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Parvovirus B 19:
 -ve 20% asymptomatická infekce
 - nebo: benigní onemocnění převážně dětského věku s 

charakteristickým exantémem („livedo reticularis“), 
případně subfebriliemi

 Artralgie u části pacientů, přechodný útlum vyzrávání
erytrocytů (u zdravých jedinců asymptomatický), možné
odlišné klinické obrazy,  většinou u dospělých – purpura, 
chybění exantému, leukopenie…

 riziko u nefrologických a hematologických pacientů
 Komplikace ve smyslu orgánového postižení (hepatitida,  

myositida, myokarditida, encefalopatie…)  jsou  popsány, 
ale velmi vzácné…

 Přenos je možný respiračními sekrety, krevními 
deriváty nebo vertikálně z matky na plod





Infekce v graviditě:
 Četnost prenatálních parvovirových infekcí : podmíněna 

procentem vnímavých séronegativních fertilních žen (cca 
40 %)

 Riziko nákazy matky v těhotenství : 1  až 5–6 %,  zvyšuje se 
v době epidemického výskytu Parvoviru B19  (jednou za 
čtyři roky) až na 13–20 % vnímavých těhotných

 U těhotných žen v rámci rodiny s malými dětmi:  až 50 %. 
(exantém se objevuje za čtyři až osm dní po maximálním 
pomnožení viru v organismu infikovaného dítěte)

 až 40 % infikovaných těhotných prodělává infekci 
asymptomaticky

 K transplacentárnímu přenosu infekce dochází u 24–33 % 
infikovaných těhotných



Intrauterinní infekce:
 Replikace v rychle se mitoticky dělících buňkách, 

které disponují plnou enzymatickou výbavou = 
výraznější patogenní efekt při prenatální infekci ve 
srovnání s většinou klinických projevů u dětí a 
dospělých. 

 Ke vstupu do buňky  je třeba receptor zvaný P antigen  
(globoside  - neutrální glykosfingolipid). 

 V prenatálním stadiu vývoje virus infikuje pouze 
několik typů tkání - prekursory erytocytů v místech 
prenatální krvetvorby, produktivní infikce fetálních 
myocytů, neproduktivně některé typy endoteliálních 
buněk (imunomodulační, prozánětlivé a 
proapoptotické důsledky).



Důsledky pro plod a novorozence:
 Infekce plodu Parvovirem B19 může odeznít 

spontánně, ale může být příčinou závažné fetální
patologie. 

 Celkové riziko úmrtí plodu při parvovirové infekci 
matky dosahuje 16 %, nejvyšší je v 10.–20. týdnu 
gravidity  (v důsledku narůstajícího obratu 
erytropoézy a krátkého poločasu rozpadu fetálních 
erytrocytů)

 1. trimestr:  prosáknutí záhlaví, myokarditida, 
intrauterinní růstová retardace 

 2.trimestr:  izolovaná kardiomegalie, hydrops, 
mekoniová peritonitida 

 3.trimestr  a postnatálně: chronická aplastická
anémie plodu a novorozence.



Imunologická specifika a dg.:
 Na chronickém průběhu parvovirové infekce plodu a 

novorozence se podílí:
- nezralost fetálního imunitního systému
- pasivně přenesené mateřské protilátky, které brzdí

produkci specifických IgM protilátek  = možný rozvoj 
imunotolerance

 Po expozici plodu jsou spec. IgM přítomny jen v 0–43%,  
IgG v 15–84 % - negativita protilátek u novorozence 
nevylučuje adnátní infekci

 Kostní dřeň: typické morfologické změny  prekurzorů
erytropoézy (obrovské proerytroblasty) 

 Jediným spolehlivým diagnostickým vyšetřením je 
průkaz DNA Parvoviru B19  (PCR) v periferní krvi 
a/nebo v kostní dřeni  (! matka i dítě!) 

 přetrvávání pozitivity DNA v krvi dítěte je dlouhodobé
(…několik měsíců )



Řešení?:
 Doporučený postup?
 Větší část případů při asymptomatické infekci matky 

je diagnostikována postnatálně, při známkách 
onemocnění dítěte

 Lékem volby u dětí s kongenitální aplastickou anémií
vyvolanou infekcí Parvovirem B19 je podání IVIG

