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Nemoc mnoha tváří 



„Normální chování“ SARS-CoV-2 
 běžné lidské koronaviry: HCoV 229E, OC43, HKU1, NL63 

    15 % common cold, chladné měsíce
    ID několik dní, letalita ≈ 0  

    slizniční infekce 

 SARS CoV:  ID 2-10 d, bývá dvoufázový průběh, letalita 9,7 %
    infekce DCD, pneumonie 

 MERS CoV: ID 2-14 d, větš. dvoufázový průběh, letalita 34 %
    + MODS (ARDS, AKI, DIC)  

 SARS CoV-2:  ≈  SARS CoV nebo běžné HCoVs ??? 

 WHO, CDC, ECDC: horečka ≥38°C, kašel, dušnost 

   Jací pacienti vyhledají lékaře?  
   Jací budou hospitalizováni?   
   Lze věřit výsledkům studií (EBM)? 



SARS-CoV-2 
Virus není adaptován na člověka → různé formy nemoci 
 podle místa vstupu, infekční dávky, stavu imunity, etc. 

 

 infekce HCD/nasofaryngitida → vyléčení (samoúzdravné) 

 

 infekce DCD/pneumonie → vyléčení pozvolné (hospitalizace)
     bronchiální hyperreaktivita 

     plicní fibróza 

 

 komplikace (MODS) → vyléčení nejisté (ICU)  

 

 Jaký je vzájemný vztah těchto forem nemoci? 

 

    

 

 



Postupný vývoj infekce 

Kakodkar P, Kaka N, Baig MN. A Comprehensive Literature Review on the Clinical 
Presentation, and Management of the Pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Cureus. 2020;12(4):e7560.   

 

Jednoduché barvy: přeživší (n = 137). Šrafované: zemřelí (n = 54). 

Dvou- až trojfázový průběh 



Postupný vývoj infekce 

Matricardi, P.; Dal Negro, R.; Nisini, R. The First, Comprehensive Immunological Model of 
COVID-19: Implications for Prevention, Diagnosis, and Public Health Measures. Preprints 
2020, 2020040436.  

Inkubační doba: 5-6 dní (2-14 dní) 
  virus přítomen 2-3 dny před, až 10 dní začátku nemoci 

  vylučování může trvat i déle než měsíc   

Infekce HCD: 8 dní (5-13 dní)   

Infekce DCD/pneumonie: různě dlouho 

Komplikace: 1-5 dní po vzniku pneumonie    

  (8-19 dní od začátku nemoci)    

  MODS: ARDS, ACI, AKI, DIC, sekund. infekce 

     Exitus: respirační selhání   53 % 

  oběhové/kardiální selhání   7 %   

  respirační + oběhové selhání 33 % 

  jiné, nezjištěno     7 % 

 



Postupný vývoj infekce 

Postupné šíření viru do dalších kompartmentů 

Inkubační doba  
  

 Infekce HCD (manifestní)   vyléčení  

  

  Infekce DCD/pneumonie  vyléčení 

 

    Komplikace (MODS) vyléčení 

 

     Exitus 

 

velikost expozice viru; lokální slizniční imunita  

velikost expozice viru; lokální slizniční imunita  

komorbidity, funkční rezervy, ICU péče 

funkční stav plic, zdatnost imunity  



Vznik explozivní epidemie 
O průběhu nemoci u konkrétního člověka rozhoduje 
 - jeho zdatnost a stav imunity 

 - velikost virové nálože (množství viru, doba expozice) 

 Těžký průběh u zdravých lidí: typicky zdravotníci 

O průběhu nemoci v populaci rozhoduje  kapacita zdravot. 

 systému (počet lůžek, ICU, personál). To je kritický článek péče. 

 

Možnosti osobní prevence  - osobní ochranné pomůcky 

    - dobrá kondice 

Kolektivní prevence: restriktivní opatření  
  - zabránit hromadění osob vylučujících virus 

  - zabránit šíření viru v ohrožené populaci (ZZ, DD, ...) 

  Opatření musejí nastat včas (setrvačnost 2-3 týdny). 

