
hladina anti-HBs byla prokázána u 365 z 535 pacientů (68 %), nízká hladina anti-HBs v intervalu 10-99 IU/1 
byla u 125 pacientů, celkem 240 pacientů mělo vysokou hladinu anti-HBs 100 IU/l a vyšší. Po 4. dávce vakcíny 
Fendrix byly vyšetřeny protilátky anti-HBs u 137 ze 170 pacientů, kteří neměli ochrannou hladinu anti-HBs 
po 3. dávce vakcíny, ochranná hladina byla prokázána u 73 pacientů, což zvýšilo počet pacientů s ochrannou 
hladinou anti-HBs na 438 z 535 (82 %). Po 5. dávce vakcíny byly protilátky vyšetřeny u 57 pacientů, ochranná 
hladina anti-HBs byla zjištěna u 14 pacientů, což navýšilo počet pacientů s ochrannou hladinou na 452 z 535 
(84 %). V historické skupině zahrnující 786 pacientů se selháním ledvin byla ochranná hladina anti-HBs po 
třetí, čtvrté a páté dávce vakcíny prokázána u 49 %, 62 % a 68 % pacientů. 

Závěr: Vakcína Fendrix, ve srovnání s vakcínou Engerix-B, významně zlepšila účinnost vakcinace proti 
hepatitidě B u pacientů se selháním ledvin v běžné praxi.

Inzerce
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Rizika při cestování s dětmi do zahraničí, možnosti prevence

Šárka Rumlarová, Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové, ČR

Do r. 2020 trvale narůstal počet lidí cestujících do exotických zemí, ať už pracovně, na studijní pobyt nebo 
jako turisté. Stále častěji s sebou berou na cestu děti, a to i do epidemiologicky rizikových oblastí. Zvláště 
v takovém případě je před plánovanou cestou vhodné zkonzultovat s odborníkem infekční a jiná rizika v dané 
destinaci a možná preventivní opatření. Nedílnou součástí takové konzultace bývá vakcinace, a to zejména 
v dětském věku, protože právě děti jsou během cestování ve zvýšené míře ohroženy infekčními komplikacemi. 
U dětí také snáze dojde k úrazu nebo k rizikovému kontaktu se zvířetem. Doporučená očkování se pak odvíjejí 
jednak od rizik v dané destinaci, jednak od věku dítěte a jeho zdravotního stavu. Totéž platí pro antimalarickou 
profylaxi, pokud je indikovaná, a další postupy k snížení zdravotních rizik během cestování. Vhodně zvolená 
kombinace očkování a dalších preventivních opatření tak může dospělým i dětským cestovatelům ušetřit 
mnohé komplikace během cesty i po návratu. 

Dvoj nebo trojkombinace antiretrovirotik?

Svatava Snopková, Petr Husa, Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno, Brno, Česká republika

Od začátku éry antiretrovirové terapie (ART) je její mimořádný efekt z hlediska morbidity a mortality dáván 
do souvislosti s trojkombinační strategií léčby HIV, která byla řadu let vnímána jako konstantní paradigma. 
Epidemiologické studie v posledních deseti letech jasně ukázaly, že při ART nedochází ke kompletní 
normalizaci všech biomarkerů, nadále perzistuje určitá míra systémové imunitní aktivace a zánětu, včetně 
dysfunkce endotelu. Všeobecně je akceptováno, že tyto patofyziologické procesy jsou příčinou non-AIDS 
onemocnění kardiovaskulárního i nekardiovaskulárního charakteru, která se u lidí žijících s infekcí HIV klinicky 
manifestují průměrně o 10 let dříve, než u všeobecné HIV-negativní populace.

Léčba HIV není eradikační, ale pouze inhibiční, s nezbytností pravidelného každodenního užívání léčiv. Tato 
skutečnost zvyšuje riziko kumulativního efektu vedlejších nežádoucích účinků a lékové toxicity. Díky ART bylo 
dosaženo podstatného prodloužení střední délky života infikovaných a předpokládá se, že v nadcházejících 
letech bude zaznamenán signifikantní nárůst počtu pacientů s různými dalšími non-AIDS komorbiditami, které 
budou vyžadovat mnohočetnou medikaci. Vyšší genetická bariéra nových generací léčiv a lepší bezpečnostní 
profil otevřely otázku účinnosti dvojkombinačních režimů se základním cílem snížit zátěž organizmu počtem 
různých léčiv při zachování vysoké efektivity plně srovnatelné se stávající trojkombinační strategií. 

Není však zodpovězena otázka, zda dvojkombinační režimy dokáží dostatečně potlačit perzistenci 
imunitní aktivace a chronického zánětu, kdy dochází k remodelaci imunitních funkcí, expresi fenotypu 
imunosenescence a iniciaci kaskády reakcí, které vyústí v manifestaci projevů stárnoucího organizmu.  
Zatím není známo, který jednoduchý a běžně dostupný biomarker nejlépe vyjadřuje míru rizika imunitní 
aktivace/zánětu, protože prediktivní síla různých sledovaných biomarkerů není obvykle jednoznačnám 
a nejsou zjišťovány korelace mezi parametry. Hodnota poměru CD4+/CD8+ je excelentní marker imunitní 
aktivace a dysregulace, který reflektuje expresi fenotypu imunosenescence a může indikovat potenciální 
riziko. Jde však o marker robustní, který vyjadřuje komplexní dlouhodobý vliv mnoha různých faktorů, jejichž 
reálná síla je určena vzájemnou interakcí ovlivněnou například věkem, dobou primární infekce HIV, nadirem 
CD4+ lymfocytů, dobou zahájení ART a jejím složením, životním stylem, vlivy prostředí, socioekonomickými 
ukazateli a individuální genetickou predispozicí. 

Počet studií, sledujících změnu parametrů imunitní aktivace/zánětu po přechodu z klasických trojkombinací 
ART na dvojkombinace je zatím minimální, studie jsou velmi heterogenní a chybí jasné exaktní závěry 
v intencích evidence based medicine. 
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K zodpovězení otázky, do jaké míry jsou schopny duální kombinace antiretrovirotik ovlivnit chronickou 
imunitní aktivaci/zánět je třeba robustních dat z rozsáhlých prospektivních a dlouhodobých randomizovaných 
studií, která zatím chybí. 

První klinické zkušenosti s fostemsavirem v terapii multirezistentní HIV infekce

Lukáš Fleischhans1, David Jilich1, Ladislav Machala1, Jan Weber2, 1HIV centrum Kliniky infekčních, parazitárních 
a tropických nemocí FN Bulovka, Praha, ČR, 2Virologická skupina Ústavu organické chemie a biochemie Akademie 
věd ČR, Praha

Fostemsavir je antiretrovirotikum indikované k léčbě infekce HIV-1 u dospělých pacientů s multirezistencí na 
ostatní skupiny antiretrovirotik, používá se v kombinaci s jinými antiretrovirotiky. Fostemsavir je proléčivo, 
které je metabolizováno alkalickou fosfatázou po odštěpení fosfonooxymethylové skupiny na temsavir, 
ten je poté absorbován sliznicí tenkého střeva, slepého střeva a proximální části vzestupného tračníku 
a selektivně inhibuje interakci mezi virem a buněčným receptorem CD4 lymfocytů, čímž zabraňuje vstupu 
viru do hostitelských buněk a jejich infikování. Preparát je řazen do nové skupiny attachment inhibitorů (AI´s), 
je účinný pouze proti HIV-1, nikoliv proti HIV-2, není ani aktivní proti HIV-1 skupiny 0 a skupiny N. 
Předmětem našeho sdělení je zdokumentování prvního použití fostemsaviru v klinické praxi na evropské 
úrovni k terapii HIV pacienta s multirezistencí na antiretrovirotika. Uvádíme kazuistiku pacienta včetně bohaté 
historie jeho antiretrovirové terapie, zajímavostí je i fakt, že v rámci postupné úpravy léčebného režimu byly 
k testování rezistencí na antiretrovirotika použity i kromě konvenčních testů unikátně také metody vyšetření 
fenotypizace a replikační fitness viru ve spolupráci s Akademií věd ČR.

Inzerce
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Novinky v léčbě hepatitidy C dle EASL Guidelines 2020

Petr Husa, Petr Husa ml., Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Brno

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětově jednou z hlavních příčin chronického onemocnění jater. 
Dlouhodobý efekt infekce HCV je velmi variabilní, kolísá od minimálních histologických změn až po extenzivní 
fibrózu a cirhózu s/bez hepatocelulárního karcinomu (HCC). Podle doporučeného postupu Evropské asociace 
pro studium jater (EASL) ze září 2020 bylo odhadem celosvětově 71 milionů chronicky infikovaných. Přitom 
většina z nich o této infekci neví.

Hlavními novinkami v doporučeném postupu EASL z roku 2020 oproti předchozím doporučením z roku 
2018 jsou možnosti simplifikované léčby pangenotypovými režimy, zdůraznění možného nepříznivého vlivu 
infekce HCV na průběh těhotenství, nutnost neodkladné léčby PWID, včetně aktivních, a vězňů a definice 
nedávno získané infekce HCV a přístup k její léčbě.

Pokud není stanovení genotypu/subtypu HCV k dispozici (v praxi především u PWID, bezdomovců, vězňů) 
měla by být užita simplifikovaná léčba k usnadnění přístupu k léčbě a globálnímu zvýšení počtu vyléčených. 
V těchto případech se před léčbou provádí jen průkaz virémie HCV (HCV RNA) a posouzení přítomnosti či 
absence cirhózy neinvazivními metodami (především elastografií). Obě tato vyšetření lze provést na některých 
pracovištích v České republice v průběhu několika hodin. Vzhledem k účinnosti léčby DAA blížící se 100 % 
může být testování dosažení SVR12 vynecháno u všech adherentních pacientů s výjimkou těch se zvýšeným 
rizikem reinfekce vzhledem k jejich vysoce rizikovému chování (PWID, MSM).

U žen v produktivním věku celosvětově stoupá prevalence infekce HCV –v některých oblastech světa se 
prevalence HCV mezi roky 2006 a 2014 zdvojnásobila. Infekce HCV může mít vliv na průběh těhotenství, je 
vyšší incidence předčasných porodů, vyšší výskyt úmrtí in utero, častější krvácení před a po porodu, gestační 
diabetes, předčasná ruptura obalů, intrahepatální cholestáza. Na základě těchto nových poznatků se jeví 
plošný screening všech těhotných žen na přítomnost protilátek anti-HCV jako velmi potřebný, ten bohužel 
v České republice zatím neprobíhá.

Léčba infekce HCV v těhotenství není obecně doporučena vzhledem k nedostatku dat o její bezpečnosti 
a účinnosti. Kojení není kontraindikováno u žen s infekcí HCV s výjimkou těch, které krvácí nebo mají ragády 
v oblasti bradavek.

PWID by měli být rutinně testováni na přítomnost anti-HCV a HCV RNA. Měl by jim být umožněn přístup 
k opiátové substituci (OST) a výměně injekčního instrumentaria jako součást harm-reduction programů, 
a to také ve vězení. Všichni PWID, bez ohledu na to, zda si v současnosti injekčně aplikují drogy nebo jsou 
na OST, jsou kandidáty léčby DAA a měli by být léčeni podle obecných doporučení. Terapie kombinací DAA 
nevyžaduje úpravu dávek metadonu nebo buprenorfinu. Pokud dojde po léčbě k reinfekci HCV, měla by být 
poskytnuta nová léčba.

Bezplatný screening infekce HCV by měl být nabídnut všem uvězněným osobám. Měla by jim být nabídnuta 
léčba HCV podle obecných doporučení, stejně jako OST, pokud je indikovaná a požadovaná. Rovněž výměnný 
program jehel a stříkaček akceptovatelný ve vězeňských zařízeních by měl být dostupný. Léčba infekce HCV 
u PWID a vězňů má zásadní význam pro snížení nebezpečí šíření infekce HCV v celé populaci, protože se jedná 
o jednoznačně nejrizikovější skupiny infikovaných.

Akutní hepatitida C je konvenčně definována jako prvních 6 měsíců infekce HCV, následované chronickou 
hepatitidou C bez spontánní eliminace infekce HCV. Vzhledem k tomu, že přesně definovat dobu infikování 
je u infekce HCV obtížné až nemožné, je správnější termín nedávno získaná (recently acquired) infekce 
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HCV než akutní hepatitida C. Označení hepatitidy C jako akutní by mohlo být formální překážkou pro její 
léčbu vzhledem k dlouhodobé historii léčby především pacientů s chronickou infekcí HCV. Léčba pacientů 
s nedávno získanou hepatitidou C má význam především pro zábranu šíření infekce v komunitě PWID i celé 
populaci.

HCV genotyp 4 není vzácný u HIV infikovaných mužů z AIDS Centra Nemocnice Na Bulovce 

Viktor Aster1,2, Dan Veselý1,2, David Jilich1,2, Lukáš Fleishans1,2, Ladislav Machala1,3, Marie Staňková1,2, Pavel Dlouhý4, 
1Klinika Infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Fakultní Nemocnice Bulovka, Praha, 2Klinika infekčních 
a tropických nemocí, 1. LF UK, Praha, 3Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK, Praha,4Infekční oddělení - Masarykova 
Nemocnice Ústí nad Labem 

Východiska: HCV (hepatitis C virus) genotyp (GT) 4 se vyskytuje zejména v Severní Africe. V České Republice je 
dosud HCV GT považován za vzácný. V Evropě je popisován 15% výskyt HCV GT 4 u HIV/HCV koinfikovaných 
osob, a to zejména u MSM (muži mající sex s muži). Tento trend lze pozorovat i u pacientů z AIDS-Centra FNB 
(Fakultní Nemocnice Bulovka). Cílem práce je ověřit zastoupení HCV GT 4 u HIV/HCV koinfikovaných pacientů 
z AIDS-Centra FNB. 

