RNA VÍRUSY

Paramyxoviridae
Orthomyxoviridae
Coronaviridae
Arenaviridae
Rhabdoviridae
Filoviridae
Bunyaviridae
Retroviridae
Reoviridae
Picornaviridae
Togaviridae
Flaviviridae
Caliciviridae

ss, -,
ss, -, seg.,
ss, +,
ss, -, seg.,
ss, -,
ss, -,
ss, -,
ss, +
ds, seg.,
ss, +,
ss, +,
ss, +,
ss, +,

sférický, obalený,
sférický, obalený,
sférický, obalený,
sférický, obalený,
projektil, obalený
vláknitý, obalený,
sférický, obalený,
sférický, obalený,
icosahedrálny, neobalený,
icosahedrálny, neobalený,
sférický, obalený,
sférický, obalený,
ikosahedrálny, neobalený,

Vlastnosti RNA vírusov
* Labilné
* Replikácia v cytoplazme

* Bunka nevie replikovať RNA – vírus musí mať alebo kódovať
RNA dependentnú RNA polymerázu * Sú náchylné na mutácie
* Retrovírusy - RNA dependentá DNA polymeráza – genóm sa
nereplikuje, ale inkorporuje do hostiteľského chromatínu

Paramyxoviridae – v.osýpok, v.mumpsu, RSV, v. parainfluenae
Orthomyxoviridae – v.chrípky A, B, C
Coronaviridae – coronavírus, astrovírus
Arenaviridae – v.lymfocytárnej choriomeningitídy (LCM)
Rhabdoviridae – v.besnoty
Filoviridae – v. hemorhagickej horúčky Marburg, Ebola
Bunyaviridae – v.hemorhagickej horúčky
Retroviridae – HIV I, II, HTLV I, II
Reoviridae – rotavírus
Picornaviridae – rhinovírus, poliovírus, ECHO, coxsackie, VHA
Togaviridae – v. ružienky,
Flaviviridae – v. žltej zimnice, v. dengue, v. St.Louis encefalitídy
Caliciviridae – Norwalk agens
Arbovírusy – artropodborne a zoonózy – toga, flavi, bunya, reo,
arena vírusy GIT – norwalk, calici, astro
V.hepatitíd – v.žltej zimnice, VHA, VHB, VHC, delta antigén, VHE,
Pomalé vírusové nákazy

PICORNAVIRIDAE
– rhinovírusy,
- enterovírusy:72 sérotypov
malé
Neobalené: ssRNA + ikosahedrálna kapsida,
Replikácia v cytoplazme,
Vyvolávajú cytolytickú infekciu

PICORNAVIRIDAE
malé
Neobalené: ssRNA + ikosahedrálna kapsida,
Replikácia v cytoplazme,
Vyvolávajú cytolytickú infekciu
RHINOVÍRUSY
1-100 sérotypov
labilné v kyslom prostredí,
optimálna teplota 33*C
len lokálna infekcia
stimulujú uvoľňovanie histamínu

CARDIOVÍRUSY, AFTOVÍRUSY
nespôsobujú ľudské ochorenia

RHINOVÍRUSY
– prechladnutie, IHCD, 100 serotypov
Charakteristika: Labilné na kyslé prostredie, rast pri 33*C – nos,
IHCD, infikované bb uvoľňujú bradykinin a histamin – serózny sekrét,
Imunita krátkodobá – 100 serotypov
Prenos: rukami, kontaminovanými predmetmi a aerosolom, sezónny
charakter, mierne pásmo,

Ochorenie: Infekcia horných ciest dýchacích, rhinorhoe, bolesť hlavy,
kašeľ a zapchatý nos. Imituje alergickú reakciu
Diagnostika: nie je potrebná – experimentálne izolácia na bb kultúrach –
rast pri 33*C – CPE. Serológia – nepraktická – množstvo sérotypov.
Liečba: nešpecifická, symptomatická

Prevencia: vakcinácia nevhodná pre množstvo serotypov
Umývanie rúk a dezinfekcia

PICORNAVIRIDAE –
ENTEROVÍRUSY
-72 sérotypov
- rezistentné na pH 3-9,(žalúdočná kyselina)
- prežívajú vo vodách

Rhinovírus,
ss (+)RNA, picornavírus
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Ochorenie: prechladnutie, nádcha, zapchatý nos, škrabanie v
krku., Samolimitujúce ochorenie trvajúce 7 dní
Patogenéza: ochorenie vzniká po prenose infikovaného
sekrétu do nosa vnímavej osoby pri kýchaní alebo
kontaminovanými každodennými predmetmi., aerosol môže
byť zdrojom infekcie., vírus sa replikuje v epitelových
bunkách v nosovej dutine, kde spôsobuje poškodenie buniek,
ale indukuje aj produkciu zápalových mediátorov (histamín),
ktoré spôsobujú symptómy podobné alergickej nádche
Obranné mechanizmy: neutralizujúce protektívne sérové
sIgA a sérové IgM sú produkované ako odpoveď na infekciu a
sú prítomné v nosovej sliznici., existuje viac ako 100
antigénnych typov rinovírusov a skrížená reakcia medzi
typmi je len obmedzená, a preto sú možné opakované infekcie
Proces šírenia nákazy: rhinovírusy majú celosvetové
rozšírenie., väčšina infekcií sa šíri pri rodinných výskytoch
alebo v denných centrách., sezónne výskyty sú na jar a v
jeseni
Diagnostický proces: a) príznaky a typické prejavy b)
izolácia ss(+)RNA picornavírusy
Liečba a ochrana: a) umývanie rúk, aj viruscídnym mydlom.,
b) antihistaminiká, tekutiny, oddych, antitusiká môžu
minimalizovať symptómy

PICORNAVIRIDAE
ENTEROVÍRUSY Príznaky:
Obvykle asymptomatické – chrípkovité sy – paralytické ochorenie –
smrť, tkanivový tropizmus
Vírusy:
Poliovírus typ 1,2,3 – bb predných rohov miechy, dorzálnych
ganglií,motorické neuróny, kostrové svalstvo, lymfoidné tkanivo
Coxackie A 1-22, 24., Coxackie B 1-6 - takmer všetky orgány
ECHO 1-9, 11-27, 29-34 – Enteric Cytopathic Human Orphan
Enterovírusy 68-72 (72 = VHA) – hepatocyty

PICORNAVIRIDAE
ENTEROVÍRUSY Príznaky:
asymptomatické – chrípkovité sy – paralytické ochorenie –smrť,
Vírusy:
Poliovírus typ 1,2,3
Coxackie A 1-22, 24., Coxackie B 1-6 ECHO 1-9, 11-27, 29-34 –
Enteric Cytopathic Human Orphan
Enterovírusy 68-72 (72 = VHA)

Coxackie- a Echovirus – rôzne symptómy a syndrómy: asymptomatické
až polio-like, aseptické meningitídy,
Ochorenie noha ústa ruka FMH,

Coxackie A – herpangina – herpes-like
Coxackie B – myokarditída , pleurodynia, pancreatitida
Eneroviruses – 70, cox A-24 – aktma hemorhagická konjunktivitida
Enteroviruses – 72 VHA

