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Virové infekce v historii
Starověk – skalní kresby, egyptské reliéfy znázornily 

morfologické změny na lidském těle → poliomyelitis, 
variola



Virové infekce v historii
Epidemie, pandemie → ovlivnění historických událostí

x historické události → epidemie
Války od starověku do 20.stol. → přesun lidí, hlad, 

zhoršené hygienické podmínky, stres
Mor, břišní tyfus, pravé neštovice, chřipka - nejčastější

infekce
Mor - staré Řecko, Justiniánův mor v 6. stol. v 

Byzantské říši, do pol. 14.stol. v Evropě → smrt 20 mil. 
osob, mor ve třicetileté válce

 „španělská chřipka“ po 1.sv. válce
Popis epidemií – Thúkydides, kroniky
Zámořské objevy – import / export infekcí



Pravé neštovice - variola

Starověk - první známky na mumii faraóna Ramesse 
(13. stol. př.n.l.), v Číně, Indii  

Rozšíření z endemických oblastí Asie do Evropy, sev. 
Afriky – 6. – 8. stol.

Zámořské cesty – import do jižní Afriky, Ameriky
1796 dr. Jenner - vakcinace
Program eradikace neštovic – WHO projekt 1957 -

1977, poslední případ v Somálsku; prof. Raška, prof. 
Ježek 



Poliomylitida – dětská obrna
Starověk – Egypt, Řecko (Hippokrates) 
Epidemie na konci 19. stol., velké epidemie ve 20. 

stol., intervaly 3 – 5 let
1908 – Landsteiner a Popper – virová etiologie
Salk a Sabin – 1955, 1957 vakcíny
Program eradikace polio - WHO 1988
Začátek 21. stol. – eradikace ve většině zemí světa 

(2002 - pouze 7 zemí Indie, Nigérie, Egypt, 
Pakistán, Afghánistán, Somálsko, Niger)

Současnost – válka na Středním východě, znovu a 
import – další země Afriky, případy v Číně – 19 
zemí



Ostatní virové infekce
Vzteklina u lidí, zvířat – Mezopotámie před 4000 

lety, Řecko 
1885 – Louis Pasteur, postexpoziční profylaxe
Chřipka – asi v dávné minulosti, popis onemocnění

ze 16.stol., virus izolován 1933, opakující se 
pandemie

Spalničky – popis z 10.stol. z Persie
Zarděnky – popis v 18. stol., 40. léta 20. stol. 

epidemie v Austrálii → vrozený zarděnkový 
syndrom 



Nejvýznamnější nově objevené virové
infekce
 Virové hepatitidy: HAV, HBV - 50. léta; HDV -1977; HCV -1989; 

HEV – 1990; HGV – 1995 – VHE nyní první místo mezi akutními 
virovými hepatitidami v Evropě

 HIV – (1981), 1983
 Hantaan virus – 1953
 Hendra, Nipah virus – 1994, 1999
 Virus ptačí chřipky H5N1 – 1997, pandemie chřipky H1N1 2009
 hMPV – 2001 
 SARS – 2003 
 MERS – 2013 
 Ebola – 2014, objev 1976
 Zika virus – 2015; objev 1947 opice Rhesus, les Zika, Uganda, 

1952 člověk, Nigérie



Nově objevené virové infekce

2013 - americký prestižní časopis mBio - zpráva 
mezinárodního týmu vědců, vedeného prof. 
Ianem Lipkinem: …“savci jsou nositeli asi 320 000 
dosud nepoznaných virů, z nichž řada může 
představovat potenciální hrozbu přenosu nových 
nákaz na člověka“…

Profesor Lipkin - studie provedených na kaloních 
- 55 nových virů z 9 různých čeledí



Spektrum současných virových 
infekcí
 Změna spektra pacientů – přechod od „klasických“

virových infekcí  infekce postihující
imunokompromitované pacienty

 Latentní infekce (herpetické viry), chronické infekce 
(hepatitidy), aktivace, monitoring antivirové terapie

Význam nových, běžně nediagnostikovaných virů
(polyoma viry – BK, JC; HHV 6,7,8)  rozšíření dg.

 Infekce různými genotypy viru
Rezistence na léčbu antivirotiky u virových mutant
Rozšíření, import agens dříve netypických pro danou 

oblast – WNV ve střední Evropě, rozšíření viru 
klíšťové encefalitidy po dalších oblastech (klíšťata v 
NL)



Diagnostika virových infekcí
Sestrojení mikroskopu – A. van Leewenhoek (1632 – 1723)
 20. století – základní objevy (virus tabákové mozaiky, 

bakteriofág)
Ruska 1933 elektronový mikroskop
 40. léta - základní objevy pro dg. virových infekcí - kuřecí

embryo,  Enders 1949 - buněčné kultury  izolace živého viru
 1953 – Watson, Crick - struktura DNA
 60. – 70. léta – klasické sérologické metody – KFR, HIT, VNT, 

IF
 70. léta – genetické objevy  restrikční endonukleázy, 

reverzní transkriptáza u retrovirů, monoklonální protilátky
 Začátek 80. let – ELISA v rutinní dg.  zrychlení metodiky, 

průkaz virových antigenů, tříd Ig
 1986 – Mullis – PCR 
 21. stol. – sekvenční analýza



Expresní virologická diagnostika
Výsledek řádově v hodinách, minutách, validní vyšetření

samostatného vzorku
Začátek 21.st. – analyzátory výkonnější, možnost 

vyšetření 1 séra na desítky markerů současně, Ag, Ab 
Kombinované testy – Ab+Ag (HIV, HCV), možnost 

časnější dg., vysoká citlivost i specificita
Vysoká citlivost někdy na úkor specificity  hraniční

reaktivita 
 Imunochromatografický průkaz antigenu na proužku - viry 

GIt (rotaviry, adenoviry), respirační viry – antigeny v. 
chřipky A,B, adeno, RSV

Real-time PCR, virová nálož, sekvenční analýza 
BSL 3,4 – lab. dg. vysoce nebezpečných nákaz                                                   



Trendy současné dg. virových 
nákaz
Zaměření na pacienta z hlediska dif. dg. 

bloky vyšetření - virové hepatitidy, respirační viry, 
virové exantematické nákazy, TORCH – sérologické
metody, kvantifikace NK

Komplexní vyšetření z hlediska patogenese susp. 
infekce – spolupráce klinika s laboratoří, validní
informace o pacientovi, vyšetření sérol. markerů
podle fáze susp. nemoci 

Snaha určení signifikantního patogena, fáze infekce, 
interpretace výsledků

Léčba – antivirotika, monitoring odpovědi, rezistence



Prevence a terapie virových 
nákaz
V době morové pandemie – preventivní izolace 

připlouvajících lodí, karanténa lidí
1796 – Edward Jenner – očkování proti neštovicím
 Ignatz Semmelweis – 1818 – desinfekce rukou
18. stol. - základy imunoterapie
Přelom 19.-20. stol. – základní objevy imunologie
50.-60. léta 20. stol. – očkovací programy
90. léta 20. stol. – účinná antivirotika
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Děkuji vám všem za pozornost