Soubor a jeho definování: V AIDS-Centru FNB byla v létech 2003 až 2021 zahájena léčba VHC (virová hepatitida 
C) u 103 HIV/HCV koinfikovaných pacientů, z toho bylo 86 mužů a 17 žen. VHC byla léčena u 49 pacientů 
interfenovými a u 54 pacientů bezinterferonovými režimy. 

Použitá metodika: Soubor byl hodnocen retrospektivně ze zdravotnické dokumentace. Vzhledem k cíli práce, 
zaměřené na distribuci HCV genotypů u HIV/HCV koinfikovaných pacientů, byli pacienti s HCV reinfekcí a se 
znovu zahájenou léčbou hodnoceni jako noví pacienti v celkovém počtu 103 léčených.

Výsledky, závěr: V souboru HIV/HCV koinfikovaných pacientů léčených pro VHC byla zjištěna tato distribuce 
jednotlivých HCV genotypů: GT 1a  byl zjištěn u  31 (30,1%), GT 1b  u 22 (21,4%), GT 1a/b u 12 (11,7%), GT 2 u 2 
(1,9%), GT3 u 23 (22,3%) a GT4 u 13 (12,6%) pacientů. Nejfrekventnějším HCV genotypem byl GT 1a. Všichni 
pacienti s HCV GT 4 byli MSM. U HIV/HCV koinfikovaných mužů byla frekvence HCV GT 4 15,1%. Výsledky 
našeho pozorování ukazují relativně častý výskyt HCV GT4 u HIV/HCV koinfikovaných MSM v České Republice, 
který je v souladu s evropským trendem. 
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ODBORNÝ PROGRAM VI - VARIA

Norovirové infekce v ČR

Petr Pazdiora, P. Vašíčková, M. Lenz, Ústav epidemiologie LF, Plzeň, Česká republika

Noroviry patří do čeledi Caliciviridae. V současnosti jsou tyto viry klasifikovány minimálně do 10 genoskupin. 
Význam norovirů v České republice není zatím intenzivně sledován. Cílem studie bylo přispět ke znalostem 
o jejich cirkulaci v naší populaci na základě deskriptivní analýzy hlášených norovirových infekcí a určení 
jednotlivých genotypů u pacientů, u kterých byla infekce diagnostikována rutinním vyšetřením během 
hospitalizace ve Fakultní nemocnici v Plzni. 

Soubor nemocných, metodika: Byla provedena deskriptivní analýza základních charakteristik u norovirových 
infekcí, které byly hlášeny v letech 2008-2020 do informačních systémů Epidat, resp. ISIN. Na základě 
hlášení z 5 mikrobiologických laboratoří byly analyzovány údaje o počtu potvrzených norovirových infekcí 
v jednotlivých týdnech v letech 2010-2020. Z podkladů mikrobiologických laboratoří v celé ČR byl analyzován 
počet laboratoří diagnostikujících v jednotlivých letech norovirové infekce a používané laboratorní metody. 
Od června 2017 do března 2020 byla diagnóza norovirové infekce potvrzena u 118 pacientů FN v Plzni. 
Následně byla provedena molekulárně–biologická analýza vzorků. 

Výsledky: V letech 2008-2020 bylo do informačních systémů infekčních nemocí nahlášeno 33 575 norovirových 
infekcí, což odpovídá incidenci 24,5/100 000 obyvatel a rok - incidence v jednotlivých letech kolísala mezi 
8,2-77,1/100 000. Muži byli mezi nemocnými zastoupeni v 30,2 % – incidence u mužů byla 15,1/100 000; žen 
33,6/100 000. Z celkového počtu hlášených onemocnění byl u 14 282 osob (42,5 %) uveden údaj o hospitalizaci 
ve zdravotnických zařízeních. Za celé období bylo podchyceno 7 431 onemocnění u dětí do 5 let věku – 
v jednotlivých letech onemocnění v této věkové skupině tvořila 13,7-38,9 % všech evidovaných onemocnění, 
incidence v této věkové skupině byla 101,8/100 000. V souvislosti s norovirovou infekcí bylo hlášeno 24 úmrtí 
(smrtnost 0,07 %) ve věku 42-94 let, nejvyšší smrtnost byla zjištěna ve věkové skupině 65letých a starších 
(0,24 %). Norovirové infekce byly diagnostikovány celoročně, k jejich maximálnímu výskytu docházelo během 
podzimních a zimních měsíců.

Během sledovaného období bylo podchyceno 274 epidemií, ve kterých z celkového počtu evidovaných 
onemocnělo 16 893 (50,3 %) osob. Největší epidemie byla hlášena v r. 2015; v souvislosti s kontaminací pražské 
vodovodní sítě bylo nahlášeno 5 248 onemocnění. V rámci epidemických výskytů bylo z celkového počtu 
nemocných hospitalizováno 1 694 osob (10,0 %). V současnosti jsou norovirové infekce diagnostikovány v 81 
laboratořích, 90,1 % laboratoří používá imunochromatografické testy.

Během sledovaného období bylo u pacientů FN v Plzni prokázáno 14 různých genotypů, resp. variant 
z genoskupin GI, GII a GIX (dříve GII.15). Nejčastěji byly potvrzeny infekce vyvolané noroviry (NoV) GII.4 
Sydney-2012, které vyvolaly 70,3 % onemocnění. Tato varianta norovirů byla prokázána ve 24 měsících 
z celkového počtu 34 měsíců sledování. Norovirové infekce se vyskytovaly především v podzimních a zimních 
měsících (říjen-březen), v tomto období bylo diagnostikováno 68, tj. 57,6 % onemocnění. Norovirová 
infekce byla potvrzena ve všech věkových skupinách, věk pacientů se pohyboval od 0 do 96 let (medián 8, 
průměr 27,9 let). Závěr: Studie je prvním pokusem o zmapování molekulární epidemiologie norovirů nejen 
v Plzeňském kraji, ale v celé České republice. I přes relativně nízké počty oficiálně hlášených onemocnění patří 
nepochybně noroviry i u nás k velmi důležitým původcům sporadických i epidemických gastroenteritid, je 
proto žádoucí rozšiřovat spektrum našich znalostí o jejich cirkulaci.



Stanovenie genotypov a subtypov HBV na Slovensku

Pavol Kristian1, M. Logoida2, Patrícia Lenártová1, Monika Halánová2, Ivana Hockicková1, Zuzana Kalinová2, 1Klinika 
infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ a UN LP Košice, Slovensko; 2Ústav epidemiológie UPJŠ Košice, Slovensko

Cieľ práce: Zistiť zastúpenie genotypov HBV u pacientov na Slovensku rôznymi metódami genotypizácie.

Metodika: Vyšetrili sme 61 vzoriek sér HBsAg pozitívnych pacientov dispenzarizovaných na Klinike infektológie 
v Košiciach. Porovnali sme komerčný kit založený na RT PCR (AmpliSens HBV-genotype-FRT) a PCR so 
Sangerovým sekvenovaním s použitím špecifických genotypizačných primerov (INNO-LiPA HBV genotyping 
assay), sekvencie boli porovnané so sekvenciami v rôznych databázach a boli podrobené fylogenetickej 
analýze. 

Výsledky: Najčastejšie potvrdenými boli genotyp D (prevaha subtypov D1 a D3) v 29 (50,0 %) a genotyp 
A (subtyp A2) v 20 prípadoch (34,5 %), 4 pacienti (6,9 %) mali kombinovanú infekciu genotypmi A/D. U 2 
pacientov (3,4 %) sa potvrdil genotyp B (subtyp B4) a po 1 prípade (1,7 %) genotyp C (C1), E a kombinované 
genotypy A/C resp. B/D. Až 54 vzoriek (89 %) malo zistený rovnaký subtyp použitím rôznych metód. Rozdiel 
v distribúcii genotypov podľa veku, pohlavia alebo príslušnosti k rómskemu etniku nebol významný, aj keď 
priemerný vek pacientov s genotypom A bol nižší ako u ostatných vyšetrených (42,6 vs. 48,2 roka; p=NS). 
V Európe zriedkavé genotypy B a C sa vyskytli u 3 pacientov pôvodom z Vietnamu, a genotyp E u pacienta 
z Nigérie. Zo 6 pacientov s HBeAg pozitívnou hepatitídou B malo 5 genotyp D a 1 genotyp B.

Záver: Distribúcia genotypov HBV v sledovanom súbore na Slovensku zodpovedá ich výskytu v Európe. 
Nezistili sme rozdiely v závislosti od veku, pohlavia alebo príslušnosti k rómskemu etniku. Všetky výsledky 
genotypizácie získané rôznymi postupmi boli na úrovni genotypu rovnaké a líšili sa len na úrovni subtypu. 
Výhodou komerčnej RT-PCR je možnosť zistiť aj kombinované genotypy (avšak s obmedzením len na 
genotypy A až D), naopak PCR so sekvenovaním umožňuje stanoviť všetky genotypy vrátane subtypov, 
možnosť porovnávať sekvencie v databázach a detekciu rezistentných mutácií. 

Práca bola podporená grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (projekt č. APVV-18-0171).

Rizika virové hepatitidy E

Libiše Husová, Soňa Štěpánková, Vladimír Mejzlík, Veronika Drápalová, Petr Němec, CKTCH, Brno, Česká republika

Úvod: Incidence i prevalence virové hepatitidy E (HEV) v zemích západní Evropy stejně jako v České republice 
v posledních letech výrazně vzrostla. V současné době je známo, že infekce HEV může přejít do chronicity. 
U pacientů imunosuprimovaných je chronická hepatitida E častá (až u 60 %). Multivarientní analýza prokázala 
neschopnost organismu eliminovat HEV v akutním stadiu především při léčbě takrolimem (na rozdíl od 
cyklosporinu) a při výrazné trombocytopenii (při pokročilém jaterním postižení a portální hypertenzi). 
Chronický průběh byl popsán u genotypu 3 HEV a nejvíce případů chronické hepatitidy bylo popsáno 
u pacientů po transplantacích orgánů, zejména ledvin. Časná léčba ribavirinem má být zvážena u těžkého 
průběhu akutního onemocnění nebo v případě akutního selhání jater nasedajících na chronické selhání. 
U pacientů s chronickou hepatitidou E, tedy detekovatelnou HEV RNA tří a více měsíců, je třeba rovněž zvážit 
terapii ribavirinem, kdy snížení imunosuprese nevede k eliminaci virů. Ribavirin má být podáván tři až šest 
měsíců v dávce 600-800 mg dle hmotnosti, renálních funkcí a tolerance. Pacienty po transplantaci jater lze při 
intoleranci, nežádoucích účincích nebo neúčinnosti léčby léčit pegylovaným interferonem po dobu 3 měsíců. 
Setrvalou virologickou odpověď hodnotíme trváním negativity HEV RNA šest měsíců po ukončení léčby.
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Výsledky: V centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně jsme léčili ribavirinem čtyři pacienty 
po transplantaci jater s chronickou hepatitidou E a dva pacienty po transplantaci ledviny. U všech pacientů 
byla diagnóza stanovena na základě zvýšení jaterních testů a pozitivity HEV RNA v séru. U pacientů po 
transplantaci jater byla diagnóza obtížnější vzhledem k nutnosti vyloučení rejekce transplantovaných jater. 
Ani jeden pacient neeliminoval VHE po snížení imunosuprese. Jeden pacient zemřel s pozitivní virémií na 
sepsi. U jedné pacientky došlo k relapsu HEV po měsíce po ukončení léčby ribavirinem. Ostatní pacienti po 
tříměsíční terapii ribavirinem dosáhli setrvalé virologické odpovědi, u těchto pacientů došlo k normalizaci 
jaterních testů po jednom měsíci léčby a negativitě HEV RNA. Pro akutní selhání jater při virové hepatitidě E 
nasedlé na chronické selhání jater jsme indikovali pět pacientů k transplantaci jater. Čtyři pacienti byli úspěšně 
transplantováni, bez rekurence virové hepatitidy E v transplantovaných játrech. Jeden pacient zemřel na 
čekací listině, neboť stav se komplikoval septickým stavem.

Závěr: U pacientů s chronickým jaterním onemocněním může akutní hepatitida E vést až ke smrti pacienta. 
Akutní virová hepatitida E je možnou indikací k transplantaci jater u pacientů s akutním selháním na 
chronickém selhání jater. Mortalita osob s alkoholovou jaterní cirhózou při akutní infekci HEV je 60-70 %. 
U pacientů po orgánových transplantacích při vzestupu jaterních testů je třeba myslet na virovou hepatitidu 
E. K ověření diagnózy je třeba detekovat HEV RNA, neboť přítomnost protilátek anti-HEV je jen asi u 30 % 
pacientů.

Neurologické projevy infekce virem hepatitidy E, přehled současných poznatků a zkušenosti jednoho 
centra

Matúš Mihalčin, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Klinika infekčních chorob, Fakultní nemocnice Brno

Úvod: Autochtonní výskyt viru hepatitidy E (HEV) na území Evropy a jeho zoonotický přenos byly v posledních 
dvou desetiletích opakovaně dokladovány. Epidemiologické charakteristiky i klinické projevy onemocnění 
způsobeného genotypy vyskytujícími se na území Evropy se ale liší od onemocnění v hyperendemických 
oblastech Asie a Afriky. Kromě toho byly v posledním desetiletí popsány četné extrahepatální symptomy 
infekce, ze kterých nejčastější jsou neurologické projevy.