Poliovírusy 1,2,3 – poliomyelitída – divoký vírus – očkovanie
VAP – vaccination associated polio – po očkovaní alebo u neimúnnych
4 klinické obrazy:
asymptomatické ochorenie – infekcia orofaryngu a čriev (90%)
abortívna infekcia – polio minor – nešpecifické febrilné ochorenie,
horúčka, bolesti hlavy, škrabanie v krku, zvracanie
neparalytická forma polio – aseptická meningitída – 1-2% - progresia
do CNS, bolesť chrbta a svalové spazmy

paralytická forma
. polio major – 0,1 – 2% - po prvotných príznakoch polio minor –
. bifazický priebeh – šírenie z krvi do predných rohov miechy a mozgu –
. rôzny rozsah: spinálna paralýza – postihnutie končatín
.
kraniálna, bulbárna paralýza – centrum dýchania

Poliovírusy – zvláštne prejavy

Paralytická poliomyelitída
- asymetrická chabá paréza bez senzorickej straty, typ 1 v 85%, Rôzny
rozsah – aj smrť.
Bulbárna poliomyelitída – ťažšia, postihnutie svalov faryngu,
respiračných svalov. 75% letálnych. Železné pľúca.
Post-polio sy – následok po desaťročiach po polio. Postihnutie pôvodne
poškodených svalov
Očkovanie proti poliomyelitíde: Salkova alebo Sabinova vakcína

i.m.- inaktivované vírusy 1,2,3,– poskytuje ochranu IgG, nutné
preočkovanie
p.o. - živé atenuované vírusy – poskytuje ochranu IgA aj IgG (kopíruje
cestu divokého vírusu v organizme), vylučovanie vakcinálneho vírusu
stolicou – možnosť zmeny na divoký vírus – súvis s VAP

Laboratórna diagnostika
CSM –lymfo,
izolácia vi. – zo stolice
serológia – IgM protilátky, KF
Terapia
podporná liečba,
symptomatická
Prevencia
OPV, IPV

Vírus poliomyelitídy,
ss + RNA, Picornavírusy, Enterovírus
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: a) poliomyelitída: paralýza svalov., b)
postpoliomyelitický syndróm
Patogenéza: a) vírus sa dostáva do tkaniva orofaryngu a
črevnej mukózy, kde sa replikuje, šíri sa do lymfatického
tkaniva a ďalej sa reprodukuje., vírus potom vstupuje do krvi a
šíri sa do ďalších orgánov. väčšina prípadov sa končí v tomto
bode, ale podľa virulencie kmeňa, infekčnej dávky a
vnímavosti hostiteľa 0,1% infikovaných poliovírusom sa šíri
do miechy a mozgového kmeňa, kde infikuje a ničí nervové
bunky, čo vedie k paralýzam., b) 20 –30% pacientov, ktorí sa
vyliečili z paralytickej formy poliomyelitídy môže mať druhú
epizódu so svalovou slabosťou a bolesťami 25-35 rokov po
primoinfekcii
Obranné mechanizmy: protilátky, ktoré neutralizujú
prichytenie vírusu sú najdôležitejším nástrojom ochrany pred
infekciou
Proces šírenia infekcie: človek je jediným prirodzene
infikovaným a všetky vekové skupiny sú vnímavé., vzplanutia
aktívnej infekcie sú stále menej časté na celom svete s tým,
ako postupuje proces eradikácie vyhlásený WHO., šíri sa
fekálne orálnou cestou., divoký aj vakcinálny kmeň je možné
identifikovať v odpadových vodách (pri používaní živej
vakcíny)
Diagnostický proces: a) vírus je možné izolovať na
tkanivových kultúrach., je to enterovírus vyskytujúci sa v 3
typoch, patriaci medzi picornavírusy, veľký 20-30 nm,
neobalený s icosahedrálnou symetriou a ss + RNA., b)
vírusová RNA sa dokazuje prostredníctvom RT-PCR vo
vzorkách výteru z hrdla alebo vo vzorke stolice., c) klinický
obraz chabej paralýzy so zachovanou citlivosťou
Liečba a kontrola: inaktivovaný usmrtený poliovírus
(Salkova, IPV) alebo oslabená živá orálna (Sabinova OPV)
vakcína poskytujú dobrú imunitu navodením tvorby
neutralizujúcich protilátok

ORTHOMYXOVIRIDAE
– v. chrípky A, B, (C nie u ľudí),
- obalený lipidovou vrstvou
- segmentovaný genóm – náchylný na mutácie a výmenu génových
segmentov medzi ľudskými a zvieracími vírusmi:
ŠTRUKTÚRA :obal – 2 glykoproteíny
hemaglutinín HA(trimér) – väzba na kyselinu sialovú epiteliálnych bb.
hemaglutinácia kuracích a morčacích ery,
vyvoláva tvorbu protektívnych Ab
podlieha driftu a shiftu (len u A) –označenie H1, H2...
neuraminidáza NA (tetramér) – enzýmová aktivita, zmeny N1, N2

ORTHOMYXOVIRIDAE
– v. chrípky A, B, (C nie u ľudí),
- obalený lipidovou vrstvou
- segmentovaný genóm – náchylný na mutácie a výmenu génových
segmentov medzi ľudskými a zvieracími vírusmi:
Antigénny drift –mutácia – epidémia – každé 2-3 roky
Antigénny shift – prestavba – pandémia – každých 10 rokov
Prestavba segmentovaného génu a schopnosť infikovať vtáctvo a
zvieratá – koinfekcia
Typ/miesto izolácie/dátum/(antigénna štruktúra) A/Bangkok/1/79(H3N2)

Chrípka B – predovšetkým u ľudí, nedochádza k antigénnym shiftom

Koinfekcia viacerými vírusmi - možná u zvierat

Cieľový orgán vírusu – epiteliálne bunky , NA odstráňuje kyselinu
sialovú hlienu – obnaženie tkaniva. V bronchoch a pľúcach spôsobí
deskvamáciu. Histologicky - zápalová reakcia s monocytmi a
lymfocytmi, edém submukózy, alveolárny emfyzém a nekróza.
Tvorba interferónu(chrípkovité príznaky) a T bb imunita (všeobecná
podľa typu A alebo B). Obrana – protilátky proti HA (špecifické)
Chrípka – celkové respiračné ochorenie s príznakmi (chrípkovitými horúčka, nevoľnosť, bolesti hlavy, myalgie) a komplikáciami
Akútne ochorenie u dospelých – rýchly nástup chríp.príznaky,kašeľ
Akútne ochorenie u detí – + vyššia teplota, GIT príznaky, otitis,
laryngitis
Komplikácie – primárna vírusová pneumónia, sekundárna bakteriálna
pneumónia, myositída, neurologické príznaky – Guillain-Barré sy,
encefalitída,

Chrípka – zmena antigénnej štruktúra a prítomnosť antigénne naivnej
populácie – deti – epidémia. Kvapôčková nákaza. Vírus pretrváva na
plochách. Deti, imunosuprimovaní, geriatrickí, polymorbídni pacienti,
fajčiari.

