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Hradec Králové

………..nová hrozba ?



• 2015-2016 nová hrozba?
• Mikrocefalie, šíření po světě
• Nepříliš spolehlivý hlásný systém

• z 4783 hlášených případů mikrocefalie od října
2015 do března 2016 více než 700 bylo
vyloučeno;

• z 404 potvrzených a testovaných dětí s 
mikrocefalií pouze 17 bylo pozitivní na Zika
virus

• Hypotéza: larvální insekticid - riziko pro Evropu

Zika virus - informace



Zika virus

– Patří do rodu Flavivirus, 
čeleď Flaviviridae

– Obalený ikosahedrální
jednovlákonový RNA 
virus

– Dvě linie:
• Africká a Asijská

Tick-borne encephalitis 

virus

West Nile Virus

Murray Valley Encephalitis Virus

Japanese Encephalitis Virus

St. Louis Encephalitis Virus

DENV 1

DENV 3

DENV 2

DENV 4
Yellow Fever Virus

Zika
Virus



• 1947: Uganda

Historie Zika viru
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• Komárem přenášené flavivirové infekce

• 1947: Poprvé identifikován v Ugandě

• 2007: První velká epidemie Yap (Mikronésie)

• 2014: Epidemie ve Francouzské Polynésii

• 2014: Případy na tichomořských ostrovech

• 2015: Epidemie v Brazílii

• 2016: >20 zemí v Americe

Zika virus - Historie



Urgentní událostí veřejného zdravotnictví 
mezinárodního významu – stav nouze

1. února 2016.

Světová zdravotnická organizace
vyhlásila onemocnění virem Zika



Časová osa šíření



Pokračující epidemia Zika viru



Onemocnění Zika virem u cestovatelů: 312 hlášení
Místně získané onemocnění od komára: 0 hlášení
27 bylo těhotných žen, 6 bylo přenešeno sexuálně a 1 měl
syndrom Guillain-Barré

US Teritoria
Onemocnění Zika virem u cestovatelů: 3 hlášení
Místně získané onemocnění od komára: 349 hlášení
37 bylo těhotných žen, a 1 měl syndrom Guillain-Barré

Zika v USA (k 30.3.2016)



Onemocnění Zika virem u cestovatelů: 3 565 hlášení
Místně získané onemocnění od komára: 59 hlášení, 
laboratorně získané onemocnění 1.
30 bylo přenešeno sexuálně a 12 mělo syndrom Guillain-
Barré

US Teritoria
Onemocnění Zika virem u cestovatelů: 81 hlášení
Místně získané onemocnění od komára: 21 988 hlášení
39 mělo syndrom Guillain-Barré

Zika v USA (k 28.9.2016)



Infekce Zika viru v USA

http://www.cdc.gov/zika/

Evropa, ZIKV, 11.11. 2016
• 1 967 případů-import
• 20 zemí
• 98 gravidních žen



Přenos Zika viru

• Komáří štípnutí
– Druh Aedes (A. Aegypti, A. albopictus)

• Matka - dítě
– Při porodu
– Během těhotenství
– Nejsou popsány případy 

během kojení

• Infikovaná krev nebo sexuální přenos
– Popsáno několik případů sexuálního přenosu
– Případy krevní transfúze
– Poranění o jehlu, otevřené rány – virus přežívá až 9 h na površích, s 

krví déle*, alkohol či KAS dezinfekce zabíjí do 15 s.

http://www.cdc.gov/zika/transmission/index.html
*Annual meeting of AAPS, Denver, 13-17 Nov 2016



• První týden infekce je virus v krvi (transfuse, sání
komára) 

• Vyvarování se přisátí komára po tuto dobu

• Zika virus může být šířen sexuálně mužem na
partnery

• Není přesně známo, jak dlouho je přítomen
virus ve spermatu

• Není jasné, zda může virus zůstat ve spermatu
déle než v krvi

Rizika přenosu



Klinický obraz

• Přibližně 1 z 5 osob (20%) má
příznaky

• Horečka, zarudnutí, bolesti kloubů, 
nebo zarudlé oči (conjunctivitis)

• Příznaky vymizí za 5-7 dnů

• Svalová bolest a bolest hlavy - dny až
týdny

• Inkubační doba je neznámá (3-12 
dnů)

• Infekčnost: 73% (95% CI 68-77)

• Symptomatický attack rate mezi 
infikovanými 18% (CI 10-27)

• Postiženy všechny věkové skupiny

• Úmrtnost je zřídkavá

Duffy M. N Engl J Med 2009. serosurvey on Yap Island, 2007
Courtesy of Drs. G. Baracco M.D. and Paola Lichtenberger M.D. 
Miami Veteran’s Affairs HealthCare System. February 2016.