Metodika: Na našem pracovišti jsou pacienti s hepatitidou E systematicky sledování od roku 2012. Během 
daného období bylo ve FN Brno zaznamenáno několik případů neurologických projevů během akutní infekce 
virem hepatitidy E. V přehledu je uvedeno 7 případů (v 5 případech potvrzena infekce průkazem HEV RNA, 
ve 2 případech průkazem protilátek) s neurologickými projevy různé závažnosti. Celkem u 4 pacientů byl 
zjištěn oligocytární zánět v likvoru s různou symptomatologii, u 2 pacientů nebyl zánět prokázán (u pacienta 
s periferní parézou n. facialis a pacienta s vertigem a tinnitem) a v jednom případě nebyl likvor v akutním 
stadiu vyšetřen (pacient oboustrannou neuralgickou amyotrofii brachiálního plexu a jednostrannou parézou 
n. phrenicus). 

Závěr: Přímá souvislost těchto stavu s proběhlou infekci virem HEV není jistá. Jejich častější incidence během 
infekce virem HEV, popsaná v literatuře, ale naznačuje spojitost. Doposud neexistuje konsenzuální doporučení 
k terapeutickému přístupu k těmto pacientům. Na našem pracovišti se aktuálně kloníme ke krátkodobému 
použití kortikoidů, po dobu trvání neurologické symptomatologie, v případě průkazu zánětu v mozkomíšním 
moku a k dlouhodobému vedení v rehabilitačním programu s použitím různých modalit fyzioterapie. Všichni 
naší pacienti měli laboratorní projevy hepatitidy, co bylo důvodem k vyšetření na přítomnost viru hepatitidy E. 
Tyto syndromy jsou ale popisovány i u akutních infekcí virem hepatitidy E bez laboratorních projevů postižení 
jater, takže lze předpokládat, že další nediagnostikované případy jsou léčeny na pracovištích neurologie.
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Význam nových biomarkerov hepatitídy B

Patrícia Denisa Lenártová1, Ivana Hockicková1, Mariia Logoida2, Pavol Kristian1, 1Klinika infektológie a cestovnej 
medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice, 2Ústav epidemiológie UPJŠ LF, Košice

Vírus hepatitídy B (HBV) nemožno úplne odstrániť z infikovaných hepatocytov kvôli prítomnosti 
intrahepatálnej kovalentne uzavretej kruhovej DNA (cccDNA). Keďže chronická hepatitída B môže prechádzať 
do cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu (HCC), je dôležité predpovedať vývoj HCC u vysokorizikových 
pacientov s vysokou replikačnou aktivitou vírusu alebo s pokročilou fibrózou.  

Cieľom zvedenia nových sérologických biomarkerov je monitoring intrahepatálnej replikačnej aktivity vírusu 
a zároveň predpovedať možné riziko rozvoja HCC. 
Antigén súvisiaci s jadrom hepatitídy B (HBcrAg) je nový vírusový marker, ktorý vykazuje dobrú koreláciu 
s intrahepatálnou kovalentne uzavretou kruhovou DNA (cccDNA). Jeho hodnoty sa líšia u pacientov 
v rôznych fázach ochorenia a jeho hladina klesá pri antivírusovej liečbe. Ďalší objavujúci sa sérový marker, 
HBV RNA, existuje vo forme viriónov obsahujúcich pregenomickú RNA. Hladina HBV RNA sa takisto líši 
u pacientov v rôznych fázach ochorenia podobným spôsobom ako pri HBcrAg. HBV RNA je v sére prítomná 
v nižších hladinách ako HBV DNA u pacientov bez predchádzajúcej liečby o 1–2 log. Zaujímavým sa javí 
aj kvantitatívne stanovenie HBsAg v sére, ktoré slúži ako doplnkový marker k vírusovej záťaži na predikciu 
možných komplikácií súvisiacich s HBV u pacientov s nízkou virémiou. U osôb s nízkou vírusovou náložou je 
vysoká hladina HBsAg v sére spojená s vyšším rizikom cirhózy alebo rozvoja hepatocelulárneho karcinómu. 

Práca bola podporená grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva SR 
(ID projektu: APVV-18-0171).

Zdravotní implikace přemnožení hraboše polního aneb návrat tularémie na Moravu

Petr Husa ml.1,2, 1Klinika infekčních chorob, Fakultní Nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, Česká republika, 2Lékařská 
fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno, Česká republika

Tularémie neboli zaječí nemoc je velmi nakažlivé infekční onemocnění, jehož původcem je bakterie Francisella 
tularensis. Výskyt onemocnění v posledních dekádách celosvětově klesal. V České republice se jednalo 
jen o desítky případu ročně s maximem v jižních Čechách a v Polabí.  Na jižní Moravě byla roční incidence 
dlouhodobě jen v jednotkách případů. 

V období od srpna 2019 do ledna 2020 však bylo evidováno celkem 37 případů s dominantním výskytem 
v oblastech s intenzivní rostlinnou výrobou. Rozsáhlé polnosti, mírné zimy, absence přirozených predátorů 
a zákaz plošného používání rodenticidů představují ideální podmínky k množení hraboše polního, který jako 
ostatní hlodavci představuje přirozený rezervoár infekce. 
Tularemie je unikátní zejména svojí vysokou nakažlivostí, kdy onemocnění dokáže způsobit jen několik 
bakterii (<10), a také širokou škálou možností přenosu, kdy bylo popsáno více než 20 možných cest přenosu 
včetně přímého kontaktu, vdechnutí aerosolu, požití kontaminované potravy či poštípání nakaženým 
hmyzem. Francisella tularensis navíc dokáže v optimálních podmínkách (mrtvoly zvířat) přežívat i několik 
měsíců, ač v laboratorních podmínkách je velmi obtížné ji kultivovat. V organismu dokáže přežít i týdny, kdy 
odolává likvidaci, a dokonce se i množí v makrofázích a dalších fagocytujících buňkách imunitního systému. 

Klinická manifestace závisí na místě vstupu. Rozlišujeme formy zevní: ulceroglandulární, glandulární, 
oroglandulární a okuloglandulární; formy vnitřní: plicní a střevní; a formy generalizované: tyfoidní a septická. 
V místě vstupu se hnisající léze a dochází ke zduření spádových lymfatických uzlin, které i přes léčbu často 
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kolikvují a je nutná jejich extirpace. Délka onemocnění se počítá na týdny a měsíce. Bez terapie je mortalita 
až 60 %. 

K diagnostice se v praxi používá jen serologický průkaz protilátek, které se objevují až po 3-4 týdnech od 
začátku infekce. Průkazný je zejména nárůst titru v párových vzorcích. Vzhledem k produkci betalaktamáz 
je Francisella tularensis rezistentní k penicilinovým antibiotikům, která se většinou používají jako první volba 
u kožních a respiračních infekcích. Jejich selhání společně s protrahovaným průběhem onemocnění pomáhá 
nasměrovat diagnostický proces správným směrem. Účinnou terapie pak představují makrolidy, doxycyklin či 
intravenózní aminoglykosidy a chloramfenikol při závažných formách.   

Vzhledem k pokračujícím klimatickým změnám je nutno v následujících letech počítat s vyšším výskytem 
tularémie i v České republice, a proto je nutné osvojit si její projevy, správnou diagnostiku a terapii. Prodlužování 
diagnosticko-terapeutického procesu prodlužuje délku onemocnění a zvyšuje výskyt komplikací. 

Několik ne zcela běžných kožních projevů z péče infektologů.

Matúš Mihalčin
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Klinika infekčních chorob, Fakultní nemocnice Brno

Kožní projevy jsou často jednoznačným vodítkem v rámci diagnostiky infekčních chorob. Kromě běžných 
diagnóz, vyskytujících se ve střední Evropě, se občasně můžeme setkat i se vzácnějšími infekčními nemocemi, 
kde jsme schopní díky aspekci stanovit diagnózu. Předešlá zkušenost s takovou diagnózou významně ulehčuje 
správné a včasné rozpoznání nového případu. Cílem prezentace proto je nabídnout posluchačům pohled na 
několik ne zcela běžných kožních a slizničních projevů z péče infektologů. Prezentace uvádí osm krátkých 
fotograficky zdokumentovaných kazuistik zahraničních i zdejších infekcí, infestací ale také neinfekčních stavů, 
kde dominantním projevem jsou kožní nebo slizniční morfy, kterých vzhled je pozoruhodný a které se mohou 
vyskytnout na jakémkoliv infektologickém pracovišti. U předvedených diagnóz bude stručně probrána 
i použitá terapie. Konkrétní diagnóza je uvedena vždy až na závěr jednotlivých případů, k možnosti vytváření 
vlastního diferenciálně diagnostického algoritmu posluchači během prezentace.

Výskyt vybraných parazitárnych a kliešťami prenosných ochorení u HIV pozitívnych pacientov

Katarína Šimeková, D. Antolová, Ľ Soják, Lenka Balogová, B. Vichová, J. Jarošová, Klinika infektológie a cestovnej 
medicíny LJF UK Martin, Parazitologický ústav SAV Košice

Cieľom práce bolo serologicky sledovať prítomnosť špecifických IgG protilátok proti vybraným parazitom, 
najmä Toxoplasma gondii, Toxocara spp., E. multilocularis a E. granulosus. Molekulárnymi metódami stanoviť 
prítomnosť DNA T.gondii a kliešťami prenosných patogénov Anaplasma phagocytophillum, Borrelia spp., 
a Babesia spp. Následne bola analyzovaná závislosť medzi pozitivitou a počtom CD4 lymfocytov, prípadne 
klinickými príznakmi.

Případy amébové dyzenterie importované z USA

František Stejskal, Martin Kracík, Tomáš Zajíc, I. Zicklerová, L. Richterová, B. Gebauerová, R. Domín, Adam Vitouš, 
Infekční oddělení, KN Liberec, Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha, Oddělení klinické 
mikrobiologie a imunologie, KN Liberec, Oddělení klinické mikrobiologie, FNB, Praha
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Gastrointestinální potíže a cestovatelské průjmy patří mezi nejčastější zdravotní potíže u dětí i dospělých po 
návratu z tropů, subtropů a dalších epidemiologicky rizikových oblastí. V předkládaném příspěvku uvádíme 
neobvyklou kasuistiku pětičlenné rodiny se závažnou střevní parazitární infekcí. Klinické projevy řady parazitóz 
se mohou objevit s dlouhým odstupem po návratu. Kasuistika dokládá také potřebu úzké spolupráce mezi 
klinickými a laboratorními pracovišti.

Rodiče a tři synové ve věku 8, 11 a 14 let cestovali v období června až srpna 2018 dva měsíce po národních 
parcích na západě USA. Zpočátku pili v horách neupravenou vodu z potoků, později vodu upravovali filtrací. 
Během pobytu závažnější gastrointestinální potíže neměli. V listopadu 2019 se u nejstaršího chlapce objevil 
průjem a bolesti břicha, horečky pacient neměl. Byl vyšetřen na dětské gastroenterologii, 13.11.2019 byla 
provedena kolonoskopie s makroskopickým nálezem zánětlivých změn (aftů a vředů) v rozsahu od rekta 
do céka, postižení bylo diskontinuální s nejtěžším nálezem v rektu a colon ascendes. Makroskopicky bylo 
vysloveno podezření na Crohnovu chorobu a i podle histologického nálezu byla stanovena tato diagnóza. 
21. listopadu byl nasazen Prednison v dávce 1 mg/kg. Vzhledem k cestovatelské anamnéze a průjmovému 
onemocnění u otce si rodiče vyžádali vyšetření stolice na parazity, které u všech členů rodiny potvrdilo infekci 
Entamoeba histolytica.
Přehodnocen byl i histologický nález, kde po nálezu trofozoitů entaméb v lézích v tlustém střevu, byla 
potvrzena diagnóza amébové kolitidy. Prednison byl vysazen a všichni členové rodiny byli odesláni k léčbě 
na infekční oddělení. Kromě matky, byly u mužských pacientů prokázány vysoké sérové titry protilátek 
na amébózu. U všech pacientů byl nasazen metronidazol (Entizol), klinické potíže u chlapce i jeho otce 
ustoupily, ale u většiny přetrvávalo vylučování entaméb prokázané pomocí PCR. Proto byla zopakována léčba 
metronidazolem v kombinaci s cloroxinem, popř. doxycyklinem a kontrolní vyšetření stolice pomocí PCR byla 
u všech negativní.

Závěrem je třeba zdůraznit, aby turisté, dětští i dospělí, se závažnějším a chronickým průjmovým 
onemocněním byli vyšetřeni svými ošetřujícími lékaři nebo byli odesláni na infekční oddělení a kliniky, kde 
lze využít i nových molekulárně biologických vyšetření.