Liečba :
amantadin a rimantadin – účinné do 48 hodín po nástupe chrípky A
symptomatická liečba
Diagnostika.
V epidémii, izolácia vírusu,
sérologická diagnostika IgG IgM, IgA
Rýchlotesty – latex aglutinácia
PCR

Prevencia:
respiračná infekcia – rýchle šírenie
Očkovanie: inaktivovaná vakcína
celobunková OL – najreaktogénnejšia
split vakcína - RNA +HA +NA – protilátková imunita + stimulácia
imunitného systému prostredníctvom dendritických APB buniek

subjednotková – bezpečná – len protilátková imunita
Každoročné očkovanie, pandemický plán,

Antigény
chrípkových
vakcín

Vírus chrípky, Influenza vírus,
ss (-) RNA, orthomyxovírus
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: chrípka, horúčka, bolesti hlavy, triaška, nevoľnosť, bolesti
svalov, nechutenstvo, škrabanie v krku, príznaky infekcie dýchacích ciest –
neproduktívny kašeľ
Patogenéza: kvapôčky obsahujúce vírus sú prenášané aeorsolom od
infikovaného na kontakty., vírus produkuje neuraminidázu (N), ktorá
pomáha prekonať hlien a prejsť epitelovými bunkami v
tracheobronichiálnom strome, kde napadnú a zničia bunky, v ktorých sa
replikujú., zápalový edém a mononukleárne infiltráty prispievajú k
symptómom ochorenia., virémia je veľmi vzácna., sekundárna bakteriálna
infekcia môže komplikovať infekciu
Obranné mechanizmy: interferón môže ohraničiť šírenie infekcie.,
protilátky sú protektívne, pokiaľ sú nasmerované na špecifický
hemaglutinín (H) (adhezín vírusu chrípky)., neutralizujú vírus naviazaný na
hostiteľskú bunku., ADCC sa tiež podieľa na ohraničení infekcie
Proces šírenia nákazy: chrípka sa objavuje každoročne v období Január Marec., epidémia typicky začína obvykle u školských detí a šíri sa do
ďalších vekových skupín., trvá obvykle 6 týždňov., niekedy prebieha v 2
vlnách., existujú 3 typy vírusov chrípky: A, B, C, z nich len A a B infikujú
ľudí., každý vírus môže podstúpiť malé zmeny – mutácie povrchových
antigénov (antigénny drift)., v populácii stúpa imunita voči súčasnému –
prevalentnému – kmeňu., neskôr dôjde k selekcii nového kmeňa chrípky, u
ktorého sa takáto malá zmena uskutočnila a stane sa kmeňom ďalšej
každoročnej epidémie., dramatickejšia zmena – rekombinácia génov
(antigénny shift) sa vyskytuje len u typu A a má za následok veľké zmeny
vírusových antigénov., vírus je nákazlivejší a vyvoláva svetovú epidémiu –
pandémiu., zdrojom nových génov pre takúto zmenu sú vírusy zvierat
(prasatá, vtáky)
Diagnostický proces: a) vírus chrípky je otrhomyxovírus, sférický alebo
filamentózny obalený 80 – 120 nm v priemere veľký, genóm tvorí ss (-)
RNA uložená v 7 alebo 8 segmentoch..,môže sa replikovať v tkanivových
kultúrach alebo kuracom embryu., b) fluoresceínom označené protilátky sa
používajú na detekciu vírusových antigénov z nazofaryngeálnych buniek.,
c) ELISA na dôkaz protilátok v sére., d) klinické príznaky v období
sezónneho výskytu
Liečba a ochrana: a) rôzne typy vakcín na očkovanie proti sezónnej
chrípke obsahujúce epidemické kmene chrípky A a B, predovšetkým na
ochranu starších a chorých, pre ktorých môže byť chrípka smrteľná., b)
rimantadin alebo amantadin – na liečbu alebo profylaxiu typu A, c)
inhibitory neuramidázy – účinné na typ A aj B

PARAMYXOVÍRIDAE
– lipidový obal,
RNA + proteiny slúžiace na prichytenie a glykoproteín spôsobujúci
fúziu infikovaných buniek – mnohojadrové obrovské bb,
- prenosné respiračným traktom, bunková imunita – príznaky aj
zvládnutie
Morbillivirus – v.osýpok
Paramyxovvirus – parainfluenza vírus 1-4 , v. mumpsu
Pneumovirus – Respiračno syncyciálny vírus RSV

Rad: Paramyxoviridae

Podrad: Paramyxovirinae
Rod: Avulavirus
Henipavirus - Hendra, Nipah
Morbilivirus - v.osýpok
Respirovirus - parainfluenza virus 1,3, Sendai virus
Rubulavirus - parainfluenza 2,4, parotitis virus, Newcastle virus

Rod: Metapneumovirus
Pneumovirus - RSV

Morbillivirus – v.osýpok

Paramyxovvirus – parainfluenza vírus 1-4 , v. mumpsu
Pneumovirus – Respiračno syncyciálny vírus RSV

Rad: Paramyxoviridae

Podrad: Paramyxovirinae
Rod: Avulavirus
Henipavirus Morbilivirus Respirovirus -

Rubulavirus Rod: Metapneumovirus
Pneumovirus - RSV

Nipah vírus,
ss (-) RNA, paramyxovírus,
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: život ohrozujúca febrilná encefalitída s
respiračnými symptómami
Patogenéza: vírus sa prenáša sekrétmi chorého infikovaného
prasaťa do odrenín alebo slizničných membrán ľudí
pracujúcich s ošípanými., vírus sa replikuje v endotelových
bunkách a v priebehu 4 –18 dní sa šíri prostredníctovm krvi do
CNS., replikácia vírusu v CNS spôsobuje nekrózu kôry mozgu
Obranné mechanizmy: neutralizujúce protilátky môžu byť
detekované v rekonvalescentnom sére pacienta a zvierat., nie
je jasné, či je takáto odpoveď protektívna
Proces šírenia nákazy: prvý prípad infekcie Nipah vírusu sa
vyskytol v Malaysii v roku 1998 a vírus bol charakterizovaný
ako jediný člen skupiny Hendra vírus v roku 1999.,
rezervoárom pre Nipah vírus nie je známy, ale predpokladá sa,
že sú to netopiere., dnes sa Nipah vírus nachádza v južnej Azii
a Austrálii, kde môže infikovať mačky, psov a kone.,
interhumánny prenos nebol zatiaľ popísaný
Diagnostický proces: a) izolácia typických ss (-) RNA
paramyxovírusov zo skupiny Hendra: a znázornenie i) TEM
ultratenkého rezu., ii) TEM negatívne farbenie b) ELISA na
dôkaz antivírusových protilátok., c) imunohistochemický
dôkaz vírusového antigénu v i) biopsii z CNS alebo ii) pľúc
ošípaných., d) RT-PCR
Liečba a ochrana: a) skríning infikovaných ošípaných., b)
podporná starostlivosť a izolácia pacienta s ochorením., c)
antivírusová terapia alebo vakcína nie sú k dispozícii

Genus: Avulavirus
Henipavirus - Hendra, Nipah
Morbilivirus - osýpky
Respirovirus - parainfluenza virus 1,3, Sendai virus
Rubulavirus - parainfluenza 4, parotitis virus, Newcastle virus

