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TROPICKÉ VIROVÉ INFEKCE

Arbovirózy (arthropode borne viruses):
• Termín zaveden v roce 1942
• Infekce RNA viry z různých fylogenetických skupin, které

se množí a jsou přenášeny členovci (komáři, klíšťata,..) 
na hostitele při sání

• Přenašeč (vektor) je nutný pro životní cyklus viru a 
přenašeč je obvykle infekční po celý život, u některých je 
možný i transovariální přenos

• Zvětšinou se jedná o zoonózy a nákazy s přírodní
ohniskovostí (výjimka městský cyklus horečky dengue)

• Bifázický průběh infekce



Zástupci arbovirů a virů hemoragických horeček
• Fylogeneticky nepříbuzné – patří do několika čeledí:

– Togaviridae: 
• Flavivirus

– Přenos komáry: dengue 1-4, žlutá zimnice, Zika, japonská
encefalitida, West Nile virus

– Přenos klíšťaty: klíšťová encefalitida, Loupping ill
• Alphavirus: chikungunya, o´nyong-nyong, koňské encefalitidy

– Bunyaviridae: 
• Flebovirus: Toscana , Rift Valley, Krymská-konžská HF
• Hantavirus: HF s renálním nebo plicním selháním

– Orbiviridae: 
• Coloradská klíšťová horečka, Kemerovo, Tribeč

– Arenaviridae: Lassa, Junin, Machupo – rezervoár hlodavci -moč
– Filoviridae: Ebola, Marburg – zvířecí rezervoár - kaloni

• Taxonomie nevysvětluje klinické příznaky



Japonská encefalitida
Západonilská horečka

Zika

Žlutá zimnice

Klíšťová encefalitida

Viry dengue typ 1-4

Evoluční vztah flavivirů (ML analýza 990 bp genu NS-5)

Přenos:       kom
áři                      klíšťata



VIRÓZY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI 

Arbovirózy (arthropode borne viruses):
• Termín zaveden v roce 1942
• Infekce RNA viry z různých fylogenetických skupin, které

se množí a jsou přenášeny členovci (komáři, klíšťata,..) 
na hostitele při sání

• Přenašeč (vektor) je nutný pro životní cyklus viru a je 
obvykle infekční po celý život, u některých je možný i 
transovariální přenos

• Většinou se jedná o zoonózy a nákazy s přírodní
ohniskovostí (výjimka městský cyklus horečky dengue)



KLINICKÉ DĚLENÍ ARBOVIROVÝCH INFEKCÍ
Čtyři hlavní klinické syndromy: 

1. Systémové horečnaté onemocnění (+ exantém) - dengue, papataci
2. Horečka s arthralgiemi – chikungunya, o´nyong-nyong, Ross River
3. Hemoragické horečky – žlutá zimnice, hemorag.horečka dengue
4. Encefalitidy a meningoencefalitidy – Japonská , TBE, West Nile V.

Často inaparentní infekce. U parentních inf. dvoufázový průběh:



Epidemiologie významných arboviróz

Dengue
Zika Urban Zika

Urban dengue



Rozšíření a klinické projevy 
významných arboviróz



HOREČKA DENGUE – SOUČASNÉ ROZŠÍŘENÍ
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Autochtonní případy dengue v Evropě

• Řecko, 1927-31: několik milionů nakažených, několik 
tisíc úmrtí, vektor Aedes aegypti

• Chorvatsko, srpen 2010: 17 případů, vektor Aedes 
albopictus

• Francie, Nice, září 2010: 2 případy, vektor Aedes 
albopictus

• Madeira, 10/2012 – 1/2013: 2218 případů, vektor 
Aedes aegypti



Horečka dengue na Madeiře

Aedes aegypti importován na Madeiru v r. 2005

Madeira, 10/2012 – 1/2013: 2218 případů



Rozšíření Aedes aegypti v Evropě



Bhatt et al., 2013

Úmrtí (17-25 tis.)

Závažně probíhající dengue (500 tis.)

Sympomatická nákaza (96 mil.)

Asymptomatická nákaza (294 mil.)

