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Základní charakteristika viru Zika

Čeleď Flaviviridae, rod Flavivirus
 obalený RNA virus, vel. 40-60nm
 vektor – převážně komár rodu Aedes

 příbuzné viry: dengue, žlutá zimnice, japonská
encefalitida, klíšťová encefalitia



Flavivirus



Laboratorní diagnostika infekce v. Zika
Přímý průkaz (PCR, kultivace)

PCR – detekce virové RNA
pan-flavi PCR + sekvenace 
 specifická RT-PCR RNA/Zika

Materiál
EDTA plazma nebo sérum 2-7 dní
moč 1-2 týdny
 sliny, sperma, likvor, plodová voda, sekční materiál,…



Maximální prokázaná doba přítomnosti 
viru Zika v tělních tekutinách

PCR Kultivace viru

Krev 15 dní (obvykle 2-7) 6 dní

Krev u těhotných 58 dní -

Moč 39 dní (obvykle 7-14) 4 dny

Sliny 91 dní (obvykle 2-7) 6 dní

Sperma 188 dní 24 dní

Cervikální hlen 11 dní -

Mateřské mléko 8 dní 4 dny



Laboratorní diagnostika infekce v. Zika
Nepřímý průkaz (protilátky)
 IgM od 3. dne, pozitivita až 3 měsíce
 IgG přetrvávají měsíce až léta (celoživotně?)

 NIF, ELISA IgG, IgM – různí výrobci, různé antigeny
 nativní antigen, E protein – vysoká citlivost, ale zkřížené reakce
 rekombinantní NS-1 antigen – dobrá specificita, ale nižší citlivost

 virusneutralizační test (VNT) - konfirmace
PRNT
mikromodifikace v 96-jamkové destičce



Virusneutralizační test (VNT)
 detekce neutralizačních protilátek
 princip: specifické protilátky ve vzorku zablokují vazebná

místa na povrchu viru, tím virus zneutralizují - zabrání jeho 
infekčnosti

 zlatý standard v sérologii arbovirů
nejspecifičtější sérologická reakce – využití pro konfirmace
vysoká citlivost testu

 nutný živý virus a vnímavá buněčná kultura
 nevýhody

manipulace s infekčním virem
délka trvání (5-7 dní)
nerozliší třídy protilátek



Provedení VNT Zika v mikromodifikaci
 pracovní ředění viru Zika, kmen MR-766
 buňky PS (prasečí ledvina) nebo CV-1 (opičí ledvina)
 96-jamková sterilní mikrotitrační deska
 dvojnásobná ředění vzorku
 odečtení cytopatického efektu viru

 pod mikroskopem
makroskopicky s využitím vitálního červeného barviva

 VN titr – nejvyšší ředění vzorku, které zabrání cytopatickému 
efektu minimálně u 50% buněk
 VN titr >8 pozitivní
 VN titr =8 hraniční – doporučujeme zopakovat odběr
 VN titr <8 negativní



Kultivace viru



Foto: M. Pomiklová ZÚ OstravaBuňky CV-1 – cytopatický efekt 
(zvětšení 100X)

Elektronový mikroskop
Zvětšení 200000x



Virusneutralizační test (VNT)
4       8     16     4      8      16    32    64   128   256  512  1024 



Doporučený diagnostický postup dle WHO
 1.-3. den od zač. příznaků

PCR sérum + moč
PCR na dengue a CHIKV

 4.-7. den od z.p.
PCR sérum + moč
protilátky IgM + VNT

 8.-14. den od z.p.
PCR moč
protilátky IgM + VNT

 15. den – 12. týden od z.p.
protilátky IgM + VNT

 >12 týdnů od z.p.
 žádné vyšetření

Laboratorní vyšetření u asymptomatických netěhotných není doporučeno.
Interpretace sérologie vždy v kontextu s předchozí expozicí jiným flavivirů



Realita
Většina požadavků na vyšetření je u asymptomatických 

osob.
těhotné ženy
sexuální partneři těhotných žen
páry plánující graviditu

Údaje o předchozí expozici flavivirům chybí u 1/3 vzorků
zaslaných k vyšetření.