Vírus osýpok infikuje epiteliálne bunky resp.traktu
– lymfocyty-virémia
– replikácia v bb spojoviek, GIT, močový trakt, lymfatický systém, CNS

šíria sa medzi bunkami – unikajú protilátkam
Spôsobujú
- lýzu bb alebo
- perzistentnú infekciu bez lýzy niektorých bb (CNS)
1 serotyp – 1-3ročné epidemické cykly očkovanie

Klinické syndrómy

Vážne horúčkovité ochorenie s exantémom
Prodrómy: kašeľ, nádcha, konjunktivitída + fotofóbia
Koplikové škvrny na slizniciach (bukálnej) – zrnká soli s červeným halo
makulopapulárny exantém, splývajúci (rash) – začínajúci za ušami
Komplikácie: encefalitída 0,5%, pneumónia (60% úmrtnosť),
veľkobunečná pneumónia – bez exantému u T bb deficitu
Atypické osýpky: po styku osôb vakcinovaných starším typom
inaktivovanej OL s divokým vírusom – zosilnený imunopatologický
prejav po senzibilizácii vakcinálnym Ag
SSPE – subakútna sklerotizujúca pnaencefalitída – závažný
neurologický následok osýpok – defektný vírus perzistuje a replikuje sa
v CNS bb – šírenie medzi bb – po mnohých rokoch – prejavy postihnutia

Laboratórna diagnostika : Antigén – IF v bb z faryngu, močového
sedim. Izolácia vírusu – CPE – multinukleárne obrovské bb. + inklúzie
Protilátky: IgM akútne, IgG perzistujúce
Liečba: symptomatická
Prevencia – očkovanie – živý atenuovaný kmeň - v súčasnosti v
kombinovanej trojvakcíne MMR

Vírus osýpok, morbilli vírus,
ss(-)RNA. paramyxovírus,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: a) raš (makulárny, mapovitý) s horúčkou,
konjunktivitída, sekrécia z nosa., b) defektný vírus perzistujúci v
CNS a môže spôsobiť subakútnu sklerotizujúcu panencefalitídu SSPE roky po prekonaní osýpok, c) u imunokompromitovaných
pacientov môže spôsobiť veľkobunkovú pneumóniu a ii) osýpkovú
encefalitídu s inklúznymi telieskami
Patogenéza: aerosolom sa šíriace kvapôčky sú inhalované do
faryngu alebo sa dostanú do spojovky., po replikácii v
regionálnych lymf.uzlinách dôjde k virémii a infikujú sa ďalšie
bunky MFS., sekundárna virémia sa vyskytuje o 5-7 dní., vírus sa
šíri do pľúc, čreva, močového mechúra, kože a replikuje sa v
endotelových, epitelových a monocytových bunkách., raš sa
vyskytuje v čase vzostupu protilátok a ADCC sa pokladá za príčinu
exantému
Obranné mechanizmy: prirodzená vrodená imunita proti
osýpkam je málo účinná., interferón a ostatné obranné línie môžu
spomaliť skoré šírenie, pokiaľ sa nevytvoria protilátky.,
vyzdravenie vyžaduje špecifickú bunkovú aj humorálnu imunitu
Proces šírenia nákazy: osýpky sú ochorenie ľudí s celosvetovým
výskytom., infekcia je dobre kontrolovaná očkovaním., pred
pravidelným očkovaním sa vyskytovala v epidémiách každých 2 –
8 rokov, obvykle bolo najviac infikovaných vo veku okolo 4 rokov
Diagnostický proces: a) vírus osýpok je paramyxovírus,
nepravidelný, sférický, obalený, 120 –150 nm v priemere
obsahujúci ss (-) RNA genóm., b) klinický obraz bol diagnostický
u typických prípadov v neimunizovanej populácii., c) atypické
prípady je možné diagnostikovať i) dôkazom tvorby špecifických
protilátok a ii) RT PCR na dôkaz RNA v tkanivách alebo sére
Liečba a ochrana.: a) očkovanie detí živým oslabeným vírusom
(MMR) podávaným spolu s očkovaním proti príušniciam a
ružienke b) symptomatická liečba

Genus: Avulavirus
Henipavirus - Hendra, Nipah
Morbilivirus - osýpky
Respirovirus - parainfluenza virus 1,3, Sendai virus
Rubulavirus - parainfluenza 4, parotitis virus, Newcastle virus

parotitis virus – vírus príušnice – mumps –
lipidový obal + RNA + proteiny

Infekcia respiračného traktu–replikácia–virémia–systémové-postihnutie
– gl. parotis – monženie v epiteliálnych bb ,zápal, opuch
- testes, ovária, periférne nervy, oko, vnútorné ucho, CNS
- pancreas – nástup juvenilného DM
Postihnutie orgánov aj bez klinickej parotitídy
Vírus v CNS u 50% infikovaných
–10% príznaky aseptickej meningitídy, encefalitídy,
cerebelitídy – problémy s chodením a státim
Laboratórny diagnostika: Izolácia vírusu zo slín, moču, faryngu, CSM
– CPE na bunkách opičích ľadnív – multinukleárne obrovské bb
Protilátky: IgG, IgM – hemaglutinačne inhibičný test
Očkovanie – živý atenuovaný vírus (MMR) – chlapci aj dievčatá

Vírus parotitídy, vírus mumpsu,
ss (-) RNA, paramyxovírus,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: mumps., príušnice a) bolestivé opuchnutnie
slinnej žľazy (obvykle gl.parotis), väčšinou u detí., b)
bolestivý opuch testes alebo ovarií u mladých dospelých,
komplikácia – pankreatitída
Patogenéza: aerosolom šíriace sa infikované kvapôčky sú
inhalované do faryngu alebo sa dostanú kontaktom do
spojovky, nasleduje virémia., glandulárne alebo nervové
tkanivo je infikované a bunková smrť nastupuje 18. – 21. deň
od infikovania., vírus sa šíri slinami, sietnicou a močom.,
obvykle to je samolimitujúce ochorenie, niekedy spôsobuje
meningitídu alebo encefalitídu., ojedinele môže stimulovať
nástup juvenilného diabetu
Obranné mechanizmy: interferón a ostatné nešpecifické
imunitné mechanizmy nezabránia infekcii a je potrebná
špecifická bunková a humorálna odpoveď, ktorá je po
ochorení celoživotná
Proces šírenia infekcie: mumps je celosvetovo sa vyskytujúce
ochorenie V oblastiach bez pravidelného očkovania sa
vyskytuje v 2-3 ročných epidemických vlnách
Diagnostický proces: vírus patrí medzi paramyxovírusy: je
obalený, 150 – 300 nm v priemere s ss(-)RNA genómom., b)
klinický obraz bol pri typickom priebehu v neočkovanej
populácii diagnostický., c) atypické prípady je možné potvrdiť
na základe i) vzostupu špecifických protilátok, ii) sledovania
dynamiky titra protilátok., d) menej často detekciou
vírusového antigénu alebo vírusovej RNA (vo vzorke napr.
moču, slín)
Liečba a ochrana: očkovanie v detstve (vakcínou MMR)
živým atenuovaným vírusom (napr. Jeryl Lynn kmeň)
poskytuje dlhodobú imunitu., terapia – symptomatická