Ceftarolin - vlastní zkušenosti s jeho užitím při léčbě komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání

Pazderková J.
Infekční oddělení Krajské zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Ceftarolin je poměrně nové cefalosporinové antibiotikum páté generace, které bylo v České republice 
registrováno v roce 2012. Díky širokému protibakteriálnímu spektru, které zahrnuje i kmeny MRSA, je 
indikováno k infuzní léčbě infekcí kůže a měkkých tkání a komplikovaných komunitních pneumonií. 
Bude prezentován soubor pacientů léčených tímto antibiotikem v posledních 7 letech na Infekčním oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Současné nejčastější zdroje plicních a mimoplicních mykobakterióz u dětí a dospělých v ČR

Ivo Pavlík1, Vít Ulmann2, František Kopřiva3, Vendula Látalová3, Arpád Kerekes4, Jaroslav Štěrba4, Jana Svobodová5, 
Martin Jiroušek1, Helenka Modrá1, Karolína Konečná1, 1Mendelova univerzita v Brně, ČR; 2Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě, ČR; 3Fakultní nemocnice Olomouc, ČR; 4Fakultní nemocnice Brno, ČR; 5IFCOR-Klinické laboratoře, s.r.o., 
Brno, ČR

Mykobakteriózy u dětí a dospělých jsou stálým medicínským problémem. V letech 2000–2019 bylo vykázáno 
2 131 případů mykobakterióz s izolovanými netuberkulózními mykobakteriemi (NTM) u 2 109 pacientů. 
Nejčastěji byli izolováni zástupci komplexu Mycobacterium-avium-intracellulare (MAIC=881; 41,8 %), M. 
kansasii (587; 27,8 %) a M. xenopi (293; 13,9 %). Ostatní NTM tvořily 348 (16,5 %) případů. U mimoplicních 
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forem převládaly v posledních několika letech krční lymfadenitidy dětí způsobované zástupci MAIC a nově 
i druhem M. malmoense. Jeho původ nebyl v ČR dosud známý. Při místním šetření v místech pobytu 4 
dětských pacientů s aviární mykobakteriózou bylo vyšetřeno 77 vzorků prostředí s kultivačním záchytem 
NTM ve 23 (29,9 %) vzorcích. V 18 z nich bylo prokázáno M. avium, ve 3 M. fortuitum, v 1 M. mucogenicum 
a v 1 M. gordonae. Kultivační pozitivita byla nejvyšší v zahradních substrátech s rašelinou pro pěstování květin 
v domácnostech (60,0 %), v prachu z vysavačů (37,5 %) a z půdy z okolí domů, nejčastěji zahrad (34,2 %). Ve 
vodě pitné a z bazénů byla oproti tomu kultivační pozitivita překvapivě nízká (18,2 %), přičemž vyšetření písku 
z pískovišť bylo negativní. Množství NTM ve všech těchto matricích bylo současně posuzováno metodou 
qPCR. Nejvyšší koncentrace dosahující 1–4,5 mil. kopií mykobakterií / g matrice, patřících ke druhům NTM, 
byly zjištěny v zahradních substrátech s rašelinou nebo v přímo zahradní rašelině. Při hledání významných 
zdrojů NTM jsme se proto zaměřili na produkty s rašelinou, které jsou dostupné na českém trhu a na přírodní 
rašeliniště, která se nacházela v Čechách a na Moravě. Kultivační pozitivita při vyšetření 220 vzorků substrátů 
s obsahem rašeliny byla 75,0 %. Různé druhy NTM byly prokázány 1: v 94,7 % zahradních rašelinových 
substrátů (57 vzorků), 2: v 83,6 % zahradní rašeliny (61 vzorků), 3: ve 35,7 % terarijní a akvaristické rašeliny 
(14 vzorků) a 4: v 62,5 % přírodní rašeliny z rašelinišť z Čech a z Moravy (88 vzorků). Pouze zástupci MAIC a M. 
fortuitum byli prokázáni ve všech těchto 4 skupinách vzorků s rašelinou. M. malmoense bylo izolováno ze 
3 skupin vzorků z: rašeliny zahradní (3,3 %), zahradního rašelinového substrátu (19,3 %) a přírodní rašeliny 
(18,2 %), M. xenopi bylo prokázáno pouze v rašelině zahradní (11.5 %) a zahradním rašelinovém substrátu 
(22,8 %) a M. scrofulaceum se vyskytovalo pouze v přírodní rašelině (11,4 %) jak v Čechách, tak na Moravě. 
Ve 165 těchto kultivačně pozitivních vzorcích byli nejčastěji prokázáni zástupci MAIC (73,9 % vzorků), 
M. malmoense (17,6 %) a překvapivě M. xenopi (12,1 %). Méně častěji (do 6 % vzorků) bylo prokázáno M. 
fortuitum, M. scrofulaceum, M. abscessus M. chelonae, M. gordonae, M. interjectum aj. druhy NTM. M. kansasii 
nebylo izolováno ze žádného vzorku. S ohledem na současnou ochranu našich rašelinišť je těžená rašelina 
importována do českých výrobních podniků ze zahraničí (Bělorusko, Estonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, 
Nizozemsko, Německo, Nový Zéland, Norsko, Rakousko, Švédsko aj.). Ve všech těchto produktech byly NTM 
prokázány s tím, že M. xenopi bylo izolováno pouze z rašeliny importované z Běloruska, Estonska, Lotyšska, 
Německa, Nizozemska a Rakouska. Ke kontaminaci rašeliny a z ní vyráběných produktů M. xenopi s největší 
pravděpodobností dochází až při jejím zpracování, při kterém je použita teplá voda (výskyt M. xenopi je vázán 
na teplovodní řad s teplotní preferencí vyšší než 42 °C). V jiné matrici nebyl tento druh dosud v takové kvantitě 
prokázán. S ohledem na současné změny v životním stylu obyvatel ČR, kteří preferují sub urbánní bydlení, 
mají v oblibě činnost na zahradě a na balkónech hojně pěstují květiny, zeleninu a ovoce, jsou tyto poznatky 
minimálně zajímavé. U dětí v době růstu nebo vypadávání mléčných zubů je kontakt s těmito matricemi 
rizikový stejně jako občas u nich pozorovaná geofagie. U dospělých pacientů představuje riziko infekce prach 
kontaminovaný NTM, ve kterém jsme rovněž prokazovali metodou qPCR 100 až 550 tisíc mykobakterií / g 
matrice. Vítáme jakoukoliv spolupráci v této oblasti. Poděkování: Výzkum byl podpořen grantem AZV č. NU20-
09-00114.

Význam neživých povrchov v etiopatogenéze nozokomiálnych infekcií

Ondrej Zahornacký, Štefan Porubčin, AlenaRovňáková, Pavol Jarčuška, Klinika infektológie a cestovnej medicíny 
LF UPJŠ a UNLP v Košiciach, Slovensko

Nozokomiálne infekcie v súčasnosti predstavujú vysoko aktuálny a často rozoberaný problém. Rezistencia 
nemocničných baktérií v ére antibiotík neustále rastie a neživé povrchy predstavujú jeden z hlavných 
determinantov vzniku a šírení týchto infekcií. V klinickej praxi je mimoriadne dôležité poznať aké patogény 
kolonizujú neživé povrchy nemocničných zariadení. Autori v prezentácii prinášajú výsledky identifikácie 
baktérií izolovaných zo sterov z neživých povrchov prostredníctvom inovatívnej mikrobiologickej metódy 
založenej na princípe hmotnostnej spektrometrie MALDI TOF MS. Z dvoch vybraných pracovísk Univerzitnej 
nemocnice L. Pasteura v Košiciach bolo odobratých celkovo 182 sterov. Po inokulácii sterov na krvný agar 
a následnej kultivácii sa podarilo izolovať 382 čistých bakteriálnych kultúr, ktoré boli následne podrobené 
identifikácii na prístroji MALDI TOF MS. Spomedzi izolovaných a identifikovaných baktérií boli vyčlenené 
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nozokomiálne izoláty, ktoré boli podrobené testu citlivosti na vybrané druhy antibiotík, na základe ktorého 
bol vyhodnotený fenotypový typ rezistencie daného kmeňa baktérie. Takto rodovo, druhovo a fenotypovo 
identifikované baktérie sa následne porovnali s nálezom baktérií izolovaných zo vzoriek od hospitalizovaných 
pacientov v určenom časovom období. Z výsledkov skúmania vyplýva, že baktérie izolované z neživých 
povrchov a baktérie získané zo vzoriek od hospitalizovaných pacientov sa rodovo, druhovo a fenotypovo 
častokrát zhodujú. Zistené boli aj štatisticky signifikantné rozdiely v početností jednotlivých fenotypových 
typov rezistencie medzi oboma pracoviskami.

RT-QuIC: revoluce v laboratorní diagnostice prionových onemocnění

Karel Holada1, Soňa Galušková1, T. Moško1, M. Brůžová2, Radoslav Matěj2, 1Prionová laboratoř, Ústav imunologie 
a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha, Česká republika, 2Národní referenční laboratoř prionových chorob, 
Ústav patologie a molekulární medicíny, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Česká 
republika

Priony představují neobvyklý typ proteinové infekční částice tvořené tvarově pozměněným prionovým 
proteinem. Částice postrádá kódující nukleovou kyselinu a nelze ji detekovat molekulárně biologickými 
metodami. Hromadění prionů v těle pacientů nebudí imunitní odpověď a pro diagnostiku nelze použít 
sérologické metody. Dosud používané vyšetřovací postupy zahrnující elektroencefalografii, nukleární 
magnetickou rezonanci a hladiny proteinů 14-3-3 a tau v likvoru, nejsou dostatečně specifické. Definitivní 
diagnóza je potvrzena až post mortem neuropatologickým vyšetřením mozkové tkáně. Zásadní změnu 
v laboratorní diagnostice přináší metody využívají schopnost prionů indukovat konformační změnu 
normálního prionového proteinu in vitro. Nejspolehlivější je „Real-time quaking-induced conversion“ (RT-
QuIC) založená na opakování cyklů inkubace a třepání reakční směsi obsahující inokulum, rekombinantní 
prionový protein (rPrP) a thioflavin (ThT). Jako inokulum se standardně používá mozkomíšní mok a nebo 
stěr z čichové sliznice. V průběhu inkubace priony iniciují změnu tvaru molekuly rPrP na strukturu bohatou 
na beta skládané listy, která váže ThT a agreguje. Cyklus třepaní rozrušuje velké agregáty za vzniku nových 
agregačních center a vazba ThT na agregovaný rPrP vede k fluorescenci, která se měří v reálném čase. Metoda 
je extrémně citlivá a vysoce specifická. V naší studii porovnávající archivní vzorky mozkových homogenátů 
a mozkomíšního moku jsme dosáhli více než 95% citlivosti a 100% specificity pro oba typy inokula (Moško et 
al., 2021). Metoda byla schopná detekovat priony v mozkových homogenátech většiny pacientů s Creutzfeldt-
Jakobovou nemocí i po naředění 1 : 1 000 000 000. To odpovídá detekčnímu limitu méně než 1 femtogram, 
tedy méně než 20 000 molekul prionového proteinu. Tato citlivost umožňuje uvažovat o diagnostickém 
použití jiných typů tkání. V retrospektivní studii využivající zamražené vzorky kůže jsme detekovali priony 
u 30 z 38 pacientů a dosáhli tak 78,9% sensitivity při 100% specificitě. Vzhledem k tomu, že nižší citlivost byla 
způsobena vyšším rozptylem dat u části kontrolních vzorků, předpokládáme možnost další optimalizace 
použité metody. V případě úspěchu by tak mohlo dojít k nahrazení lumbální punkce malou jehlovou biopsií 
kůže. Prionová onemocnění jsou smrtelná a prozatím neléčitelná. Vysoká citlivost a specificita RT-QuIC metody 
umožňuje již dnes potvrzení diagnózy prionového onemocnění na začátku klinických příznaků onemocnění. 
To šetří pacienta od dalších zbytečných vyšetření a otevírá možnost pro budoucí včasný terapeutický zásah. 
Zda bude možné metodu využít i pro skríningové účely u bezpříznakových jedinců, například dárců orgánů, 
musí být ještě předmětem dalšího výzkumu. Studie byla podpořena grantem MZ ČR AZV NV18-04-00179.

Reference:
Detection of Prions in Brain Homogenates and CSF Samples Using a Second-Generation RT-QuIC Assay: 
A Useful Tool for Retrospective Analysis of Archived Samples. Moško T, Galušková S, Matěj R, Brůžová M, 
Holada K. Pathogens. 2021 Jun 13;10(6):750.  
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Indikováno k léčbě* 
chronické hepatitidy C 
u dospělých pacientů 
s genotypem 1a, 1b a 41

Zkrácená informace o léčivém přípravku
  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