 Při včasné diagnostice parvovirové infekce a fetální
anémie je možno podat intrauterinní transfuzi a 
předejít tak poškození nebo úmrtí plodu



Kazuistika 1:
 Primigravida, 30+2, dosud nestonala
 NO: náhle vzniklý ikterus, UZ jater a žlučníku s 

normálním nálezem, vzestup bilirubinu na max 321 
umol/l, konj. 212, ALT 5,97 , AST 9,3 ukat/l, GMT, ALP 
v nízkých hodnotách, ostatní labor. nález v mezích 
normy, subj.bez obtíží

 panel VH negativní, neprokázána CMV, HSV infekce,  
PCR EBV krev 2500 kopií/ml

 Parvovirus B19: (odběr indikován gynekologem) :
IgM 35,2 IU/ml (10),  IgG 6,43 IU/ml (5)                                                       



…kazuistika 1:
 Pro další progresi ikteru indikováno ukončení akutní

SC 2 dny po přijetí, VP zkalená, hmotnost plodu 2100g
 V poporodním období u dítěte konstatována 

hepatopatie, hypalbuminémie … předpokládána 
adnátní parvovirová infekce

 DNA Parvoviru B19  PCR v krvi u matky i dítěte 
negativní

 Výsledek jaterní biopsie u matky svědčí pro 
toxické/polékové ev.  autoimunitní postižení





ZNÁMÁ SITUACE ? (KAZUISTIKA 2):
 Dívka, 9 let, dosud zdravá
 Po 3 dnech nevelkého nachlazení v den přijetí febrilie 

do 38,8 st.C, bolesti hlavy, 1x zvracela,  postupně výsev 
petechiálního exantému

 Přijata na spádové DO se suspekcí na IMO, obvyklým 
způsobem zajištěna a transportována na KIN

 Vstupní laboratorní nález v mezích normy!
 Po přijetí bez známek meningeální iritace, oběhově

stabilní, od LP upuštěno, z ostatního materiálu PCR 
ani kultivačně neprokázána  meningokoková
etiologie



Pozor, pointa!
 RA doplněna o anamnézu petechiálního výsevu , v.s. 

vaskulitidy u sestry – dvojčete
 Přechodně se na končetinách a obličeji objevuje 

netypický splývající makulózní exantém
 V KO se objevují typické virové změny – pokles 

leukocytů (min. 3,6 .109/l), trombocytů (min. 118.109/l) 
a neutrofilů na 29%, CRP max. 43mg/l

 Parvovirus B19: DNA  v krvi (PCR) masivně
pozitivní



Další zkušenosti…
 Od roku 2008 další 3 pacienti se stejnou kožní

manifestací, ve věku od 19 do 34 let, 2 ženy a jeden muž
 Klinický obraz horečnatého infektu s únavou, slabostí, 

bolestí hlavy a výsevem petechií, vždy v úvodu 
hodnocený jako suspektní IMO

 distribuce exantému s maximem na končetinách 
(„rukavice-ponožka“), v dif. dg úvaha o vaskulitidě

 Ve všech případech nápadně vysoká pozitivita DNA 
v krvi – orientační kvantita 109 – 1010 kopií/ml

 Epidemiologická souvislost s parvovirovou infekcí nebyla 
u žádného z nich zjištěna











Exantémové onemocnění? (kazuistika 3)
 Žena, 37 let , lékařka – pediatr, anamn. duodenitida,  jinak bez 

pozoruhodností
 Z plného zdraví zimnice, třesavka, slabost, cefalea, vzestup 

teploty, následující den pro slabost téměř nelze vertikalizovat
 3. den infektu přijata k expektaci,  při přijetí bez vysvětlujícího 

klinického nálezu
 Vstupní laboratorní nález:  leukocyty 1,71.109/l, segmenty 54%, 