Family: Paramyxoviridae Subfamily: Paramyxovirinae
Genus: Avulavirus
Henipavirus - Hendra, Nipah
Morbilivirus - measles
Respirovirus - parainfluenza virus 1,3, Sendai virus
Rubulavirus - parainfluenza 2,4, parotitis virus, Newcastle virus
Genus: Metapneumovirus
Pneumovirus – RSV

RSV – Respiratory syncytial virus
- lokalizovaná infekcia DC bez virémie
– priamy cytopatický efekt na bb – tvorba syncícií a nekróza
(imunologicky navodené poškodenie bb)
Materské protilátky nechránia novorodencov ,
prirodzená imunita nechráni pred reinfekciou,
vakcinácia nechránila ale zhoršovala priebeh infekcie

Family: Paramyxoviridae Subfamily: Paramyxovirinae
Genus: Avulavirus
Henipavirus - Hendra, Nipah
Morbilivirus - measles
Respirovirus - parainfluenza virus 1,3, Sendai virus
Rubulavirus - parainfluenza 2,4, parotitis virus, Newcastle virus

Parainfluenza virus – paramyxoviridae - respiroviridae
Parainfluenza vírus – 1-3 ťažké ochorenie DCD u detí, 4 ľahký IHCD
nespôsobuje virémiu a systémové postihnutie, krátkodobá imunita.
Klinické príznaky : respiračné ochrenie – brochitída, brochiolitída,
laryngotracheobronchitída – croup
Sezónny výskyt
Terapia symptomatická
Laboratórna diagnostika: - serologická
Očkovanie: Neúčinné –nenavodili sa slizničné protilátky

Rad:

Rhabdoviridae
Rody

Cytorhabdovirus Dichorhabdovirus Ephemerovirus

Lyssavirus
Novirhabdovirus, NucleorhabdovirusVesiculovirus

• Rhabdoviridae - ssRNA lipid envelop
• Lyssavirus - rabies virus
•
•
•
•
•

- Lagos bat virus
-Mokola virus
- Duvenhage
- European bat virus 1,2
- Australian bat virus

RABIES - Pasteur
• Predpovedal pravdepodobnú mikroskopickú
štruktúru
• atenuácia pasážami na králičích mozgoch
• fixovaný vírus
• vyvinutie očkovacej látky
• úspešné použitie

RABIES - história
• Babylonská kódex 2300 p.n.l.
• Fracastorova teória o nákazlivosti
• 1804, 1821- experimentálny prenos besnoty
infikovanými slinami zo psa na človeka
• 1881 Pasteur
• 1961 elektronmikroskopické zobrazenie

VÍRUS - morfológia
• Tvar náboja 180x65 nm
• 3% - nesegmentovaná, negatívna
jednozávitnicová RNA
• 74% - proteiny N (l, NS) helikálna štruktúra
• 20% - lipidy - obalený vírus - fyzikálne
vlastnosti, odolnosť

VíRUS - vlastnosti
•
•
•
•
•

Termolabilný (polčas prežívania 4h/40st.C
35s/60st.C)
0-4 st.C - niekoľko dní, -70 st.C - dlhodobo
sliny - 24 hod.
Inaktivácia: pH pod 4, nad 10, oxidancia,
org. rozpúšťadlá, detergenty, kvart. am. soli,
proteolytické enzýmy, mydlá, UV, X-lúče

RABIES - Infekcie-vyvolávateľ
• Prirodzená infekcia - pouličný, divý, Pasteurov
kmeň
• intrakraniálne pasáže - modifikované vlastnostiINKČ skrátený-„fixovaný“ 5-8 d
• Fixovaný vírus - neurotropný, změna virulencia k
CNS , paralytická forma , niž.infekciozita při
perif. Inokulácii, niž. Tvorba inklúzii v CNS
• Kissling - rast na non-neurálnych bb.-purifikácia bezpečnosť vakcín

RABIES - Patogenéza
• Replikácia vírusu v bb.svalov a epitelu kože
• Invázia do neurónu
• Pasívny transport v axoplazme neurónov
(3mm/hod) centripetálne
• Špecifické symptómy rôznych štádii-vírusom
navodená dysfunkcia špecif. častí CNS
(agresivita-limbický systé,)
• Po proliferácii v mozgu - centrifugálne šírenie
(ústa, nos, sietnica, rohovka,koža)

RABIES - Pathogenesis
• Replication of virus in cell of muscles and skin
epitelium
• Invasion to neurons
• Pasive transport in axoplasma of neurons
(3mm/hrs) centripetal
• specific symptoms in different stages-virus
induced dysfunction of specific area of CNS
(agresivity-limbic system,)
• After proliferation in brain – spread to perifery
(mouth, nose, retina, cornea, skin)

RABIES - infekcia u psa
•
•
•
•

zmeny správania (agresivita, prítulnosť)
bez hydrofóbie
slinenie 3-4 dni před klinickým ochorením
priamy prenos kontaktom s chorým
zvieraťom (moč-značkovanie líšiek)
• nefatálne ochorenie (oulou fato - mierna
paralytická forma, Z Afrika, rabies-like
vírusy

RABIES - infekcia u človeka
• Zoonóza (pohryznutie, poškrabanie,
inhalácia v netopierej jaskyni, laboratórna,
prenos transplantáciou rohovky)
• Nie každá expozícia = ochorenie
• Náchylnosť (15%): 0,1% malé periférne
rany, 60% ťažké pohryzenie tváre
• Interhumánne zriedkavo
• prakticky 100% fatálne

RABIES - ochorenie človeka
• INKČ 1-2 mesiace (9dní - 1 rok)
• deti - dospelí, hlava - končatiny
• Nešpecifické príznaky - (horúčka, nevoľnosť,
anorexia, nauzea, hnačka, bolesť brucha a hlavy, kašeľ,
myalgia, úzkosť, depresia, agresivita, hyperaktivita,
delirium, nočné mory, nespavosť, nekoncentrovanosť)

• Lokálne - (bolesť, parestézie, tŕpnutie v rane)

RABIES - klinický obraz
• Špecifické príznaky: vznikajú spontánne
alebo po provokácii (aerofagia, hydrofobia)
• Forma zúrivá - strach a besnenie /- apatia
• neurologické príznaky, kóma, smrť do 3-7
dní
• Forma paralytická - ascendentná paralýza,
bez hydrofóbie, prolongovaná, fatálna

RABIES - epidemiológia
• Domáce, hospodárske zvieratá
• Divo žijúce zvieratá - abortívne a latentné
infekcie neexistujú (vírus rýchlo zabíja)
• Netopiere (4 serotyp, inhalačná nákazy)

RABIES - diagnostika u ľudí
• Postmortem - Negriho telieska CNS
•
- dot blot, PCR
•
- inokulácia sajúcim myškám
•
- izolácia na bb. kultúrach
• Antemortem - izolácia vírusu: sliny, hrdlo, nos výter, CNS
•
- detekcia antigénu: fluorescencia, PCR
- rohovkový ster, zoškrab kože

RABIES - diagnostika u zvierat
• Post mortem
• Priamy dôkaz vírusu v mozgu fluoresceínom
značenými protilátkami
• najrýchlejší a najvhodnejší pre rutinnú d
• Rýchla, presná diagnostika je podstatná pre ďalší
postup a môže zabrániť nepríjemnej traumatizácii
a finančnému zaťaženiu alebo navodiť vhodné
opatrenia na kontrolu výskytu

RABIES – postup ochorenia
štádium

INK

príznak

asympto Nešpecif.