ZEPATIER®50 mg/100 mg 
Léková forma: Potahované tablety. Složení: Léčivá látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje elbasvirum 50 mg a grazoprevirum 100 mg. Indikace: Léčba chronické hepatitidy C (CHC) genotyp 1 a genotyp 
4 u dospělých. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je jedna tableta jednou denně. Doporučené režimy a celkové trvání léčby u jednotlivých typů pacientů: CHC genotyp 1a - Přípravek ZEPATIER po dobu 
12 týdnů. Podávání přípravku ZEPATIER po dobu 16 týdnů spolu s ribavirinem má být zváženo u pacientů s výchozí hladinou HCV RNA >800 000 IU/ml  a/nebo s přítomností specifi ckých polymorfi smů NS5A, které 
způsobují nejméně 5násobné snížení aktivity elbasviru, aby se minimalizovalo riziko selhání léčby. CHC genotyp 1b - Přípravek ZEPATIER po dobu 12 týdnů. CHC genotyp 4 - Přípravek ZEPATIER po dobu 12 týdnů. Po-
dávání přípravku ZEPATIER po dobu 16 týdnů spolu s ribavirinem má být zváženo u pacientů s výchozí hladinou HCV RNA >800 000 IU/ml, aby se minimalizovalo riziko selhání léčby. Potahované tablety je nutno po-
lykat celé, přičemž je lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Dávkování u speciálních skupin pacientů: Starší pacienti - u starších pacientů není nutná úprava dávkování přípravku ZEPATIER. Porucha funkce ledvin a konečné 
stádium renálního selhání (ESRD)- U pacientů s lehkou, středně těžkou ani těžkou poruchou funkce ledvin (včetně pacientů na hemodialýze nebo peritoneální dialýze) není nutná úprava dávkování přípravku ZEPATIER. 
Porucha funkce jater - U pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child-Pughova třída A) se žádná úprava dávky přípravku ZEPATIER nevyžaduje. U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater 
(Child-Pughova třída B nebo C) je přípravek ZEPATIER kontraindikován. Bezpečnost a účinnost přípravku ZEPATIER u pacientů po transplantaci jater nebyla stanovena. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost pří-
pravku ZEPATIER u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Pacienti se 
středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughova třída B nebo C). Současné podávání s inhibitory transportní molekuly v bazolaterální membráně hepatocytu přenášející polypeptid 1B (organic anion 
transporting polypeptide 1B-OATP1B), jako je rifampicin, atazanavir, darunavir, lopinavir, sachinavir, tipranavir, kobicistat nebo cyklosporin. Současné podávání s induktory cytochromu P450 3A (CYP3A) nebo P-glyko-
proteinu (P-gp), jako je efavirenz, fenytoin, karbamazepin, bosentan, etravirin, modafi nil nebo třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Zvláštní upozornění: Zvýšení hladiny ALT: míra pozdních zvýšení hladin 
ALT během léčby přímo souvisí s plasmatickou expozicí grazopreviru. Během klinických studií přípravku ZEPATIER s ribavirinem nebo bez něj došlo u < 1 % subjektů ke zvýšení hladin ALT z normálních hladin na více 
než 5násobek horní hranice normálu. Vyšší míry pozdních zvýšení hladin ALT se vyskytly u žen (2 %), Asiatů (2 %) a subjektů ve věku ≥ 65 let (2 % ). K těmto pozdním zvýšením hladin ALT obvykle došlo v 8. týdnu 
léčby nebo později. Před léčbou, v 8. týdnu léčby a v případě klinické indikace je nutno provést laboratorní vyšetření jaterních funkcí. U pacientů léčených po dobu 16 týdnů se ve 12. týdnu musí provést další laborator-
ní vyšetření jaterních funkcí.Pacienty je nutno poučit, aby se bezodkladně poradili se svým zdravotnickým pracovníkem, pokud se u nich objeví únava, slabost, ztráta chuti k jídlu, nauzea a zvracení, žloutenka nebo 
změny barvy stolice. Pokud se potvrdí zvýšení hladin ALT na více než 10násobek horní hranice normálu, je nutno zvážit vysazení přípravku ZEPATIER. Přípravek ZEPATIER je nutno vysadit, pokud je zvýšení hladiny ALT 
doprovázeno známkami nebo příznaky hepatitidy nebo zvýšením konjugovaného bilirubinu, alkalické fosfatázy nebo mezinárodního normalizovaného poměru (INR). Genotypově specifi cká aktivita: Účinnost přípravku 
ZEPATIER nebyla prokázána u genotypů HCV 2, 3, 5 a 6. Přípravek ZEPATIER se u pacientů infi kovaných těmito genotypy nedoporučuje. Opakovaná léčba: Účinnost přípravku ZEPATIER u pacientů, kteří jím již byli léčeni 
nebo kteří již byli léčeni přípravky ze stejných tříd, do kterých patří přípravek ZEPATIER (inhibitory NS5A nebo inhibitory NS3/4A kromě telapreviru, simepreviru, bocepreviru), nebyla prokázána. Současná infekce HCV/
HBV (virus hepatitidy B - U pacientů s koinfekcí HCV/HBV nebyla bezpečnost a účinnost přípravku ZEPATIER hodnocena. Použití u pacientů s diabetem mellitem: U diabetiků může po zahájení léčby infekce HCV přímo 
působícími antivirotiky dojít ke zlepšení kontroly glykemie, což může potenciálně vést k symptomatické hypoglykemii. U diabetiků, u nichž je zahájena léčba přímo působícími antivirotiky, je třeba pečlivě monitorovat 
glykemii, zejména v prvních 3 měsících, a v případě potřeby upravit jejich antidiabetickou medikaci. O zahájení léčby přímo působícími antivirotiky je třeba informovat lékaře, který má u pacienta na starosti léčbu dia-
betu.*Pomocné látky: přípravek ZEPATIER obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo  malabsorpcí glukózy a galaktózy nemjí 
tento přípravek užívat. Přípravek ZEPATIER obsahuje 69,85 mg sodíku v jedné tabletě, což odpovídá 3,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého. Interakce: Součas-
né podávání přípravku ZEPATIER a inhibitorů OATP1B je kontraindikováno, protože může dojít k významnému zvýšení plasmatické koncentrace grazopreviru. Současné podávání přípravku ZEPATIER a induktorů CYP3A 
nebo P-gp je kontraindikováno, protože může dojít k významnému snížení plasmatické koncentrace elbasviru a grazopreviru a může to vést ke sníženému terapeutickému účinku přípravku ZEPATIER. Současné užívání 
přípravku ZEPATIER a silných inhibitorů CYP3A zvyšuje koncentrace elbasviru a grazopreviru a současné podávání se nedoporučuje. Slabá inhibice enzymů CYP3A grazoprevirem může zvýšit hladiny substrátů CYP3A. 
Kromě toho může být plazmatická koncentrace substrátů CYP3A snížena zlepšením funkce jater během léčby přímo působícími antivirotiky souvisejícím s clearance HCV. Během léčby může být potřeba důkladné mo-
nitorování a případná úprava dávky substrátů CYP3A s úzkým terapeutickým indexem (např. inhibitory kalcineurinu), protože může dojít ke změnám hladin léčiva. Nežádoucí účinky: Bezpečnost přípravku ZEPATIER 
byla hodnocena na základě 3 placebem kontrolovaných studií a 7 nekontrolovaných klinických hodnoceních fáze 2 a 3 u přibližně 2 000 subjektů s chronickou infekcí virem hepatitidy C s kompenzovaným onemocněním 
jater (s cirhózou nebo bez ní). V klinických studiích byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (více než 10 %) únava a bolest hlavy. Méně než 1 % subjektů léčených přípravkem ZEPATIER s ribavirinem nebo bez ri-
bavirinu mělo závažné nežádoucí účinky (bolesti břicha, tranzitorní ischemická ataka a anemie). Méně než 1 % subjektů léčených přípravkem ZEPATIER s ribavirinem nebo bez ribavirinu léčbu v důsledku nežádoucích 
účinků vysadilo trvale. Četnost závažných nežádoucích účinků a ukončení léčby v důsledku nežádoucích účinků u subjektů s kompenzovanou cirhózou byla srovnatelná s četností pozorovanou u subjektů bez cirhózy. Při 
hodnocení elbasviru/grazopreviru v kombinaci s ribavirinem byly nejčastější nežádoucí účinky kombinované léčby elbasvir/grazoprevir + ribavirin konzistentní se známým bezpečnostním profi lem ribavirinu. Uchová-
vání: nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu do okamžiku použití, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. *Doba použitelnosti 3 roky Balení: Tablety jsou baleny 
do krabičky obsahující 2 kartonové karty, přičemž jedna kartonová karta obsahuje dva blistry po 7 tabletách uzavřené v kartonové kartě, celkem 28 tablet.  Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme 
B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nizozemsko*. Registrační číslo: EU/1/16/1119/001. Datum první registrace: 22/07/2016. Datum poslední revize textu: 25/11/2020. RCN: *000018689-CZ
*Všimněte si, prosím, změn v informaci o léčivém přípravku
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku.
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*  Vyléčení infekce virem hepatitidy C (HCV) 
= setrvalá virologická odpověď, což byl primární sledovaný 
parametr ve všech studiích. Tento parametr byl defi nován jako 
přítomnost ribonukleové kyseliny (RNA) HCV pod spodní mezí 
kvantifi kace (LLOQ) za 12 týdnů po ukončení léčby (SVR 12).1

Reference:
1. Souhrn údajů o přípravku ZEPATIER®. 
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Mycobacterium xenopi – problematický obyvatel teplovodního řadu 

Vít Ulmann1, Ivo Pavlík2, Yvona Lovečková3, Pavel Xinopulos, Zbyněk Vrba4, 1Laboratoř diagnostiky mykobakterií: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR; 2FRRMS: Mendelova univerzita v Brně, ČR; 3Ústav mikrobiologie: Fakultní 
nemocnice Olomouc, ČR; 4Chirurgická klinika:Státní zdravotnické zařízení Krnov, ČR

Mycobacterium xenopi je úspěšným obyvatelem umělých vodovodních systémů. Mimo rezistenci k teplotě 
vyšší než 50 °C je vybaveno mechanismy k přežití v prostředí velmi chudém na živiny. Jeho přítomnost byla 
zaznamenána při našem průzkumu v různých lokalitách. Od vod používaných pro hygienu zaměstnanců 
v průmyslu přes domácnosti až po klinická a laboratorní zařízení. Ve vnějším prostředí byly záchyty M. 
xenopi pouze sporadické, a to v upravovaných rašelinných substrátech pro zahradnické účely a na výtocích 
domácích čistíren odpadní vody. V těchto případech je zřejmé, že voda z teplovodního řadu je zdrojem M. 
xenopi. Jeho fyziologie neumožňuje tomuto druhu přežívání v přírodních podmínkách našeho klimatického 
pásma. M. xenopi bývá velmi často izolováno z biologického materiálu pacientů, přičemž jeho klinické 
uplatnění je méně časté. Pouze u 9 (6 %) ze 156 izolátů od pacientů v předchozích dvou letech byla potvrzena 
souvislost s onemocněním. Jedna z fyziologických adaptací druhu je tvorba kompaktních buněčných útvarů 
(tzv. ptačí hnízda), které odolávají interakci s imunitním systémem. V praxi se setkáváme s perzistentními 
kolonizacemi plic pacientů predisponovaných chronickou obstrukční nemocí (především muži) v kombinaci 
s abusem alkoholu a prodělanou tuberkulózou (především ženy). Rekolonizace tkáně změněné po prodělané 
TBC je poměrně častá a výsledkem je přetrvávání plicního nálezu typického pro TBC (rozpadová dutina). 
V rámci klinické praxe jsme ovšem zaznamenali také jeden recentní velmi atypický případ komplikovaného 
onemocnění dvaašedesátiletého, relativně imunokompetentního muže. Čisté M. xenopi bylo ve značné 
kvantitě izolováno z tkáně paravertebrálního abscesu a zároveň panikulitydy prstů horních končetin. Tent 
opřípad byl zaléčen a částečně řešen chirurgicky, dosud je pacient v terapii s postupnou regresí potíží. 
Sekundární jednorázové kontaminace M. xenopi jsou však nejčastější příčinou záchytu v laboratoři a zdrojem 
klinických rozpaků při diagnostice různých stavů pacientů. Tento druh je schopen osídlit zařízení pro destilaci 
vody, povrchy endoskopů (bronchoskopů), a po expozici také transientně sliznici úst a horních cest dýchacích 
nejčastěji sprchové vodě exponovaných osob. S těmito eventualitami je nutno při diferenciální diagnostice 
počítat a každý podezřelý nález konzultovat se specializovanou laboratoří. U chronických pacientů je 
následně nutné vyhledat a eliminovat domácí zdroj expozice M. xenopi. Terapie není komplikována postupně 
vznikající rezistencí na antibiotika a jiná terapeutika (jak je tomu u ostatních netuberkulózních mykobakterií). 
Empirická léčba déledobým (3-6 měsíců) podáním kombinace makrolidových preparátů a rifampicinu je 
dostatečně účinná pro eliminaci onemocnění u většiny pacientů, Ve třech z devíti námi evidovaných případů 
byla zároveň provedena chirurgická excize lokalizovaného plicního ložiska bez následné recidivy. 

Výzkum byl podpořen grantem AZV č. NU20-09-00114.
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SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH

ODBORNÝ PROGRAM I - COVID-19

COVID-19: dlouhodobé následky onemocnění

Miroslava Tachecí, Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

Pandemie nového koronaviru (SARS-CoV-2) způsobující akutní respirační onemocnění COVID-19 dramatickým 
způsobem změnila a mění život na celé planetě. První případy onemocnění se objevily již koncem roku 2019 
v čínském Wu-chanu a po několika měsících se onemocnění rozšířilo do celého světa. K dnešku (24.8.2021) 
byla infekce diagnostikována u téměř 213 milionů lidí a celkově bylo dokumentováno téměř 4,5 milionu 
úmrtí způsobených virem (Johns Hopkins Coronavirus Resource Center). Zdravotnické systémy se primárně 
zaměřily na zvládnutí vln akutních nemocných (se zahlcováním akutních lůžek a jednotek intenzivní péče) 
a očkování populace se snahou o omezení šíření infekce. Současně se ale zvyšuje množství dat dokumentující 
další rizika prodělaného COVID-19, která mohou (v souvislosti s masovým rozšířením infekce) představovat 
další významnou zátěž lůžkových zařízení i ambulantních praxí různých specializací. Většina nemocných se 
uzdraví v průběhu jednoho nebo dvou týdnů, cca 5 % pacientů ale může trpět po ústupu akutních příznaků 
infekce různými symptomy (> 4 týdny), souhrnně označovanými jako „dlouhý COVID“, postcovidový syndrom 
(post-covid syndrom) či postakutní následky infekce SARS-CoV-2 (PASC). Obtíže pak mohou přetrvávat 
měsíce, podmínkou stanovení diagnózy je absence jiné, vysvětlující příčiny. Mezi typické symptomy patří 
plicní (dušnost, kašel) i extrapulmonální (svalová slabost, únava, subfebrilie, bolesti svalů a kloubů, poruchy 
soustředění, paměti, deprese, úzkost, bolesti hlavy, palpitace, průjmy, zácpa, bolesti břicha, zvracení) 
příznaky. Příčiny obtíží jsou nejasné a mohou zahrnovat přímý vliv infekce na orgánové systémy, endotel cév, 
nespecifické důsledky závažného onemocnění, ale také vlivy psychické a neuropsychiatrické. Některá data 
naznačují pomalejší rekonvalescenci u nemocných s COVID-19 vyžadujících hospitalizaci či s komplikovaným 
průběhem, u polymorbidních a starších osob. Jiné studie tato zjištění zpochybňují, obtíže jsou pozorovány 
také u nemocných s lehkým průběhem. Onemocnění COVID-19 vyžaduje pozornost nejen ve fázi akutního, 
infekčního onemocnění, u významné části pacientů ale také poté. Takzvaný dlouhý COVID vyžaduje spolupráci 
odborníků různých specializací.

COVID-19 pohledem našeho pracoviště

Nikola Čejková, Věra Morávková, Krajská nemocnice Liberec a.s. - Infekční oddělení, Liberec

Covid-19 je momentálně nejčastěji diskutovaným tématem. V naší přednášce bychom Vám rády představily 
samotné onemocnění - charakteristika, inkubační doba a způsob přenosu, klinický průběh, léčba a prevence.