Hb 109mg/l (min.97), trombocyty 94.109/l (min.75),  likvor s 
normálními nálezy

 Parvovirus B19: DNA v krvi  PCR masivně pozitivní (109)
 V dalším průběhu spontánní úprava klinická i laboratorní,             

k výsevu exantému nedošlo



A ještě jednou bez exantému (?) – kazuistika 4
 Chlapec 10 let, anamn. sledovaný pro LMD, Tourettův 

syndrom, hypothyreózu
 EA : zákus hmyzu za boltcem, bratr měl před 2 týdny krátký 

horečnatý infekt a dále přechodný exantém, hodnocený jako 
vyrážka ze sluníčka, 

 4 dny trvající teploty do 38,8 st.C, je unavený, p.o. příjem 
velmi nízký, 3x řídká stolice, přechodně bolest při močení,. 
Nápadné bolesti v nohou, odmítá chůzi

 Při přijetí hraniční hydratace, mramorování kůže na 
končetinách, jinak normální nález

 leukocyty 0,84.109/l, segmenty 32%, Hb 138mg/l, 
trombocyty 138.109/l,                                                             
ALT 2,34, AST4,26, CK 67,2 ukat/l, MGBL 362ug/l, CRP 0



Překvapení:
 sternální punkce: dřeňový  útlum  a hematoonkol. 

onemocnění negováno
 Hraničně pozitivní IgM KME v séru!
 Dále postupná spontánní úprava hematologických parametrů, 

signifikantní vzestup IgM KME a nástup IgG 
 Parvovirus B19 : DNA  v perif.krvi i kostní dřeni PCR vysoce 

pozitivní, současně s vysokou pozitivitou IgG i IgM protilátek
 Po celou dobu bez klinických známek neuroinfekce, při 

neutropenii likvorové vyšetření odloženo, 10.den na žádost 
rodičů dimitován

 Závěr: v.s duální infekce : Parvovirus B19  (masivní
pozitivita DNA v krvi a kostní dřeni PCR, odpovídající vývoj 
sérologického nálezu)      + virus KME (odpovídající vývoj  
sérologického nálezu s postupným vymizením IgM a 
vzestupem IgG) 



Tak alespoň jednou typická pátá
nemoc…
 Dvouletá, dosud zdravá dívka, na naši ambulanci  

vyšetřena na žádost  LSPP pro generalizovaný 
exantém a subfebrilie

 Klinický obraz  megalerythema infectiosum, 
laboratorní nález bez pozoruhodností

 Při kontrole po 4 dnech bez obtíží, exantém ustoupil, 
parvovirová etiologie verifikována sérologicky

 Za dva týdny  odeslána PLDD zpět na naši ambulanci 
pro únavu, apatii a minimální p.o. příjem, stav 
navazoval na  dva dny trvající zvracení, bez průjmů či 
teplot…



 Při přijetí : hypohydratace, tachykardie 132/min,  DF 
48/min, TK norm., významná hepatomegalie, minimální
spontánní aktivita, ale kontakt s rodiči zachován

 Labor. nález:  leukocyty 20,5.109/l, jinak 
norm.hematologické parametry, Na 132, K 5,3, CL 94 
mmol/l, urea 9,8 mmol/l, kreatinin 34, bilirubin 15 
umol/l,  ALT 35,8, AST 27, CK 49, 8 ukat/l, CRP 2,4mg/l

 Toxikologické vyšetření negativní, doplněno: LD 25,4 
ukat/l, myoglobin 130ug/l, TnT 1,14 ug/l 

 Vyšetřovací postup nerozšiřován, překlad JIP KDDL VFN, 
kde potvrzena  dg.  akutní myokarditidy



Shrnutí závěrem:
 Megalerythema infectiosum zůstává dle literárních 

pramenů nejčastější klinickou manifestací parvovirové
infekce u dětí, kloubní obtíže, ať již s exantémem nebo 
bez jsou častější u dospělých

 Purpura byla poprvé popsána v roce 1990 ( Harms et al.), 
dalšímu autory byla verifikována přítomnost virové DNA 
v séru i kožních lézích v době petechiálního výsevu 

 Parvovirus B19 jako etiologické agens  lze očekávat asi 
u 5% atypických kožních projevů u dětí a dospělých 
(Drago et al.)

 Fulminantní myokarditida je velmi vzácnou komplikací, 
většinou u mladých dospělých. V jednotlivých 
publikovaných případech je etiologie verifikována 
průkazem viru v endomyokardiálním bioptátu  - postup 
ale není obecně doporučován .