čas

60-365d 2-10 d

vírus

Svaly
Nizky

imunita

prodromy špecifické koma

CNS
titer

Neurolog. CaVa
Resp.
2-7d
0-14
Mozog + vysoký
iné orgány titer
Ab v sére
Ab v CNS

Vírus besnoty, rabies vírus,
ss (-) RNA vírus, rhabdovírusy,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: besnota – infekcia CNS a periférnych nervov s dvoma
prezentáciami a) encefalitída (zúrivá) forma besnoty, 80% prípadov,
hydrofóbia, kŕče, fyzická hyperaktivita., b) paralytická (apatická) forma,
20% prípadov, ascendentná chabá obrna., obidve formy vedú ku kóme a
smrti
Patogenéza: človek získa vírus po pohryzení alebo kontakte so sekrétmi
infikovaného zvieraťa., typicky v období prodromálneho štádia je obalený
vírus – ss (-) RNA rhabdovírus tvaru projektilu transportovaný periférnymi
nervami do CNS, vírus sa replikuje a šíri do celého tela., u paralytickej
formy sa v mozgovom kmeni a v mieche vyskytuje nekróza., kóma sa
dostaví v období 1-2 týždňov
Obranné mechanizmy: neimúnny človek, ktorý je infikovaný,
neprodukuje dostatočné množstvo protektívnych protilátok včas, aby sa
predišlo ochoreniu a smrti., pasívne podané protilátky a aktívna imunizácia
sú súčasťou postexpozičnej terapie
Proces šírenia nákazy: besnota sa nachádza na celom svete a zapríčiní
pravdepodobne 100 000 úmrtí ročne., niektoré divo žijúce zvieratá sú
rezervoárom (napr. líšky, netopiere, kojoty, veveričky, skung...)., tieto
cicavce môžu infikovať človeka priamo, ale aj prostredníctvom domácich
psíkov a mačiek
Diagnostický proces: a) klinické príznaky (hydrofóbia po pohryzení
besným zvieraťom)., b) detekcia vírusového antigénu v bioptickej vzorke
od pacienta alebo suspektného zvieraťa i) priamou fluorescenčnou
metódou alebo ii) imunohistochemicky – Negriho telieska v CNS
Liečba a ochrana: a) Použitie inaktivovaného vírusu vo vakcíne na
imunizáciu divokých zvierat, psov, mačiek a ľudí s profesionálnym
rizikom expozície infikovaným zvieratám., b) zničenie infikovaných
zvierat, kontrola dovážaných zvierat, c) opatrnosť pri kontakte s
neznámymi zvieratami,alebo zvieratami, ktoré stratili plachosť alebo majú
podozrivé správanie., d) ošetrenie rany, použitie detergentov na vyčistenie
rany, podanie špecifického imunoglobulínu, začatie aktívnej imunizácie
vakcínou

Togavírusy a flavivírusy
• Obalené ss+RNA vírusy
• Togavírusy sa replikujú v cytoplazme a bunku
opúšťajú pučaním cez plazmatickú membránu čím
získavajú obal
• Flavivírusy sa replikujú v cytoplazme a pučaním cez
vnútorné membrány získavajú obal
• Spôsobujú lytickú alebo perzistentnú infekciu
stavovcov aj bezstavovcov

Togavírusy,
flavivírusy
(arbovírusy)
• Togaviruses
- alfavirus (arboviruses prenosné vektorom zo zvieracieho
rezervoáru na človeka, s prírodnou ohniskovosťou )
- vírus VEE venezuelskej encefalitídy koní, vírus EEE - východnej encefalitídy
koní, vírus WEE - západnej encefalitídy koní

- rubivirus (rubella virus)
• Flaviviruses (arboviruses) - vírus stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy,
vírus Dengue, vírus žltej zimnice, Japonskej encefalitídy, Západonílskej horúčky,
Ruskej jaroletnej encefalitídy …..

vírus horúčky Dengue
ss + RNA, Flavivírus
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: a) horúčka Dengue (DF), samolimitujúce horúčkoviré

ochorenie s rašom, myalgiami a bolesťami kostí., b) dengue
hemorhagická horúčka (DHF), dengue šokový syndróm (DSS) –
život ohrozujúce ochorenie s krvácaním zo slizničných povrchov, do
kože, do pečene a s vaskulárnym šokom
Patogenéza:a) pohryzenie infikovaným hmyzom vedie k
reprodukcii vírusu v lymfatických uzlinách., o 2-3 dni neskôr vzniká
virémia a vírusy cirkulujú v lymfocytoch 3-5 dní., cytokíny vedú k
symptómom ochorenia., b) medzi 2. a 7. dňom po nástupe horúčky,
cytokíny poškodia endoteliálne spojenia, čo vedie k vaskulárnemu
poškodeniu s presakovaním krvi do tkanív., zvládnutie je
komplikované sekundárnymi infekciami inými vírusmi, baktériami
alebo parazitmi
Obranné mechanizmy: neutralizujúce protilátky (napr. anti E
antigén) a bunková imunita sú potrebné pri ochrane., Dengue vírus
má niekoľko sérotypov., sérotypy 1, 2, 3 a 4 sú zodpovedné za
ochorenia., druhá infekcia dengue vírusom je bežná, ale tretia je
vzácna
Proces šírenia nákazy: Dengue je ochorenie typické pre tropické
oblasti a v oblasti medzi 35 st SZŠ a JZŠ., odhaduje sa, že na celom
svete sa každoročne vyskytuje 100 miliónov prípadov DF a pol
milióna DHF., komáre rodu Aedes (Aedes aegypti) sa reprodukujú v
starých vodovodoch alebo vodných nádržiach, dospelé žijú vo vnútri
obydlí a kŕmia sa ľudskou krvou, z ktorej získavajú vírus, ten sa v
nich replikuje a oni ho prenášajú ďalej., symptómy ochorenia sú
bežnejšie u dospelých než u detí. vyskytuje sa v Karibskej oblasti a J
Amerike
Diagnostický proces: a) klinický obraz u ľudí žijúcich alebo
cestujúcich v endemickej oblasti., b) izolácia typických ss+RNA
flavivírusov z krvi a sérotypizácia., c) ELISA alebo IFA na detekciu
antivírusových IgM a IgG protilátok
Liečba a ochrana: a) Obmedzenie šírenia komárov., b) použitie nie
ASA antipyretík a p.o rehdratácia na zmiernenie symptomov., c)
podporná terapia a starostlivosť pri DHF podľa WHO., d)
tetravalentná vakcína je v štádiu skúmania.