Ve spolupráci s laboratoří mikrobiologie (OKMI) bychom Vás seznámili podrobněji s vyšetřovací metodou PCR.

Organizační zvládání pandemie bylo v počátcích velice náročné, a proto chceme ukázat jaký byl začátek 
období koronavirové krize na našem pracovišti a jaký byl celý průběh až do dnešní doby.
V neposlední řadě je dobré znát i pohled člověka,který nás v takové době vedl a nenechal nás padnout až 
na to pomyslné dno.Takovým člověkem na našem oddělení byla a stále je naše vrchní sestra,která se podělí 
o zkušenosti i ze svého pohledu.
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Nově diagnostikovaný diabetes mellitus I. typu u pacientů s COVID-19 

Dominika Fučíková, Alena Vaňkátová, Miroslava Kudrnová, Petr Šmahel, Klinika infekčních nemocí LFUK 
a FN, HK, ČR

Virové infekce bývají jedním z nečastějších spouštěčů autoimunitních chorob. U dětských pacientů s COVID-19 
nebyly ve většině případů respirační obtíže hlavním důvodem hospitalizace. Mnohdy byl pozitivní výsledek 
SARS-CoV-2 náhodným nálezem a na infekčním lůžku byli děti hospitalizovány z izolačních důvodů. V době 
pandemie COVID-19 jsme na našem pracovišti zaznamenali celkem 4 případy nově diagnostikovaného 
diabetu mellitu I. typu - u dvou dětí a u dvou mladých mužů. Péče o dětského pacienta s diabetem a edukace 
rodičů je velmi specifická a nutností je úzká spolupráce s diabetologem. O to komplikovanější je při dodržení 
protiepidemických opatření.

Odběrové centrum Covid - 19 

Jaroslava Košťálová, Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN Hradec Králové

Koronavirová pandemie nás zastihla poměrně nečekaně. Málokdo věřil a nedokázal si představit, že virus 
SARS-CoV-2 dokáže ovlivnit naše životy na dlouhé měsíce. Byla přijata rychlá a efektivní opatření, která měla 
zabránit šíření nákazy. V tomto nelehkém čase docházelo jednak k zhoršení mezilidských vztahů a na druhé 
straně k ukázce neskutečné lidskosti. Já, lékařky a studenti jsme v první linii tuto lidskost zažili. Ve své sdělení 
popisují mnohdy nelehkou práci, přesuny odběrového stanu, klady a zápory umístění centra. Na závěr bych 
chtěla poděkovat všem, kdo pracoval v centru, za jejich neskutečné úsilí při budování “stanu”, všem, kdo nám 
pomáhal při nesnázích v naší práci.

Péče o pacienty s COVID-19 na JIP KIN FN Hradec Králové

Miroslava Kudrnová, Anna Vaňkátová, Dominika Fučíková, Klinika infekčních nemocí LFUK a FN, HK, ČR

Přestože jednotka intenzivní péče Kliniky infekčních nemocí v Hradci Králové disponuje izolačními lůžky 
pro pacienty s vysoce nakažlivými chorobami, COVID-19 představoval pro všechna zdravotnická zařízení 
a infekční oddělení nevyjímaje, novou výzvu. I když každoročně naše pracoviště zvládá péči za zvýšených 
izolačních podmínek o pacientky s chřipkou, omezené kapacity, vyhrazené pro volatilní nákazy, se ukázaly 
v době pandemie jako nedostatečné a bylo třeba mnohdy i improvizovaných stavebních úprav. Stejně tak 
množství spotřebního materiálu, personální nároky ale i celkový přístup k nemocným se od běžné péče lišil. 
V prezentaci uvádíme naše zkušenosti, úskalí ale i poučení z proběhlé pandemie COVID-19. 

„Je tu mezi námi…., nás nedostane!“ 

Ivana Witová1, Marcela Prayerová2, 1II. Interní klinika FN Plzeň, 2Klinika infekčních nemocí a CM FN Plzeň

Bc. Ivana Witová, II. Interní klinika FN Plzeň
V první části sdělení bych vás chtěla seznámit s pocity vrchní sestry, která v době pandemie koronaviru 
pomáhala se zajištěním chodu Covidového pavilonu FN, kam putovali pacienti z celého Plzeňského kraje. 
Vytvořit kvalitní tým nelékařských pracovníků, kteří se na povel ocitnou v 1. linii, byl nelehký úkol. Obavu 
z nákazy však vystřídala profesionalita a dobrá nálada. Nečekané situace nám pomáhala řešit Covidová 
jedenáctka – skupina vrchních sester ve FN Plzeň.
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Bc. Marcela Prayerová, Klinika infekčních nemocí a CM FN Plzeň
V druhé části sdělení se s vámi podělím o zkušenosti z pracoviště, kde jsme již v únoru 2020 začali pracovat 
na ošetřovatelských postupech při péči o pacienta se suspekcí či potvrzenou nákazou COVID-19. Zajištění 
odběrových týmů, telefonních konzultací, proškolování kolegů ve správném užívání OOP atd. 
Závěrem shrneme důležitost týmové spolupráce celé nemocnice, bez které není možné žádnou mimořádnou 
událost zvládnout!

ODBORNÝ PROGRAM II - VARIA

Dress syndrom 

Kateřina Vjačková, FN Ostrava, ČR

DRESS syndrom je poměrně vzácná nežádoucí reakce na podaná léčiva, která může pacienty i ohrozit na 
životě. Nejčastěji je popisován po antiepilepticích.
Kazuistika 6letého chlapce, kde tento syndrom vznikl po nasazení lamotriginu z důvodu fokální epilepsie, 
ADHD, atypického autismu. Dítě z 6. těhotenství narozeno v 30 g.t., s těžkým poporodním obdobím. Přijat 
pro generalizovaný svědivý papulovesikulární exantém po celém těle a teploty max. 40°C. Byla vyloučena 
parainfekční etiologie (spála, spalničky, parvoviróza, enteroviróza, EBV a Kawasakiho syndrom). Lamotrigin 
vysazen, kožní a systémové projevy s podporou prednisonu a antihistaminik odezněly. Dítě 6. den propuštěno 
do domácího ošetřování.

Vývoj ošetřovatelské péče na Klinice infekčních nemocí a CM FN Plzeň

Andrea Šindelářová, Štěpánka Zajíčková, Marcela Payerová, Renata Skřivanová, FN Plzeň, Klinika infekčních 
nemocí a CM

Historie – rok 1867 vznik prvního oddělení nakažlivých chorob.
V roce 1876 provedena větší adaptace nemocnice a v roce 1888 zřízena prozatímní nemocnice z důvodu 
nedostačujících prostor nemocnice pro ošetřování infekčně nemocných pacientů.
Rok 1902 nově postavené budovy s lůžkovým fondem cca 280.
Vznik Kliniky infekčních nemocí – rok 1961 disponuje klinika 256 lůžky, 80. léta snížení lůžkového fondu na 
169.

Současnost. 
V současnosti má klinika 50 lůžek a je jediným pracovištěm v Plzeňském kraji. Disponuje: 1lůžkovým 
oddělením pro dospělé, 22 lůžek, 1 oddělením pro volatilní a jiné nákazy, které vyžadují isolaci, 10 lůžek, 
Dětským oddělením pro děti od 5 týdnů věku, 18 lůžek. Nyní aktuálně probíhá přestavba nového odd. pro 
pacienty s nákazou COVID 19 Ambulantní trakt.

Diagnoza: varicela - meningokok - stafylokok

Jindřiška Kolaříková, Fakultní nemocnice Ostrava, CR

Prezentace kazuistiky 57 - letého pacienta, který byl doporučen k hospitalizaci pro suspektní varicelu 
s kolapsem. Při příjmu petechiální exantém na HKK - odběr krve a stěru z morfy na PCR BV s výsledkem: N. 
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menigitidis B pozitivní, 3x HK - Staphylococcus hominis. Provedeny kontrolní odběry krve a stěru na PCR, které 
negativní. Opakovaně hemodynamické pauzy a AV blokády do zavedení dočasné KS, která po 25 hodinách 
vypnuta na doporučení kardiologa a po 5 dnech zrušena. Pacient po 15denní hospitalizaci propuštěn do 
domácího ošetřování a předán do péče kardiologické ambulance.

Nebezpečí, které nevidíme

Romana Hommerová Sropková, Jana Lískovcová, NCB a.s.

Přednáška přibližuje problematiku cévních vstupů a závažnost katétrových sepsí. Obsahuje definici těchto 
sepsí a zároveň indikací, zásady ošetřování a sledování cévních vstupů. 
Dále pro představu popisuje příběh dvou pacientek, které v závislosti s žilním vstupem prodělaly katétrovou 
sepsi. První kazuistika pojednává o 77leté pacientce, která na naše oddělení byla přeložena z neurologie pro 
satelitní ložiska stafylokokové infekce při infekční endokarditidě. Pacientka se stafylokokovou sepsí po pobytu 
na ARO s UPV hospitalizována na neurologii s polyneuropatií kriticky nemocných, během hospitalizace 
vzestup CRP, bolesti a otoky kloubů. Na ORO sále provedena punkce pravého zápěstí a proplachová laváž 
pravého hlezna. Ze sálu přeložena na JIP našeho oddělení. Druhá 63letá pacientka byla přeložena na JIP našeho 
oddělení z neurologie v septickém stavu. Na CT C páteře zjištěn epidurální absces s progredující poruchou 
hybnosti, následovala evakuace abscesu a po výkonu podpora vitálních funkcí na ARO. Po stabilizaci opět 
přeložena zpět na JIP našeho oddělení.

Ošetřovatelská péče o HIV pozitivního pacienta s DLBCL – Case study

Petra Feberová, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice na Bulovce, Praha, Česká 
republika

Příspěvek pojednává o základních pojmech, které se mohou vyskytnout v péči o HIV pozitivní pacienty, tzn. 
rozdíl mezi HIV a AIDS, klasifikace HIV infekce podle CDC, CD4 lymfocyty, virová nálož, antiretrovirová léčba 
a stručná charakteristika DLBCL (Difuzní velkobuněčný B-lymfom) a ARL (AIDS related lymphoma). Dále se 
zabývá rozdílem v ošetřovatelské péči HIV pozitivních pacientů a zamyšlením se nad tím, jak COVID ovlivnil 
a stále ovlivňuje tyto pacienty. Druhá část příspěvku je věnovaná kazuistice (case study) HIV pozitivního 
pacienta s DLBCL s rozpadajícím se defektem v obličeji, který byl opakovaně hospitalizovaný na naší klinice 
a pro ošetřující personál byla tato péče velmi náročná ve všech směrech. Ošetřující personál má významnou 
roli při motivaci pacienta k zapojení se do celoživotní léčby a tím zlepšení kvality života, což je zakomponováno 
do závěru tohoto příspěvku.

Nekrotizující proces kůže u vaskulitidy

Lenka Dunferderová, Šárka Cihlářová, NCB a.s.

Kazuistika pojednává o případu 33letého muže s anamnézou letitého ethylismu a abusu drog, který byl 
17.6.2019 přivezen rychlou záchrannou službou na gastroenterologické oddělení pro ikterus, únavu, dechové 
obtíže a anurii. Pro klinický a laboratorní obraz hepatorenálního syndromu, jaterního a renálního selhání byl 
pacient přeložen na interní oddělení. Zde pro hypotenzi nutná vysoká podpora noradrenalinem. Vzhledem 
k anurii s anasarkou zahájena akutní hemodialýza. U pacienta postupně dochází k obnově diurézy a pozvolné 
normalizaci renálních parametrů. Současně probíhá konzervativní léčba jaterního selhávání. Postupně se 
však rozvíjí nekrotizující proces kůže a podkoží v oblasti skrota a stehen, suspektně na podkladě vaskulitidy. 
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Urologem vyloučena Fournierova gangréna a kvůli postižení genitálu zavedena epicystostomie. Provedena 
chirurgická nekrektomie. Odběrem kultivací z rány zjištěna masivní přítomnost pseudomonas a enterococus. 
Doporučená izolace pacienta pro polyrezistentní kultivační nález. Na základě výsledků citlivosti nasazena 
antibiotická terapie, přičemžpatologická agens citlivá pouze na amikacin. Pacient je vzhledem k nutnosti 
opakovaných převazů rozsáhlých nekrektomovaných ploch v celkové anestezii po domluvě přeložen na 
chirurgické oddělení. Odtud sjednán překlad na infekční oddělení. Na infekčním oddělení se u pacienta 
pokračuje v antibiotické terapii, tlumení bolesti, pravidelných převazech (Bactigras, sterilní čtverce s roztokem 
Prontosanu, suché krytí) a rehabilitaci. Z infekčního oddělení pacient přeložen na oddělení úrazové a plastické 
chirurgie k doléčení ranných ploch. Odtud na oddělení následné péče, kde pacient pokračoval v intenzivní 
rehabilitaci. Při dimisi naplánované pravidelné kontroly k posouzení stavu hojení ran a převazy v plastické 
ambulanci.

POSTEROVÁ SEKCE

Vývoj imunitních parametrů v čase u pacientů se spondylodiscitidou

Simona Arientová, Marek Štefan, Michal Holub, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Na Homolce

Úvod Osteomyelitida obratle – spodylodiscitida – představuje značný diagnostický a terapeutický 
problém. Etiologická diagnostika je složitá, za nejspolehlivější se považuje kombinace kultivačního, 
molekulárně biologického a mikroskopického vyšetření vzorku tkáně získaného CT navigovanou 
punkcí. Problémem je rovněž chronický průběh infekce, který vede k četným relapsům onemocnění 
po antibiotické léčbě, což může souviset s rozvojem imunosupresivní reakce podobně jako 
i jiných chronických infekcí. Cílem studie proto byla analýza aktivovaných CD8+ T lymfocytů 
a regulačních T lymfocytů v krvi v průběhu dispenzarizace pacientů po spondylodiscitidě. 

