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Přímý průkaz - PCR

• Materiál: stěr z bukální sliznice, likvor, moč – nutná
přítomnost viru, správné načasování odběru

• Izolace RNA pomocí MagCore Viral Nucleic Acid 
Extraction Kit na izolátoru

• In House real time PCR, Mumps Real Time PCR Kit 
Shanghai ZJ Bio-tech



Sérologie

• Stanovení IgG a IgM protilátek ELISA soupravou 
PlateliaTM Mumps (BioRad)

• Interpretace podle hodnoty poměru mezi OD 
vzorku a OD cut-off (index):

- index > 1,2 – pozitivní
- index 0,8 až 1,2 – hraniční
- index < 0,8 – negativní



Vyšetření v období
od 1.7.2015 do 31.7.2016

• Přímý průkaz PCR: 664 pacientů (693 vzorků)
- u 579 pacientů nebyla požadována sérologie
• Sérologie: 545 pacientů (620 vzorků), z toho 

požadavek jen na sérologii u 460 pacientů:
- 386 pacientů pouze jeden odběr 
- 74 pacientů opakované odběry
• 85 pacientů paralelně přímý průkaz PCR a 

sérologické vyšetření







Sérologie – jeden odběr
386 pacientů, průkaz infekce 19,7 %

IgM pozitivní IgM hraniční IgM negativní Celkem

IgG pozitivní
67  (17,4 %)
očkovaní:

51  (76,1 %)

9  (2,3 %)
očkovaní:
6  (66,6 %)

241  (62,4 %)
očkovaní:

165  (68,5 %)
317 (82,1 %)

IgG hraniční 0 0
17  (4,4 %)
očkovaní:

14  (82,3 %)
17 (4,4 %)

IgG negativní
3  (0,7 %)
očkovaní:
1 (33,3 %)

0
49  (12,7 %)
očkovaní:

32  (65,3 %)
52  (13,4 %)

Celkem 70 (18,1 %) 9  (2,3 %) 307 (79,5 %) 386



Sérologie – opakovaný odběr
74 pacientů, průkaz infekce 32,4 %

1. odběr
IgG pozitivní

IgM negativní
IgG pozitivní
IgM hraniční

IgG negativní
IgM pozitivní

IgG pozitivní
IgM negativní

2. odběr
IgG pozitivní
IgM pozitivní

IgG pozitivní
IgM pozitivní

IgG pozitivní
IgM pozitivní

IgG pozitivní
IgM hraniční

Celkem
24 pacientů

(32,4 %)

20 (27,0 %)

očkovaní

3 (4,1 %)

očkovaní

1 (1,3 %)

neočkován

4 (5,4 %)

očkovaní



Sérologie – opakovaný odběr
74 pacientů

1. odběr
IgG pozitivní

IgM negativní
IgG pozitivní
IgM pozitivní

IgG pozitivní
IgM pozitivní

IgG negativní
IgM negativní

IgG negativní
IgM pozitivní

2. odběr
IgG pozitivní

IgM negativní
IgG pozitivní

IgM negativní
IgG pozitivní
IgM pozitivní

IgG negativní
IgM negativní

IgG negativní
IgM pozitivní

Celkem

46 pacientů
(62,1 %)

36  (48,6 %)

očkovaní:
33  (91,6%)

4  (5,4 %)

očkovaní

3  (4,1 %)

očkovaní

1  (1,3 %)

očkován

2  (2,7 %)

očkovaní



Paralelní vyšetření PCR + sérologie
85 pacientů

IgG negativní
IgM negativní

IgG pozitivní
IgM negativní

IgG pozitivni
IgM pozitivní
27 pacientů

(31,8 %)

PCR pozitivní

39 pacientů
(45,9 %)

1 (1,2 %)

očkován

22  (25,9 %)

očkovaní: 21
(95,4 %)

16 (18,8 %)

očkovaní: 12 
(75 %)

PCR negativní

46 pacientů
(54,1 %)

13  (15,3 %)

očkovaní: 7
(53,8 %)

22  (25,9 %)

očkovaní: 15
(71,4 %)