Vírus žltej horúčky, ss(+)RNA, flavivírus
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: žltá horúčka a) samolimitujúce chrípkovité
ochorenie., b) potenciálne fatálna hemorhagická horúčka
Patogenéza: a) ochorenie sa šíri od infikovaného pacienta
prostredníctvom vektora (infikovaného komára)., vírus sa
replikuje v lymfatických uzlinách za súčasného stúpnutia
hladín TNF-a v priebehu 2 dní., virémia v priebehu
nasledujúcich 4 dní roznesie replikujúci sa vírus do kostnej
drene, sleziny, pečene a LU., žltačka je obvykle prítomná a
hemorhagie sa môžu objaviť na slizničných povrchoch., b)
opakovanie epizód horúčky a krvácania sa vyskytuje u
pacientov, ktorí nezvládli počiatočnú infekciu., šok a smrť v
50% prípadov sa dostaví v priebehu 7 – 10 dní po nástupe
príznakov
Obranné mechanizmy: neutralizujúce protilátky vytvorené
ako reakcia na infekciu alebo očkovanie môžu poskytnúť
dlhodobú až celoživotnú imunitu
Proces šírenia infekcie: žltá horúčka sa primárne vyskytuje v
Afrike, ale aj v Južnej Amerike., z nie celkom jasných
dôvodov sa nevyskytuje v Ázii., Aedes aegypti je hlavným
vektorom prenášajúci vírus medzi ľuďmi., aj iné komáre v
Južnej Amerike a Afrike prispievajú k cirkulácii vírusu v
prírode medzi natívnymi opicami, ktoré sa stávajú
rezervoárom vírusu v prírode
Diagnostický proces: a) klinické príznaky v endemickej
oblasti., b) ELISA na dôkaz špecifických IgM a IgG., c)
izolácia vírusu., d) imunohistochemickyňý dôkaz antigénu
Liečba a kontrola: a) kontrola komárov., b) očkovanie s.c.
aplikovanou 1 dávkou živej atenuovanej vakcíny s
protektivitou 95%., c) nesalicylové antipyretiká a p.o.
rehydratácia – symptomatická liečba., d) podporná
starostlivosť podľa odporúčaní WHO

Togavírusy,
flavivírusy
(arbovírusy)
• Togaviruses
- alfavirus (arboviruses prenosné vektorom zo zvieracieho
rezervoáru na človeka, s prírodnou ohniskovosťou )
- vírus VEE venezuelskej encefalitídy koní, vírus EEE - východnej encefalitídy
koní, vírus WEE - západnej encefalitídy koní

- rubivirus

(rubella virus)

• Flaviviruses (arboviruses) - vírus stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy,
vírus Dengue, vírus žltej zimnice, Japonskej encefalitídy, Západonílskej horúčky,
Ruskej jaroletnej encefalitídy …..

Vírus ružienky - rubella virus - rubeola
• Prenos inhalačne: sy infekcie HCD,
lymfadenopatia, virémia s miernym rashom
• mierne exantémové ochorenie odlíšené od osýpok nemeckými lekármi
- German measels
• prenosné pri primoinfekciii z matky na novorodenca teratogénne účinky - kongenitálne potihnutie - cytolytická
infekcia, perzistencia vírusu v tkanivách a jeho vylučovanie
až 4 roky. Norman McAlister Gregg - Greggov sy katarakta
• Th: symptomatická, vakcinácia
• Lab.dg: serologicky IgM, izolácia vírusu z moču na
tkanivových kultúrach - dôkaz - interferencia z picorna
vírusmi

Virus rubeolla – rugeolle –
German measles

Vírus ružienky, rubeolla vírus,
ss (+) RNA, togavírus
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Ochorenie: a) spôsobuje ružienku., obvykle mielne,
samolimitujúce
ochorenie
charakteristické
rašom,
lymfadenitídou a nízkou teplotou., b) kongenitálna rubeolla je
závažnou komplikáciou intrauterinnej infekcie a môže sa
prejaviť závažným poškodením mozgu, oka, srdca (Greggovo
trias)
Patogenéza: kvapôčková infekcia prostredníctvom sekrétov
DC., vírus sa replikuje v bunkách dýchacích ciest a potom sú
virémiou zanesené do orgánov., kongenitálne ochorenie je
spôsobené
transplacentárne
prenesenou
infekciou
predovšetkým v prvom trimestri u neimúnnych matiek
Obranné mechanizmy: neutralizujúce protilátky a bunková
imunita sa vyvíjajú rýchlo
Proces šírenia infekcie: celosvetovo rozšírená infekcia s
maximom výskytu v zime a na jar
Diagnostický proces: a) vírus ružienky patrí medzi
togavírusy, je sférický, opuzdrený, 60 – 70 nm v priemere,
obsahuje ss (+) RNA genóm., b) detekcia špecifických
protilátok na potvrdenie infekcie., c) klinický obraz je
diagnostický pri typickom priebehu v neočkovanej populácii.,
d) dôkaz intrauterínnej infekcie: i) IgM protilátky v krvi
novorodenca ii) dôkaz vírusu v tkanive
Liečba a ochrana: a) očkovanie detí živou atenuovanou
vakcínou (MMR) poskytuje imunitu., b) imunoglobulínová
terapia sa neodporúča

Arbovírusy :
vírus klieštovej encefalitídy
Togavírusy a flavivírusy
bunyavírusy,
niektoré vírusy hemorhagických horúčok
• Hmyzia samička nasaje vírusy s krvou od infikovaného
stavovca v štádiu virémie, vírus infikuje epiteliálne bunky
čreva hmyzu, šíri sa do cirkulácie a infikuje slinné žľazy,
kde vyvolá perzistentnú infekciu a replikuje sa do vysokých
titrov odkiaľ sa vírus uvoľňuje do slín. Při saní na
hostiteľovi samička regurgituje sliny s vírusmi do krvi
obete, vírus cirkuluje v plazme - primárna virémia a napáda
cieľové bb, RES, kde sa pomnoží a spôsobí sekundárnu
virémiu s infikovaním cieľových orgánov a klinickým
obrazom

Vírus západonílskej horúčky,
West Nile Virus, arbovírus,
ss+RNA, flavivírus
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: západonílska horúčka, febrilné ochorenie s
rašom, opuchom lymfatických uzlín, artralgiou., ťažká
forma môže byť letálna, prejaví sa encefalitídou a častejšie
u detí a starých
Patogenéza: komáre sa infikujú WNV od vtákov., vírus sa
replikuje v slinných žľazách komárov a pri poštípaní a saní
krvi na človeku ho infikuje., v priebehu 3-15 dní sa objavia
príznaky, v období, keď sa vírus replikuje v lymfatických
uzlinách a následne počas virémie., vstup do CNS sa
uskutoční prechodom hematoencefalickou bariérou alebo
transportom axónami z nosa., zápal a neurálna degenerácia
môžu viesť k smrti
Obranné mechanizmy. protilátky proti E proteínu na
povrchu vírusu môžu neutralizovať WNV a poskytujú
dlhodobú ochranu., bunková imunita predovšetkým
cytotoxické bunky sú nevyhnutné na vyliečenie
Proces šírenia nákazy: komáre z rodu Culex sú primárnym
vektorom., epidémie sú bežné v Afrike, južnej Európe, na
strednom Východe, v Austrálii a Ázii., sťahovavé vtáky
môžu byť infikované a prispievajú k rozšíreniu vírusu., prvý
prípad v USA sa vyskytol v roku 1999 a odvtedy sa šíri v
USA aj Kanade., mnoho druhov vtákov bolo post mortem
pozitívne testovaných
Diagnostický proces: a) klinické príznaky v endemickej
oblasti., b) ELISA na dôkaz špecifických IgG a IgM., c)
MRI ukáže zápal CNS., d) izolácia vírusu
Liečba a kontrola: a) kontrola hmyzieho vektora., b)
repelenty na zabránenie expozície s hmyzom., c) podporná
terapia pri encefalitíde