Klinické manifestace horečky dengue





Foto: F. Stejskal, FNB



Foto: D. Tomíčková, FNB



HOREČKA DENGUE 
• Nejrozšířenější a nejvýznamnější arboviróza: 30°s.š. –

40°j.š. (odhad 390 miliónů onemocnění ročně)
• Přenos: Aedes aegypti – městský cyklus (rezerv. člověk) Aedes 

sp. (A. albopictus) – pralesní cyklus (rezervoár opice)
• Původce: Flavivirus (typ 1 – 4):

– Klinický průběh stejný, imunita není zkřížená vůči ostatním subtyp.
– Opakované infekce různými subtypy: hemoragická forma (0,5 mil./rok)
– Vliv typu dengue (1-4) na vývoje vakcíny: ChimeriVax (Sanofi)

• Klinika: ID 2-7(-10) dnů: , horečka 40°C (1-10 dnů),  bolesti hlavy, 
svalů, kloubů, vyrážka (od 3.-6. dne), hepatomegalie

• Laboratoř: leukopenie, trombocytopenie, elevace JT
• Diagnostika: serologie (ELISA IgM, IgG), NS1-Ag, RT-PCR
• Terapie: symptomatická; prevence: moskytiéry, repelenty

! Šíření dengue: pandémie: Latinská Amerika, Indie a JV Asie



Foto archiv Odd. trop. medicíny

Hemoragiská horečka dengue –
klinické projevy



HOREČKA DENGUE 
• Nejrozšířenější a nejvýznamnější arboviróza: 30°s.š. –

40°j.š. (odhad 390 miliónů onemocnění ročně)
• Přenos: Aedes aegypti – městský cyklus (rezerv. člověk) Aedes 

sp. (A. albopictus) – pralesní cyklus (rezervoár opice)
• Původce: Flavivirus (typ 1 – 4):

– Klinický průběh stejný, imunita není zkřížená vůči ostatním subtyp.
– Opakované infekce různými subtypy: hemoragická forma (0,5 mil./rok)
– Vliv typu dengue (1-4) na vývoje vakcíny: ChimeriVax (Sanofi)

• Klinika: ID 2-7(-10) dnů: , horečka 40°C (1-10 dnů),  bolesti hlavy, 
svalů, kloubů, vyrážka (od 3.-6. dne), hepatomegalie

• Laboratoř: leukopenie, trombocytopenie, elevace JT
• Diagnostika: serologie (ELISA IgM, IgG), NS1-Ag, RT-PCR
• Terapie: symptomatická; prevence: moskytiéry, repelenty

! Šíření dengue: pandémie: Latinská Amerika, Indie a JV Asie



Počty případů horečky dengue 
na Infekční klinice Nemocnice Na Bulovce

Dr.  M.Trojánek, Dr. F.Stejskal a kol.



Dr.  M.Trojánek, Dr. F.Stejskal a kol.

Destinace pacientů s horečkou dengue 
na Infekční klinice NNB (152 pacientů)



Dr.  M.Trojánek, Dr. F.Stejskal a kol.

Klinické příznaky u pacientů s horečkou dengue 
na Infekční klinice NNB (152 pacientů)



Laboratorní nálezy u pacientů s horečky dengue 
na Infekční klinice Nemocnice Na Bulovce



Malarie, dengue, chikungunya a Zika 
Import Nemocnice Na Bulovce 2006-16
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Destinations of patients with malaria and dengue



P.falciparum 
malignant

Dengue (N=69) 
Day: 0-4

Dengue (N=44) 
Day: 5-9

Leukocytes 
(x109/l) 5.5 (4.1-6.8) 2.7 (2.0-3.6) 3.3 (2.9-4.9)

Platelets
(x109/l) 70 (31-124) 162 (120-189) 123 (78-149)

Erytrocytes 
(x1012/l) 4.7 (3.9-5.1) 4.8 (4.5-5.1) 5.0 (4.6-5.2)

CRP (mg/l) 139 (92-164) 6.9 (3.7-15.6) 3.2 (2.0-8.2)

ALT (µkat/l) 0.71 (0.53-1.20) 0.63 (0.41-0.94) 1.09 (0.66-1.58)

Trombine time
(R 1/1) 1.31 (1.18-1.38) 1.20 (1.04-1.30) 1.11 (1.01-1.25)

Comparison of laboratory results in patints with 
severe malaria (N=15) and dengue fever 

(N=113)

Trojanek M et all.: Dengue fever in Czech travellers. Travel Med Infect Dis. 2016, 14(1):32-8.