Metody V průběhu 5měsíčního ambulantního sledování byly vedle rutinních vyšetření provedeny 3 odběry 
nesrážlivé krve na imunofenotypizační vyšetření, které byla provedeno pomocí průtokového cytometru 
FACSCanto II firmy Becton-Dickinson a monoklonálních protilátek firmy BD Biosciences.

Výsledky Do studie bylo mezi roky 2017-2019 zařazeno 19 pacientů, kteří byli hospitalizováni na našem 
pracovišti pro spondylodiscitidu a následně rovněž ambulantně sledováni. Šlo o 14 mužů a 5 žen s průměrným 
věkem 65,4 roků a věkovým rozmezím 37-80 let. Mikrobiální etiologie byla potvrzena u 15 nemocných: 7x 
methicilin senzitivní Staphylococcus aureus, 5x plazma-koaguláza negativní stafylokoky, 2x enterokoky, 1x 
aktinomycety a Abiotrophia spp. V průběhu sledování došlo k významnému poklesu mediánu koncentrace 
CRP z 37,3 na 18,2 g/l a snížil se i medián exprese aktivačních molekul CD38 a HLA-DR na CD8+ T lymfocytech. 
Naopak medián procenta regulačních T lymfocytů, jehož bazální hodnota byla významně nad normou, se 
v průběhu sledování kontinuálně zvyšoval.

Závěr Výsledky imunofenotypizace aktivovaných a regulačních T lymfocytů ukazují pokles systémového 
zánětu v průběhu 5měsíčního sledování pacientů po spondylodiscititě. Nicméně vzhledem k tomu, že 
regulační T lymfocyty mohou potlačit i lokální imunitní reakci, jejich zvýšená přítomnost v krvi může 
signalizovat zvýšené riziko relapsu spondylodiscitidy.

Poděkování práce byla podpořena projektem institucionální podpory MO1012.
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Pilotní studie: testování nového odběrového setu Bi-Cov® v diagnostice respiračních virových infekcí 

Lenka Fischerová1, Tereza Kolářová 1, Zuzana Lacinová1, Jan Kubel 2, Zuzana Zemanová2, A. Marešová 2, Václav 
Maťoška1, Václava Adámková 3, Peter Bauer 1,4,  1OKBHI,  2KMAS, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha, 
3UKBLD klinická mikrobiologie VFN, Ke Karlovu 455, Praha, 4Bioinova a.s., Vídeňská 1083, Praha 

Úvod: Běžným postupem při stanovení virových agens v rámci respiračních infekcí je provedení 
nazofaryngeálního nebo orofaryngeálního výtěru s následnou izolací nukleových kyselin a stanovením 
přítomnosti virového genetického materiálu pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Recentní 
zkušenosti s laboratorní diagnostikou onemocnění COVID-19 ukazují výraznou potřebu snížení nákladů 
i časové náročnosti laboratorní diagnostiky. Vývojem epidemiologické situace se do popředí zájmu dostává 
diferenciální diagnostika respiračních viróz, kdy je vyžadována stejná rychlost a efektivita jako u detekce viru 
SARS-CoV-2.  

V prezentované pilotní studii jsme proto porovnali standardní postup molekulární diagnostiky zahrnující 
izolaci genetického materiálu s inovativním přístupem, u kterého odpadá nutnost jakékoliv chemické či 
fyzikální manipulace s biologickým vzorkem, který je po převzetí diagnostickou laboratoří připraven hned 
k analýze pomocí PCR. 

Metodika: Do studie byly zahrnuty vzorky nazofaryngeálních výtěrů s indikací respirační virózy do testovaného 
setu Bi-Cov® (Bioinova, a.s.)  Transportní roztok v setu umožňuje vedle přímé detekce nukleových kyselin virů 
i standardní zpracování vzorku izolací DNA/RNA. PCR byla provedena pomocí komerčních detekčních IVD 
souprav (FTlyo Respiratory pathogens 21; Fast Track Diagnostics).  V rámci limitního rozsahu pilotní studie 
jsme porovnávali efektivitu a specificitu PCR reakcí obou postupů. 

Výsledky: Analýzou 30 vzorků s klinickou indikací respirační infekce bylo stanoveno 14 pozitivit na různá virová 
agens (IAV: virus chřipky A/H1N1, HRV: lidský rhinovirus, HCoV: koronaviry, HRSV: lidský respirační syncyciální 
virus, HAdV: lidský adenovirus, EV: enteroviry, hPeV: lidský parechovirus), 16 vzorků bylo negativních. Výsledky 
PCR stanovení se v obou postupech shodovaly. Časová úspora činila veškerou dobu potřebnou na izolaci 
nukleových kyselin (v závislosti na výrobci a protokolu), nákladová úspora pak veškerý spotřební materiál 
nutný k izolaci genetického materiálu. 

Diskuze: Pilotní studie je aplikací postupu, který jsme použili i v rámci diagnostiky COVID-19 (SARS-CoV-2) 
použitím odběrového a autoizolačního setu Bi-CoV® (Bioinova), přičemž jsme byli schopni eliminací izolačního 
kroku snížit časovou náročnost celého postupu o 20-40 % v závislosti na počtu zpracovávaných vzorků. 
Rovněž nezanedbatelným benefitem je snížení manipulace se vzorkem, čímž se snižuje riziko chybovosti 
a kontaminace. Nákladově se pak jedná o ušetření za materiál potřebný k izolaci genetického materiálu. 
Dalším důležitým aspektem obou transportních médií je spontánní snižování virulence vzorku již krátce po 
odběru, co výrazně zvyšuje bezpečnost laboratorního personálu. 

Porovnání citlivosti tří antigenních testů na covid-19 s detekcí virové RNA pomocí 
kvantitativní RT-qPCR

A. Font1, T. Moško1, Z. Mělková1, M. Čurdová2, A. Vondráčková3, J. Závora4 ,Karel Holada1 , 1Ústav imunologie 
a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha, Česká republika, 2Oddělení klinické mikrobiologie, Ústřední vojenská 
nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Česká republika, 3Úsek mikrobiologie, Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady, Praha, Česká republika, 4Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Ústav lékařské biochemie 
a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
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Použití antigenních testů na Covid-19 pro testování osob bez příznaků respiračního onemocnění 
představuje kontroverzní a vysoce diskutované téma. Situace je komplikována dostupností velkého 
množství různých testů určených pro odlišné typy analytů, od vzorku slin a sputa, po výtěr z nosu, krku či 
nosohltanu. Panující nejasnosti o citlivosti a specificitě jednotlivých testů vedou k pochybnostem o jejich 
použitelnosti v probíhajících skríningových programech. Současná studie provedená na Ústavu organické 
chemie a biochemie AV ČR porovnávající citlivost 37 antigenních testů pomocí rekombinantního virového 
nukleoproteinu naznačila, že detekční limit jednotlivých testů se může lišit až o 3 řády (Ref 1). Jako příspěvek 
k probíhající diskuzi a abychom zúročili zkušenosti s PCR detekcí viru SARS-CoV-2 nabyté v průběhu testování 
studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy, jsme vyšli vstříc požadavku společnosti Anilo Trade SE (Praha) na 
provedení nezávislé studie porovnávající jimi distribuované antigenní testy na Covid-19. Pro porovnání nám 
byly dodány testy firem Newgene Bioengineering (Hangzhou, Čína), Seinofy (HuZhou, Čína) a Lepu Medical 
(Beijing, Čína). Samotná studie probíhala ve dvou etapách. V první jsme hodnotili detekční limit použitých 
testů pomocí dvou typů infekčního materiálu připraveného v naší laboratoři. Jednalo se jednak o supernatant 
a jednak o lyzát buněk Vero infikovaných klasickou „severoitalskou“ (B1.1) nebo „britskou“ (B1.1.7) variantou 
viru SARS-CoV-2. Použité materiály byly seriově naředěny půl logaritmickou škálou a schopnost hodnocených 
testů zachytit virus v jednotlivých ředěních byl hodnocen v duplikátech. Test Newgene byl hodnocen jako 
pozitivní v ředěních 1/500 až 1/1000 u všech typů použitých infekčních materiálů. Seinofy byl pozitivní 
v ředěních 1/100 až 1/500 a Lepu v ředěních 1/50 až 1/100. Oproti tomu kvantitativní jednokrokové RT-
qPCR poskytlo pozitivní výsledek i v ředěních 10-8 - 10-9. To naznačilo, že při použití laboratorně připraveného 
infekčního materiálu je detekční limit hodnocených antigenních testů nejméně o 5 řádů vyšší než detekční 
limit kvantitativního RT-qPCR. V druhé etapě hodnocení jsme provedli zaslepenou studii využívající zbytky 
vzorků z výtěru z nosohltanu, které byly poskytnuty spolupracujícími klinickými laboratořemi po provedeném 
testu na Covid-19. Vzorky byly uchovávány v lednici a transportovány na ledu maximálně do 24 h po odběru. 
Po doručení byly alikvóty vzorků analyzovány současně pomocí všech antigenních testů a zároveň byla 
vyizolována a zamražena RNA pro pozdější RT-qPCR detekci SARS-CoV-2. Po ukončení sběru vzorků byla 
provedena jejich RT-qPCR analýza a vzorky odslepeny. Po vyřazení vzorků, u kterých se výsledky naší PCR 
analýzy rozcházely s výsledky klinických pracovišť, jsme získali 79 pozitivních a 84 negativních vzorků na SARS-
CoV-2. Sensitivita hodnocených antigenních testů byla u Newgene 62 %, u Seinofy 55,8 % a u testu Lepu byla 
signifikantně nižší, 32,9 % (p ˂  0,01). Specificita byla 100 % pro testy Seinofy a Lepu a 98,8 % pro test Newgene, 
který poskytl jeden falešně pozitivní výsledek. Schopnost antigenních testů zachytit přítomnost viru úzce 
korelovala s virovou náloží přítomnou ve vzorku vyjádřenou počtem PCR cyklů potřebných k zachycení virové 
RNA. Testy Newgene a Seinofy byly schopné detekovat virus ve vzorcích pozitivních po méně než 30 cyklech 
a test Lepu potřeboval k úspěšné detekci vzorky pozitivní po méně než 25 PCR cyklech. Dosažené výsledky 
naznačují, že použité antigenní testy nejsou vhodné pro potvrzení Covid-19 u pacientů s nízkou virovou 
náloží. Naše studie prokázala signifikantní rozdíly v detekčním limitu a sensitivitě hodnocených antigenních 
testů a potvrdila výrazně nižšší limit detekce a vyšší sensitivitu metody RT-qPCR.

Iniciátorem studie byla firma Anilo Trade SE (Praha), která poskytla použité antigenní testy a kryla část nákladů 
na RT-qPCR analýzu vzorků. Firma neměla žádný vliv na plánovaní, provedení a hodnocení popsané studie.

Reference:
1)https://www.uochb.cz/cs/novinky/284/aktualizovane-vysledky-analyzy-antigennich-testu-a-hra-mistr-
antigenu  
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Objemný tumor hrudní stěny jako projev mimoplicní tuberkulózy – kazuistika 

Monika Krause, Kateřina Bochníčková, Petr Husa, Klinika infekčních chorob FN Brno, Brno, ČR

Úvod: Infekce Mycobacterium tuberculosis complex může postihnout kterýkoliv orgán. Mimo typického 
onemocnění plic bývá nejčastěji popsáno postižení lymfatických uzlin, pleury, urogenitálního traktu 
a páteře. Tuberkulózní afekce hrudní stěny či žeber jsou raritní, pohybuji se okolo 2 % z celkového počtu 
mimoplicních projevů, jichž je celosvětově hlášeno okolo 15-20 % ročně. Mezi lety 2015-2019 v ČR se podíl 
extrapulmonálních případů bez postižení plic pohyboval od 9 do 13 %.
Popis případu: Představujeme případ 33letého muže, bez interních komorbidit, původem z Filipín, dlouhodobě 
pracujícího v ČR, s 3 měsíce pozvolna narůstající bolestivou tuhou rezistencí v oblasti levé poloviny hrudníku, 
váhovým úbytkem a večerními subfebriliemi, který byl vstupně došetřován na oddělení chirurgické onkologie 
s podezřením na tumorózní infiltraci. Na CT plic v korelaci s objektivním nálezem popsána objemná formace 
hrudní stěny laterálně vlevo vel. 80x50x49 mm s osteolýzou 7. žebra, bez patologie v oblasti plicního 
parenchymu, pleury či hilové lymfadenopatie v CT obraze. Na UZ břicha zachyceny patologické uzliny 
jaterního hilu vel. do 35 mm, bez další patologie. Laboratorně byla zaznamenána zvýšená sérová koncentrace 
C-reaktivního proteinu (90 mg/l), lehká cholestatická hepatopatie a lehká mikrocytární hypochromní anémie, 
z onkomarkerů byla slabě pozitivní neuron specifická enoláza (NSE), B-2-mikroglobulin.

V diferenciální diagnostice mimo nádorové etiologie či sarkoidózy zvažována histiocytóza pro histologický 
nález necharakteristické histiocytární proliferace s parciální nekrotizací z provedené biopsie ložiska 
hrudní stěny. Následná excize z ložiska potvrdila abscedovanou kavitu s evakuací cca 300 ml hnisu, byl 
odstraněn kostní sekvestr osteolytického 7. žebra. Kultivačně i mikroskopicky byl hnis negativní. Ze stěny 
kavity histologickým rozborem zjištěn granulomatózně nekrotizující zánět. Pacient byl přeložen na Kliniku 
infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno pro podezření na infekční etiologii. Při klinickém vyšetření 
byla objektivizována patologicky zvětšená krční uzlina pod úhlem levé dolní čelisti a další tužší rezistence 
parasternálně vpravo. Následnou punkcí této rezistence evakuováno cca 10 ml hnisu. Aerobní i anaerobní 
kultivace punktátu byla negativní, mikroskopicky však potvrzeny acidorezistentní tyčinky. Polymerázová 
řetězová reakce (PCR) Mycobacterium tuberculosis hlášena pozitivní. Byla zahájena terapie tuberkulózy ve 
standardizovaném režimu čtyřkombinace antituberkulotik (isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol) 
s dobrou tolerancí pacientem. Doplněno ještě vyšetření serologie HIV s negativním výsledkem. Kultivace na 
Mycobacterium tuberculosis hlášena pozitivní z prvního odečtu po 3 týdnech. Pacient přeložen do odborného 
léčebného ústavu, kde nyní pokračuje v terapii tuberkulózy. 