11  (12,9 %)

očkovaní: 7
(58,3 %)







PCR vyšetření likvoru 
25 vzorků, 10 pozitivních

Pacient Věk Pohlaví Dg
Základní

likvorologické
vyšetření

Sérologie
PCR

Likvor Stěr

1 15 Ž J06.9 NT 
netestováno

NT + NT

2 13 M B26.8 Serózní zánět NT + NT

3 20 M A 84.1 NT NT + NT

4 20 Ž G03.0 NT NT + +

5 21 M B26.8 Serózní zánět IgG+ IgM- + NT

6 22 M B26.0 Serózní zánět NT + +

7 22 M R50.9 Serózní zánět IgG+ IgM+ + +

8 23 M B26.1 NT NT + +

9 32 M R50.9 Serózní zánět NT + +

10 37 M B26.9 NT NT + +



Kazuistika I.

• Muž, 22 let
• Sestra měla příušnice, před 3 měsíci 
• 8. 6. 2016 první potíže – otoky příušních žláz, teploty 

nejvyšší první den (39°C), pak pokles
• 12. 6. zánět varlat – kortikoidy, ATB 
• 15. 6. se stav nelepší, opět horečka, nově bolest hlavy   

a celého těla, nauzea, únava, spavost, přetrvává bolest 
levého varlete, urologem odeslán na infekční oddělení

• Při přijetí horečka 38,2°C, lehce prosáklé parotidy, 
citlivé i podčelistní žlázy, meningeální příznaky horní
i dolní, chůze a stoj nejisté pro slabost a motání hlavy, 
zvětšené, zarudlé a bolestivé levé varle



Kazuistika I.

• Laboratoř:
- Biochemie: CRP 52,2…22 ,0 mg/l, alfa-amyláza 5,49 

µkat/l
- Krevní obraz: fyziologický nález
- Likvor: obraz serózního zánětu - celková bílkovina 

843 mg/l, počet buněčných elementů 895/3 µl 
(mononukl. 86 %, polynukl. 14 %), KEB 26,2

- Parotitis - průkaz RNA v moku a bukálním stěru 
pozitivní, sérologie netestována



Kazuistika I.

• Léčba: ATB (Ciphin), kortikoidy (Dexamed), 
analgetika, antipyretika, antiemetika, infuzní
roztoky

• Během hospitalizace horečky a otok varlete zvolna 
ustupují

• 22. 6. 2016 propuštěn do domácího léčení
• 7. 9. 2016 první kontrolní spermiogram –

normozoospermie
• Plánované další kontroly



Kazuistika II.

• Muž, 21 let
• 10. 6. 2016 první potíže – teploty, bolesti příušních 

a podčelistních žláz, pak se týden cítil lépe
• 16. 6. opět horečka (39°C), bolesti hlavy, zvracení, 

ztuhlá šíje
• Při příjmu na infekční oddělení horečka (38,5°C), 

únava, meningeální příznaky horní i dolní, lehký 
třes a hypermetrie v taxi, zvětšené zejména 
podčelistní slinné žlázy



Kazuistika II.

• Laboratoř:
- Biochemie: v normě, alfa-amyláza 0,82 µkat/l, CRP 

< 2,0 mg/l
- Krevní obraz: fyziologický nález
- Likvor: obraz serózního zánětu - celková bílkovina 

718 mg/l, počet buněčných elementů 559/3 µl 
(mononukl. 99 %, polynukl. 1 %), KEB 21,8

- Parotitis - průkaz RNA pozitivní v moku (stěr 
netestován), sérologie IgG pozitivní, IgM negativní



Kazuistika II.

• Léčba: symptomatická – analgetika, antipyretika, 
antiemetika, infuzní roztoky

• 23. 6. propuštěn do domácího léčení
• 16. 8. kontrola – normální neurologický nález,     

bez obtíží



Závěr

• Význam přímého průkazu viru vzhledem                    
k nejednoznačným sérologickým nálezům                    
u vakcinovaných

• Přínos sérologického vyšetření párových vzorků
• Stanovení IgA protilátek



Děkuji za pozornost.