Surveillance: detekce možného nahromadění viru  

  (množství kopií RNA v odpadních vodách, vzduch v metru)

  spíše než vyhledávání jednotlivých osob  

  



Aktuální počty prokázaných případů COVID-19 

Nerovnoměrnost výskytu 
- velká průmyslová centra 
- lokální problém 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19_v_It%C3%A1lii 



Akutní nasofaryngitida 

rýma, ucpaný nos, ztráta čichu,   

pocit zaujaté hlavy, slzení očí, dysfagie, 

subfebrilie, únava, malátnost, ...  

Infekce je omezena na respirační sliznici. Možnosti imunity: 

 aktivuje se pouze nespecifická imunita (INFα,β; NK buňky)

  → ochrana několik dní, nevznikne imunitní paměť 

 + aktivace slizniční specifické imunity (IgA)   

  → ochrana po cca týdnu, imunitní paměť týdny/měsíce

  pozor: slizniční IgA ≠ sérové IgA (měřitelné) 

 + aktivace systémové imunity (IgG; T-lymfocyty)  

  → ochrana po cca týdnu, paměť na měsíce/roky 

Imunitní odpověď záleží na závažnosti tkáňového postižení. 



Infekce DCD/pneumonie 
intersticiální pneumonie: horečka, kašel, dušnost, ...  

Závažná infekce vede k aktivaci imunity: 
• nejprve nespecifická imunita (INFα,β; NK buňky)   

• poté specifická imunita (IgM, IgA, IgG; T-lymfocyty) 

Aktivace specifické imunity je uniformní a lze ji dobře měřit. 
   

     Virémie u SARS (rPCR) 

   2.-4. den nemoci   50 % pts 

   5.-7. den nemoci   75 % pts 

  8.-11. den nemoci   64 % pts 

12.-16. den nemoci   38 % pts 
Wang WK, et al. Detection of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 
RNA in Plasma During the Course of Infection. J Clin Microbiol. 2005;43(2):962-5. 



Protilátková odpověď proti SARS-CoV-2 

infekce HCD 

pneumonie 

Podle Matricardi, P.; Dal Negro, R.; Nisini, R. The First, Comprehensive Immunological Model of COVID-19: 
Implications for Prevention, Diagnosis, and Public Health Measures. Preprints 2020, 2020040436.  



Virémie, protilátky, promořenost 
Infekce provázené virémií: morbili, parotitida, TBE, VHA, ... 

 aktivace systémové imunity, tvorba IgM (IgA) a IgG 

Infekce probíhající na sliznici: viry působící common cold

 aktivace pouze nespecifické imunity (INFα,β; NK buňky) 

 + aktivace slizniční specifické imunity (IgA)  

 + aktivace systémové imunity (IgG, T-lymfocyty) 

Testy promořenosti u COVID-19: Co chceme zjistit? 

 Kdo je akutně nemocen/rekonvalescent? IgM nebo IgA 

 Kdo je dlouhodobě chráněn?   IgG   

 Kdo je částečně chráněn (krátkodobě)? IgG nebo IgA 

       IgA ve slinách 

 Kdo se setkal s virem?    nelze zjistit 
       paměťové lymfo?

  



Závěry 
  SARS-CoV-2 vyvolává slizniční i systémové infekce; 

podle toho klinické projevy, diagnostika, prognóza. 

  Imunitní reakce dosud nejsou dostatečně 
prostudovány, proto nelze mít ani spolehlivou 
sérologickou diagnostiku.  

  Nemusíme se příliš starat o počet nakažených, 
důležitá je koncentrace viru v prostředí.  

 Těžký průběh infekce není způsoben vysokou 
virulencí viru, ale nezvládnutím lokálních 
epidemiologických opatření.  

 

http://obrazky.cz/detail?q=vandr%C3%A1k&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=1&ref=http://obrazky.cz/?step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DwlL5qC76C6mxIddn8ocl%26orientation%3D%26q%3D%C4%8Desk%C3%BD%2Bhonza%26from%3D19&resID=mw24kBGtEXKdGwGe02YgSm3M8pcQ03LdlPvSY_eIA2o&imgURL=http://vandr.hu.cz/obrazky/vandrak.gif&pageURL=http://vandr.hu.cz/cesty.php&imgX=91&imgY=109&imgSize=2&thURL=http://media3.picsearch.com/is?mw24kBGtEXKdGwGe02YgSm3M8pcQ03LdlPvSY_eIA2o&thX=91&thY=109&qNoSite=vandr%C3%A1k&siteWWW=&sId=wlL5qC76C7jFIdY7xUqf


děkuji za pozornost 