Diskuze: Základní podmínkou úspěšné diagnostiky mimoplicní tuberkulózy je v diferenciální diagnostice 
na tuto možnost pomýšlet. Zvláště náročné je to v situaci, kdy chybí vodítko ve formě plicního postižení 
v kombinaci s nespecifickými příznaky (váhový úbytek, subfebrilie, noční pocení). Absence postižení plic 
byla popsána až v polovině případů skeletální tuberkulózy. Riziko mimoplicního postižení se dále zvyšuje 
s případnou imunosupresí, v našem případu nebyla imunosuprese potvrzena.

Prediktivní význam specifických borreliových antigenů v diagnostice neuroborreliózy: retrospektivní 
srovnávací studie

Václav Musil, Eva Vávrová, Žaneta Grácová, Lukáš Homola, Miriam Malá, Jan Pavelka, Lenka Krbková, Klinika 
dětských infekčních nemocí, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Fakultní nemocnice Brno

Cíl: je identifikování případných specifických sérových protilátek asociovaných s nervovou formou 
lymeské borrelioze (LB), které by již z vyšetření krve mohly u pacienta predikovat neuroborreliozu (LNB). 
Metodika: retrospektivní analýza dostupných mikrobiologických výsledků protilátek proti LB vyšetřených na 
KDIN od května 2016 do konce srpna 2020 metodou western blot. Pacienti byli rozřazeni do 2 skupin na základě 
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splněných kritérií. Společným kritériem pro obě skupiny je klinicky obraz popisovaný u LNB a séropozitivita 
borrelií vedoucí k hospitalizaci a lumbální punkci. Podle EFNS kritérií první skupinu tvořili pacienti s vysoce 
pravděpodobnou (klinický obraz, pozitivní intrathekální syntéza, pleocytóza) nebo pravděpodobnou (typický 
klinický obraz, pleocytóza nebo pozitivní intrathekální syntéza) diagnózou LNB. Do druhé skupiny byli zařazeni 
pacienti s absencí pleocytosy a intrathekální syntézy pro borrelie v mozkomíšním moku. K diagnostice byl 
použit immunoblot EUROLINE Borrelia-RN-AT, IgG a IgM (Euroimmun Ag, Lübeck, Germany). Z klinických 
potíží hodnoceny teplota nad 37.8 °C, subfebrilie (37-37.8 °C), meningismus, alterace vědomí, bolest hlavy, 
výpadky paměti, fotofobie, fonofobie, iritabilita, nauzea, zvracení, tremor, parestézie, poruchy spánku, únava. 
Pro určení validity výsledků byla pro každý statisticky významný parametr a jejich kombinace vypočtena 
senzitivita, specificita, pozitivní prediktivní hodnota (PPH) a negativní prediktivní hodnota (NPH). 

Výsledky: celkově hodnoceno 254 pacientů. V první skupině bylo zařazeno 198 dětí s mediánovým věkem 
8,3 roků, v kontrolní skupině 56 dětí s mediánovým věkem 10,6 roků. Zjistili jsme signifikantní rozdíl v detekci 
protilátek mezi skupinami ve tř. IgM u antigenů p39 (p = 0,002), IgG VlsE Ba (p=0,005), IgG VlsE Bb (p=0,001), 
IgG OspC (p< 0,001) a IgG p18 (p=0,042) při hladině významnosti α=0,05 (Fisher exact test). U jednotlivých 
parametrů je PPH přes 80 % dosažena u IgM p39, IgG VlsE Ba, IgG VlsE Bb a IgG OspC. Vyšší senzitivita byla 
dosažena pouze u IgG VlsE Bb (86 %) a IgG OspC (88 %). V rámci kombinací nejlepších výsledků dosaženo 
u „právě 4“ pozitivních pro PPH (91,8 %), Specificita je vysoká (> 90 %) při absenci 4 a více parametrů. 
Z klinických symptomů bylo statisticky významný meningismus (p< 0,001), bolesti hlavy (p<0,001), nauzea 
(p=0,006), tremor (p=0,013) a únava (p=0,001). Při kombinaci laboratorních parametrů a klinických potíží 
(hodnoceny jen bolest hlavy a meningismus) bylo nejlepších hodnot dosaženo u kombinace „4 až 5“ 
pozitivních parametrů a bolesti hlavy pro PPH (88.9 %), naopak při absenci 4 až 5 parametrů a bolesti hlavy 
byla specificita 96,4 %. Výborných výsledků bylo dosaženo při kombinaci meningismu a aspoň jednoho 
parametru pro PPV (>90 %), naopak při absenci „4 až 5“ pozitivních parametrů a meningismu je specificita 
100 %.

Závěr: naše výsledky by mohly pomoci včasněji predikovat diagnózu LNB u dětských pacientů s pozitivní 
sérologií borrelií, zamezit zbytečným ambulantním krokům oddalující pacienta od kauzální terapie a urychlit 
tak nástup na hospitalizaci s provedením příslušných úkonů. Dále by mohly výsledky pomoci u dětí, kde 
lumbální punkce nemůže být provedena. Nejlepší praktický dopad má pozitivita minimálně 4 z uvedených 
pozitivních parametrů IgM p39, IgG VlsE Ba, IgG VlsE Bb, IgG OspC a IgG p18 pro PPH a naopak absence 
minimálně 4 výše zmíněných pro specificitu. Při absenci kombinace s bolestí hlavy se specificita zpřesňuje. 
Meningismus při pozitivitě aspoň jednoho významného antigenu vysoce zvyšuje PPH, při absenci meningismu 
a aspoň 4 pozitivních parametrů prakticky LNB vylučuje. Obecně platí, že při zvyšujícím se počtu parametrů 
a při kombinací s bolesti hlavy nebo meningismu stoupá PPH u daného diagnostického postupu a klesá 
specificita u sledované populace pro LNB a naopak. NPV a senzitivita nedosahovaly významných hodnot.

Temporální arteritida - opomíjená diagnóza v primární praxi

David Vydrář, Petr Husa, Klinika infekčních chorob FN Brno, Brno, Česká republika

Úvod: Temporální arteritida (TA) svým klinickým obrazem často imituje infekce CNS, se kterými se běžně 
setkáváme v infektologické praxi a je často opomíjena v diferenciální diagnostice horečnatého stavu. 

Metodika: Překládáme kazuistiku pacientky s TA hospitalizované na Klinice infekčních chorob FN Brno 
v prosinci 2019. 

Diskuze: Kazuistika komplexně shrnuje klinický obraz, revidovaná klasifikační kritéria, nejnovější poznatky 
v terapii a diferenciální diagnostiku.
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Zoonotické mikroorganismy v Brně a Uherském Brodě

Alena Žákovská1, Monika Dušková1, Helena Nejezchlebová1, Lucie Šmídová1, Jiří Petráš1, Michal Dvořák2, 
1Přírodovědecká fakulta, MU Brno, UEB, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, 2Přírodovědecká fakulta, MU 
Brno, UEB, Oddělení mikrobiologie

Zoonotické organismy představují neustálé riziko pro zdraví člověka a zvířat. Klíšťata hrají důležitou roli 
při přenosu celé řady patogenních mikroorganismů. V této práci jsme se zaměřili na molekulární detekci: 
Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Ehrlichia chaffensis a Francisella 
tularensis. V roce 2018 a 2019 byla sledována jejich prevalence u klíšťat (Ixodes ricinus) na třech lokalitách na 
Moravě. Na dvou lokalitách v Brně, v městském parku Pisárky a v blízkosti Brněnské přehrady. Dále pak na 
lokalitě Uherský Brod - Havřice. Klíšťata byla vyšetřena na přítomnost zoonotických mikroorganismů pomocí 
metody Endpoint PCR. Anaplasma phagocytophilum, která je původcem granulocytární anaplazmózy, byla 
zastoupena v 3,4 % na lokalitě Brno - Pisárky, v 1,45 % na lokalitě Brněnská přehrada a v 1,8 % v Uherském 
Brodě. Borrelia burgdorferi s.l., původce lymeské borreliózy, byla zastoupena v 7,4 % na lokalitě Brno – Pisárky, 
v 5,32 % na lokalitě Brněnská přehrada v a 3,9 % na lokalitě Uherský Brod. Coxiella burnetii, původce Q horečky, 
byla identifikována pouze na lokalitě Brno – Pisárky, a to v 0,4 %. Ehrlichia chaffeensis, původce monocytární 
ehrlichiózy, byla identifikována na Brněnské přehradě v 0,4 % a v Uherském Brodě v 0,9 %. Francisella tularensis, 
původce tularémie, která napadá fagocyty, byla zastoupena na Brněnské přehradě v 1,05 % a v Uherském 
Brodě v 0,3 %. V Uherském brodě byl Také v těchto letech zaznamenán případ onemocnění tularémií.

Souhrnné výsledky jsou uvedeny v posterové prezentaci.

Borrelie a chování (ne)infikovaných klíšťat

Alena Žákovská, 1Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav experimentální biologie, Brno, ČR 
2Pedagogická fakulta MU, Brno, katedra Biologie, Brno, ČR

Úvod: Výsledky studií ukazují, že přítomnost patogenů v těle hostitele může měnit jeho chování a aktivitu, 
což může mít epidemiologický dopad. Literatura např. uvádí, že klíšťata přenášející virus klíšťové encefalitidy 
vykazovala vyšší aktivitu a toleranci k repelentu obsahujícímu DEET (N,N-diethyl-meta-toluamid, často 
užívaná aktivní složka v repelentech proti členovcům - komárům a klíšťatům). V rámci našeho experimentu 
jsme ověřovali hypotézu, zda přítomnost borrelií komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato v těle nymf 
klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ovlivňuje jejich reakce na esenciální olej z kurkumy žlutokořenné, látku 
s potenciálně repelentními vlastnostmi.

Materiál a metody: U vzorku 50 nymf klíštěte obecného, na kterých byly testovány repelentní účinky 
esenciálního oleje z kurkumy žlutokořenné (0,005 mg/cm2), byla následně metodou PCR analyzována 
přítomnost borrelií. 

Výsledky a závěr: Na základě statistického vyhodnocení výsledků (Chí-kvadrát, p = 0,31844; Fisherův 
exaktní test, p=0,28153) lze konstatovat, že nebyla prokázána spojitost mezi pozitivitou klíšťat na borrelie 
a jejich reakcí na repelentní přípravek. V rámci dalšího výzkumu považujeme za potřebné provedení dalších 
experimentů na větším souboru klíšťat, abychom výsledky zde prezentované studie ověřili.
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Sledování původců zoonotického potenciálu u divokých drobných savců a klíšťat v zoologické zahradě 
Brno (Monitoring of agents with zoonotic potential in wild small mammals and ticks in Zoological 
garden Brno)

Alena Žákovská3,4, Pavlína Pittermannová1, Jiřina Marková1, Lenka Černíková1,2, Petr Váňa3, František Treml5, Eva 
Bártová1,*
1Department of Biology and Wildlife Diseases, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, University of Veterinary 
and Pharmaceutical Sciences, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Czech Republic
2Department of Virology and Serology, State Veterinary Institute Prague, Sídlištní 136/24, 16503, Prague, Czech 
Republic 
3Department of Comparative Animal Physiology and General Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, 
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Czech Republic
4Department of Biology, Faculty of Education, Masaryk University, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Czech Republic
5Department of Infection Disease and Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary and 
Pharmaceutical Sciences, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Czech Republic

Abstract:
Wild small mammals and ticks play an important role in maintaining and spreading of zoonosis in nature but 
also in captive animals. The aim of this study was to detect antibodies to selected bacteria and parasites in 
wild rodents (n = 117) and ticks (n = 166) collected in area of zoo Brno. Heart rinses of rodents were used for 
serological examination by modified enzyme-linked immunosorbent assay to detect antibodies to Borrelia 
burgdorferi s.l., Coxiella burnetii and Francisella tularensis. Heart-printing of wild small mammals were 
examined by modified agglutination test to detect antibodies to Leptospira spp. Tissue samples (brain and 
liver) of small mammals were used for direct detection of T. gondii and Encephalitozoon spp. by PCR. The 
DNA isolated from ticks was used to detect B. burgdorferi s.l., Rickettsia sp. and A. phagocytophilum. The 
seroprevalence of bacterial infections in rodents was following: B. burgdorferi s.l. (IgG 6 %, IgM 7.7 %), F. 
tularensis (IgG 1.7 %, IgM 15.4 %), C. burnetii (IgG 0.9 %, IgM 2.6 %) and Leptospira spp. (3.4 %) with serovars 
L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae and L. sejroe. Parasite T. gondii and Encephalitozoon spp. was 
detected by PCR in 15.4 % and 19.7 % of rodents, respectively. In case of ticks, B. burgdorferi s.l. was detected 
by real time PCR in 15.7 %, Rickettsia sp. by PCR in 5.7 % and A. phagocytophilum by nested PCR in 1.4 %. The 
results of our study show that there is the risk of transmission of zoonotic infection from animals to human 
in zoo.
The abstract is based on a published article: 
Wild Small Mammals and Ticks in Zoos – Reservoir of Agents with Zoonotic Potential? 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8235793/#
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