Průkaz protilátek (ELISA):

IgM protilátky – poz. od 4. dne (falešná pozitivita)

IgG protilátky - zkříženě reaktivní s jinými flaviviry, 

(očkování MEK, žlutá zimnice JE)

Párová sérologie (sérokonverze)

NS1 antigen (ELISA):

vysoce senzitivní i specifický test, časná pozitivita, 

finančně nenáročný

RT-PCR: časná pozitivita, do 7. – 10. dne

Diagnostika horečky dengue



Rychlé diagnostické testy na detekci 
NS1 Ag - imunochromatografie

Distribuce:  Alere, A. Menhartová



Pacienti s potvrzenou nákazou virem dengue:

ELISA NS1 antigen pozitivní:  129 vzorků (100,0 %)

ICT NS1 antigen pozitivní: 118 (91,5 %)

ELISA NS1 antigen negativní: 14 vzorků (100,0 %)

ICT NS1 antigen negativní: 14 vzorků (100,0 %)

Pacienti s jinou diagnózou:

ELISA NS1 antigen negativní: 19 vzorků (100,0 %)

ICT NS1 antigen negativní: 19 vzorků (100,0 %)

RDT na detekci NS1 Ag – srovnání testů

Dr.  M.Trojánek, Dr. F.Stejskal , Dr. Sojková a kol.



Pacienti s malárií na Infekční klinice NNB v r. 2015

5 pacientů s těžkým průběhem a pobytem na JIP (4x pracovně) 
všichni v subsaharské Africe bez chemoprofylaxe

V roce 2016 dvě úmrtí na malárii v NNB

31%..36%
22%

28%

21%
29%





Rychlé imunochromatické testy na detekci malárie



Pozitivní výsledek vyšetření BinaxNOW

Pl. falciparum - parazitémie 0,88 %

Pacient 2



ŽLUTÁ ZIMNICE 
• Původce: Flavivirus (1 typ viru – zkřížená imunta)
• Přenos: městský cyklus - Aedes aegypti (Afrika - rezerv. člověk) 

sylvatický cyklus (rezervoár primáti) - Aedes (Afrika); 
Haemagogus, SabesthesR (Již. Amerika)

• Epidemiologie: SZO (2015) - odhady – 84-170 000 nákaz/rok 
(85 % v Africe) a 30-60 000 úmrtí/rok

• Klinika: ID 3-6 dnů: ,horečka, zvracení, bolesti hlavy, svalů, 
kloubů (červené stádium - trvá týden); u 15 % postižených dojde 
ke druhé febrilní fázi s hepatorenálním selháním (žluté stádium), 
hematemezou, krvácivými projevy (černé stádium). Mortalita 20–
50%. Nozokomiální přenos není

• Diagnostika: sérologie (IgM, IgG), RT-PCR, izolace viru, EM
• Terapie: symptomatická na jednotkách intenzivní péče
• Prevence: vakcinace – živá atenuovaná vakcína (povinná do 

některých afrických zemí)



ŽLUTÁ ZIMNICE - ROZŠÍŘENÍ



Rozšíření komárů Aedes aegypti v Americe

Hubení
komárů –
eliminace 
žluté
zimnice



Eradikace komárů Aedes aegypti 

Kontrola líhnišť

Fumigace



Zdroj WHO a National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) 

Současné šíření žluté zimnice v Jižní Americe

Městské
epidemie

Šíření viru 
na jih

Rio de Janeiro
Sao Paulo



Horečka chikungunya



HOREČKA CHIKUNGUNYA

• Původce: Alphavirus (čeleď Togaviridae) - Semliki Forest 
complex (příbuzný o´nyong-nyong)

• Historie: onemocnění popsáno v Tanzánii v letech
1952-53; virus izolován ze sér pacientů i z komárů; 
chikungunya = „that which bends up“ (Makonde)

• Rezervoár: Opice (Afrika) – Aë. furcifer, Aë. africanus
člověk v době epidemií – až 80% obyvatel postiženo

• Vektor: Aëdes aegypti Afrika; Aëdes albopictus Asie, 
Indický oceán

• Rozšíření původní: subsaharská Afrika, Arabský 
poloostrov, Indický subkontinent, jihovýchodní Asie



Historické rozšíření horečky chikungunya



Foto: H. Rozsypal, FNB



Foto: H. Rozsypal, FNB



Horečka chikungunya
Příznaky onemocnění
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Reunion

INDIE
Šíření horečky chikungunya v Indickém oceánu

Bodová mutace v genu E1: A226V



Horečka chikungunya v Evropě

Aedes albopictus byl nalezen v již. 
Francii, sev. Korsice, sev.  Itálii, v 
Albánii, Španělsku a Švýcarsku 