• Každý s cestovatelskou anamnézou a 2/4 
symptomy

• Všechny těhotné ženy s cestovní
anamnézou v posledních 2-12 týdnech

• Těhotné ženy s anamnézou sexuálních
kontaktů s někým infikovaným Zika virem

• Děti s mikrocefalií a matky s cestovatelskou
anamnézou nebo anamnézou Zika infekce

Testování a diagnostika



Zika virus
Testování / Diagnostika

• Akutní fáze (≤7 dnů po výskytu) 

– Zika specifická PCR virové RNA v krvi, slinách nebo moči 

– 2 500,- Kč

nebo

– IgM anti-Zika V (ELISA)

– 1 200,- Kč

• Chronická fáze (>den 4, trvá měsíce)  

– IgM anti-ZikaV (ELISA)



Zika Virus 
Neurologické komplikace

Neurologické komplice
• Guillain-Barre Syndrom

– Francouzská Polynésie (2013-2014): 42 hlášených 
případů GBS.

– Bahia, Brazílie ( VII 2015): 42 případů GBS, 25 (62%) 
mělo anamnézu zika infekce

• Meningitis, meningoencephalitis, myelitis

Oční komplikace
• Konjunktivitida, retinální atrofie

Epidemiological Update, Neurological Syndrome, congenital abnormalities and Zica virus 
January 17, 2016.  Pan American Health Organization • www.paho.org • © PAHO/WHO, 2016 



Zika Virus 
Komplikace ve vztahu k těhotenství



• Vakcína není
• Prevence štípnutí komárem
• Komáři přenášející virus Zika

štípou většinou během dne
• Stejní komáří šíří také dengue a 

chikungunya viry
• Prevence sexuálníhp přenosu

(kondom nebo 0 sex) 

Prevence



Primární preventivní opatření

• Vyhnout se sexuálním kontaktům s osobami s 
akutními symptomy po dobu 7 dnů (?? 6 měsíců)

Použití kondomu

Abstinence

• Vyhnout se dárcovství krve běhen akutního
onemocnění

UHEALTH/UMMG: Clinical Algorithm for Diagnosis and management of Zika Virus Infection. Curry C. 

Lichtenberger P. February 2016



• Pokud není cesta nezbytná – vyhnout se jí

• Těhotné ženy nebo ženy, které se chystají
otěhotnět – odložení nebo zrušení cesty

• Všichni cestovatelé by měli striktně dodržovat
individuální protektivní opatření obzvlášť během 
dne
– repelentní krémy proti komárům, elektronické repelenty proti komárům, 

použití postelových moskytiér, oděvy, které pokrývají pokožku).

• komorbidity (diabetes, hypertenze, chronická
respirační onemocnění, imunitní poruchy –
zdravotní konzultace před cestou)

Cestovatelská doporučení pro postižené země



Živá rekombinantní, tetravalentní vakcína
Indikace: 9-45 let
Schválena:  11 zemí světa (Mexiko, Filipíny, Brazílie, El 
Salvador, Costa Rica …)
Účinnost: 25 studií (Fáze I, II, III) v 15 zemích, celková
účinnost Ásie, Latinská Amerika/Karibik
65.6% u symptomatického onemocnění, závažné dengue 
93.2%, prevence hospitalizací 80.8%

Od dubna 2016 naočkováno 200,000 dětí na Filipínách
V červenci 2016 zahájení očkovací kampaně pro 500,000 
osob žijících v městských aglomeracích v Paraná

WHO, 2016

Vakcína Dengvaxia



Vakcína Dengvaxia

Na základě publikovaných výsledku se začala vést kontroverzní
diskuse, že vakcína je nebezpečná pro populaci pod 9 let věku, kde
bylo 5-7x vyšší riziko hospitalizace u onemocnění než u kontrolní
skupiny. Spekuluje se o vakcínou spuštěném ADE syndrom, který
vede paradoxně k zhoršení následného onemocnění. 

Nature, June 23, 2016

Vakcína Dengvaxia



Vakcína - Zika virus

• Celosvětová panika spustila horečné aktivity ve vývoji vakcín
• Indická společnost Bharat Biotech 3.2.2016 ohlásila 2 kandidátní

vakcíny ve vývoji
• Rekombinantní a inaktivovaná (preklinika

na zvířatech)
• Sanofi Pasteur (vakcína proti Dengue)

• možnost případné částečné protekce existujících vakcín
(Dengvaxia). 

• Kandidátní vakcíny vykazují velmi pozitivní výsledky na opičím
modelu (makak).

Aug, 2016

Vakcína – virus Zika



• Zika virus zůstává hrozbou pro 
endemické a okolní země

• Prevence zahrnuje ochranu před
štípnutím komára

• Těhotné ženy jsou v nejvyšším
riziku

• WHO zrušila stav nouze 
(18.listopad 2016)

Souhrn



Děkuji za pozornost