Některé komerční laboratoře nabízejí vyšetření PCR 
samoplátcům bez adekvátní informace o limitech 
tohoto vyšetření.



„Pro zjištění přítomnosti viru zika v krvi využívá společnost XXXX 
nejmodernější molekulární metodu PCR, neboli 
polymerázovou řetězovou reakci, která je velmi spolehlivá a 
lze ji použít již v prvních dnech projevu onemocnění. Naproti 
tomu sérologická diagnostika je poněkud obtížná, protože 
virus může zkříženě reagovat s jinými flaviviry a také protilátky 
se začínají tvořit až po týdnu probíhajícího onemocnění. 
Výsledek laboratorního rozboru metodou PCR obdrží pacienti 
do dvou pracovních dnů. Případný pozitivní výsledek vyšetření
pacientům neprodleně telefonicky hlásíme, případně
informujeme také jejich praktického lékaře.“



Vyšetření asymptomatických osob na Ziku
 Zpravidla samoplátci – laici, vysvětlit možnosti a limity 

vyšetření.
Význam vyšetření: těhotné ženy a jejich sexuální partneři, 

páry plánující graviditu.
Vyloučit zbytečná vyšetření lidí cestujících do 

bezpečných oblastí – aktuální údaje o výskytu Ziky na 
webu ECDC.

Nemá smysl vyšetřovat PCR u asymptomatických osob.
Vyšetření protilátek IgG+IgM+VNT nejdříve za 3 týdny po 

návratu.
Vyžadovat údaje o:

 cestovatelské anamnéze (lokality, termíny)
 předchozí expozici flavivirům (očkování, prodělaná

onemocnění).



Vyšetření spermatu na Ziku metodou PCR

WHO nedoporučuje rutinní testování spermatu u 
bezpříznakových cestovatelů

 Vyšetření má smysl u mužů s prokázanou infekcí (metodou 
PCR nebo s pozitivitou protilátek v krvi).

 Jeden negativní výsledek PCR nezaručuje bezpečný sex, 
protože virus se může spermatem vylučovat intermitentně.



Vzorky vyšetřené v ZÚ Ostrava na virus Zika

 PCR: 210 (153 krví + 53 močí + 4 ejakuláty)
pozitivní 3 krve, 5 močí a 1 ejakulát od 6 pacientů

ELISA protilátky IgG, IgM, VNT: 672 vzorků
13 potvrzených případů akutní infekce (6 potvrzeno PCR)
 6 žen + 7 mužů

 Martinik, Dominikánská republika, Guadeloupe, Barbados, 
Nikaragua, Mexiko

11 potvrzených případů dříve prodělané infekce
 5x pouze pozitivita VNT



Problematické výsledky – konfirmace VNT
 14 vzorků - hraniční výsledky ELISA (7xIgG, 6xIgM, 1x IgG+IgM)

 2x pozit. VNT (1xIgG, 1xIgM), 2x hraniční VNT (1x IgG, 1xIgM), 10x VNT negat.

 8 vzorků - falešná negativita testů ELISA (3x časná fáze akut. infekce, 5x anamnest. protilátky)

 negativní výsledky ELISA a pozitivní VNT

 13 vzorků - falešná pozitivita testů ELISA
 3 vzorky - pozitivní výsledky ELISA IgG a negat. VNT
 10 vzorků - hraniční výsledky ELISA (6xIgG a 4xIgM) a negat. VNT

 19 vzorků - hraniční výsledky VNT (1x hran. IgG, 1x hran. IgM, 17 negat. ELISA) 

 2 vzorky – další vzorek pozitivní
 2 vzorky – další vzorek negativní
 1 vzorek – další vzorek opět hraniční
 14 vzorků – další vzorek nezaslán 
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Děkuji za pozornost.