Import chikungunya do Francie:  3/2005 - 6/2006 

2007: 247 laboratorně
potvrzených 
autochtonních případů
v severní Itálii

Zdroj: turista z Indie

Francie autochtonní: 
2010: 2; 2014: 12 případů



Rozšíření Aedes albopictus v Evropě



Šíření horečky chikungunya v Americe                     
od roku 2013



Rozšíření a klinické projevy 
arbovirových encefalitid



Léto 1999: Albany, NY, NYSDOH, 
masivní úhyny vran v Upstate NY



• 23.-28.8.1999 identifikováno 8 případů encefalitidy (v df.dg. 
botulismus, GBS)

• Zdraví, starší lidé (58-87 let) žijící v severním Queens (oblast 
3x3 km); neurologickým příznakům předcházela horečka, mírné
GIT potíže a svalová slabost

• Všichni strávili nějakou dobu venku na zahradě, zvl. ve 
večerních hodinách, nikdo z rodinných příslušníků neonemocněl

• Zpočátku podezření na St. Louis encefalitidu (poz. sérologie)
• WNV (virus západonilské horečky) identifikován jako příčina 

onemocnění lidí (izolace, RT-PCR), virus izolován z ptáků (zoo, 
divocí) i komárů r. Culex

• Současně zaznamenána úmrtí velkého množství ptáků (vrány) 
na encefalitidu ve státu NY

• Geneticky příbuzný WNV izolátům z Izraele

Neznámé onemocnění v New York City



• V USA cirkuluje několik genotypů - ? odlišné virulence ?

• NYSDOH: 1.5. – 30.11.1999 13 654 hlášení o úmrtí 17 339 
ptáků (33 % vran) – encefalitida, z mozků izolován WNV s 
identickou sekvecí jako u lidských případů
Connecticut 1999: 1 040 úmrtí vran
Úmrtí ptáků nebyla běžně pozorována v předchozích 
epidemiích WNV, kromě Izraele v r. 1968

• Rychlé šíření WNV v USA a celé Americe (s výjimkou tropických 
oblastí) po roce 2000

• Výrazně více případů WNV i závažnější průběh v USA než v 
Evropě

Virus západonilské horečky v USA



Rozšíření viru západonilské horečky – rok 2000



Rozšíření WNV v USA v letech 1999 - 2001



Rozšíření WNV v USA v roce 2004



• V USA cirkuluje několik genotypů - ? odlišné virulence ?

• NYSDH: 1.5. – 30.11.1999 13 654 hlášení o úmrtí 17 339 ptáků
(33 % vran) – encefalitida, z mozků izolován WNV s identickou 
sekvecí jako u lidských případů
Connecticut 1999: 1 040 úmrtí vran
Úmrtí ptáků nebyla běžně pozorována v předchozích 
epidemiích WNV, kromě Izraele v r. 1968

• Výrazně více případů i závažnější průběh v USA než v Evropě:

Virus západonilské horečky v USA

Celkem Neuroinvazivní Úmrtí
USA - 2012 5674 2873 270
EU - 2014 74 66 NA



HEMORHAGICKÉ HOREČKY Z MOŽNÝM 
INTERHUMÁNNÍM PŘENOSEM 

EXKRETY NEBO SEKRETY - VNN

• Ebola
• Marburg
• Lassa
• Konžská-krymská hemoragická horečka

• Vysoká mortalita
• Neexistuje účinná terapie, prevence
• Není přenos aerosolem!



Ebola
2014 – Západní Afrika (Ebola Zaire)
97% homologie s kmeny ze střední Afriky
Přenos na lidskou populaci – lov kaloňů (primátů)
Březen 2014 – jihovýchodní Guinea
Další šíření: Libérie, Sierra Leone
Importované příp.: Nigérie, Senegal, Mali, USA, VB, Špaň. 
8. 8 2014: Stav ohrožení mezinárodního významu
Do 13.4. 2016 hlášeno 28 652 případů a 11 325 úmrtí, 

více než 17 000 osob infekci přežilo 
- přenos přerušen: Siera Leone, Guinea – konec 2015

Libérie – přelom 2015 - 16

2014 – DR Kongo (Ebola Zaire): nezávislá epidemie
62 případů onemocnění a 35 úmrtí



Epidemie Eboly: 1976-2014





Sperma – persistence viru 531 dnů, sexuální přenos – nové případy 
onemocnění v Guiney a Libérii v únoru – dubnu 2016







Virové respirační infekce



VIRUS HENDRA A NIPAH
• 1994 identifikovány případy encefalitidy u koní a lidí

způsobené virem Hendra (Paramyxovirus)
• IX/1998 – V/1999 v Malajsii zaznamenána epidemie 

(265 případů a 105 úmrtí) encefalitidy u chovatelů vepřů
čínského původu; podezření na  virus JE

• Klinické příznaky: ID 1-70 dnů, horečka (98%, 4-7 dnů), 
bolesti hlavy (69%), zpočátku respirační příznaky, 
progrese do těžké meningoencefalitidy, bezvědomí, s 
40% mortalitou

• Patologie CNS: vaskulitida s obrovskými buňkami, a 
virovými inkluzemi – imunohistochemie pozitivní s 
Hendra hyperimunním sérem

• Izolace paramyxoviru (EM, RT-PCR, sekvenace) – virus 
Nipah; kaloni přirozený rezervoár

• Surveillance vepřů (+1,1 mil.), další případy Nipah 
infekce na Indickém subkontinentu v následujících letech



Henipaviry
• Henipavirus - RNA viry s jednořetězcovou            

RNA s negativní polaritou
• Čeleď: Paramyxoviridae
• Virion pleomorfní, velikost 40 - 600 nm.
• Nukleokapsida je asociována s L a 

P proteiny, má lipidový obal
• Rozšíření: Austrálie, Asie, Afrika
• Rezervoár: plodožraví kaloni                                 

(fruit bats = flying foxes) a
další menší netopýři

• Smrtelná onemocnění lidí a                           
domácích zvířat – zoonózy

Pteropus vampyrus (large flying fox) – rezervoár viru Nipah



VIRUS HENDRA A NIPAH
• 1994 identifikovány případy encefalitidy u koní a lidí

způsobené virem Hendra (Paramyxovirus)
• IX/1998 – V/1999 v Malajsii zaznamenána epidemie 

(265 případů a 105 úmrtí) encefalitidy u chovatelů vepřů
čínského původu; podezření na  virus JE

• Klinické příznaky: ID 1-70 dnů, horečka (98%, 4-7 dnů), 
bolesti hlavy (69%), zpočátku respirační příznaky, 
progrese do těžké meningoencefalitidy, bezvědomí, s 
40% mortalitou

• Patologie CNS: vaskulitida s obrovskými buňkami, a 
virovými inkluzemi – imunohistochemie pozitivní s 
Hendra hyperimunním sérem

• Izolace paramyxoviru (EM, RT-PCR, sekvenace) – virus 
Nipah; kaloni přirozený rezervoár

• Surveillance vepřů (+1,1 mil.), další případy Nipah 
infekce na Indickém subkontinentu v následujících letech



VIRUS NIPAH
• Počty případů encefalitidy Nipah v Indii a Bangladéši v 

letech 2001-12:  280 případů s 211 úmrtími (75 %)

Zdroj: WHO



Epidemie henipavirů a rozšíření kaloňů (červeně – Hendra virus; modře –Nipah virus) 
Zdroj: Wikipedia

RozšířeníHenipavirů



Výskyt viru Hendra

Zdroj: Wikipedia



Případy infekce Hendra 
u koní a lidí v Austrálii

Zdroj: Geoffrey Playford, ICTMM 2016



Persistentní infekce Hendra u člověka

Zdroj: Geoffrey Playford, ICTMM 2016



Asymptomatické infekce Hendra u psů

Zdroj: Geoffrey Playford, ICTMM 2016



Co předcházelo závažným epidemiím virových 
infekcí v posledních desetiletích?

• Změny v přírodním prostředí (odlesňování, změny 
klimatu, migrace rezervoárových zvířat)

• Změny v chování lidí (Nipah, Ebola?)

Význam epidemií „nových“ infekcí je třeba hodnotit 
i ve vztahu k jejich geografickému rozšíření

• Izolované a neimunní populace jsou mnohem více 
vnímavé k „novým“ infekcím



1 184 000 000

United Nations World Tourism Organization (UNWTO), data za r. 2015

Celkový počet turistických cest za 1 rok:

Asi 1/10 je s rozvinutých zemí do oblastí tropických   
nebo s nízkým hygienickým standardem



Postup při podezření na VNN
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Děkuji za pozornost