Vírusy hemorhagických horúčok
•
•
•
•

Bunyavirusy - arbo
Arenavirusy - arbo
Filovirusy – nie arbo
Hantavirusy – nie arbo

Bunyavirusy
•

Asi 200 obalených -RNA vírusov so segmentovaným
genomom
• arbovírusy endemické podľa hmyzieho vektoru (horúčka
údolia Rift, LaCross vírus)
• spôsobujú systémové ochorenia po sekundárnej virémii obvykle s postihnutím mozgu,
hemorhagiami a nekrózou ľadvín
• Hantaavírusy
- nie sú arbovírusy
- šírenie interhumánne aerosolom,
podobne Filovírusy Ebola a Marburg vírus
- prenosné z opíc - laboratórne nákazy,
šírenie aerosolom, hemorhagická horúčka)

Hantavírus,
ss (-) RNA, Bunyavírusy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: a) hantavírusový pľúcny syndróm (HPS),
horúčka, mierny kašeľ so zvýšenou vaskulárnou permeabilitou
v pľúcach a šokom., b) hantavírusová hemorhagická horúčka s
renálnym syndrómom, ťažký šok a renálna insuficiencia
Patogenéza: hantavírus je ss (-) RNA bunyavírus, ktorý sa
replikuje v myšiach a iných hlodavcoch a šíri sa močom.,
aerosol vysušeného infikovaného moču sa inhaluje. vírus sa
replikuje v endotelových bunkách pľúc a v dendritických
bunkách lymfatických uzlín a sleziny., HPS je následkom
funkčnej poruchy vaskulárneho epitelu., HFRS sa vyskytuje,
keď cytokíny ďalšie zápalové mediátory prispievajú k
vaskulárnemu presakovaniu a krvácaniu do obličiek
Obranné mechanizmy: neutralizujúce protilátky sú
produkované myšami aj u ľudí v rekonvalescencii a sú
zodpovedné za vyliečenie., vírusové mutácie môžu viesť k
zmenám vírusu vedúcim k schopnosti perzistovať v myšiach
napriek prítomnosti protilátok
Proces šírenia nákazy: a) na západnej pologuli: Sin Nombre
vírus je hlavnou príčinou HPS, rezervoárom je Peromyscus
maniculatus – „deer mouse“., b) ďalšie hantavírusy je možne
nájsť všade vo svete: Hantan vírus v Korey, Číne a
východnom Rusku spôsobujú HFRS, rezervoárom sú poľné
myši z rodu Apodemus. U nás sa dokázali Hantavírusy u
pacientov s akútnym renálnym zlyhaním
Diagnostický proces: a) ELISA na dôkaz špecifických IgM a
IgG., b) imunohistochemický dôkaz vírusového antigénu v
tkanivách., c) RT PCR., d) rtg
Liečba a ochrana: a) kontrola populácie hlodavcov., b)
dekontaminácia výkalov hlodavcov chloramínom, pred
zametaním., c) ribavirin a podporná terapia pri HPS a HFRS

Filovírusy

• Vláknité, obalené, -RNA, spôsobujúce ťažké až fatálne rozsiahle
hemorhagické horúčky s edémom a hypovolemickým šokom
(chrípkovité príznaky, myalgia, bolesť hlavy, nauzea, zvracanie,
hnačka, hemorhagia, fatálne v 90% klinických ochorení), endemické .
• Vírus Marburg, Ebola (pôvodne zaradené medzi rhabdoviridae) prenosné aerosolom, laboratórne nákazy z infikovaných opíc
náhodnou inokuláciou a úzkym kontaktom s telesnými
tekutinami(Marburg), infekcie obyvateľov v Zaire, Sudane :
prítomnosť protilátok u populácie 18% - inaparentné infekcie možné
(Ebola)
• v infikovaných bunkách vyvolávajú eozinovfilné cytoplazmatické
inklúzie s nekrózou tkanív parenchymatóznych orgánov
• Dg Marburg - izolácia na tkanivových kultúrach Vero bb, Ebola
inokulácia zvierat, Imunofluorescencia, ELISA,
• Th: protilátky obsahujúce sérum, interferon,
Karanténa.
Bezpečnostné opatrenia 4. stupňa

Ebola vírus
ss (-) RNA vírus, Filoviírus
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: Ebola – hemorhagická horúčka: život ohrozujúca
multiorgánová infekcia s horúčkou., CNS postihnutie a
krvácanie z mnohých orgánov, predovšetkým slizníc
Patogenéza: vírus Eboly sa prenáša telesnými tekutinami z
infikovanej osoby na vnímavého jedinca cez prerušenia v koži,
slizniciach, kontaminovanými ihlami a aerosolom., vírus sa
replikuje v koži a mnohých orgánoch., vysoké titre protilátok
budú prítomné v krvi po prekonaní ochorenia., vírus navodí
imunosupresiu a v smrtelných prípadoch vedie k rozsiahlym
nekrózam a orgánovému zlyhaniu
Obranné mechanizmy: protilátky proti vírusu Eboly sa
vytvárajú a sú súčasťou ozdravovacieho procesu, ale pasívna
imunoterapia sa pri experimentálnych infekciách neosvedčila.,
existujú 4 známe subtypy vírusu Ebola
Proces šírenia nákazy: Ebola bola po prvýkrát identifikovaná
v Zaire v roku 1976., ďalšie vzplanutia sa objavili v roku
1995., rezervoár vírusu nie je známy, ale netopiere sa
považujú za suspektné., aj ostatné primáty môžu tiež byť
infikované
Diagnostický proces: a) anamnéza cesty do endemickej
oblasti a expozícia primátom b) IgM špecifické protilátky
ELISA metódou., c) izolácia typických vláknitých ss(-) RNA
filovírusov., d) imunohistochemický dôkaz
vírusu na
tkanivových kultúrach
Liečba a ochrana: a) správne použitie ihiel a striedačiek., b)
fyzická izolácia prípadov., c) podporná terapia, antivírusové
preparáty a imunoterapia nie sú účinné

Arenavírusy

• Vírus lymfocytárnej chorioretinitídy LCM - meningitída ( u 25%
infikovaných, aj subakútna, perzistujúca niekoľko mesiacov,
perivaskulárna monoukleárna infiltrácia neuronov a meningov) alebo
horúčkovité ochorenie s myalgiami. Ochranný stupeň 3
• Vírusy hemorhagických horúčok - Lassa: zoonózy - perzistentné
infekcie hlodavcov - rezervoár, endemické oblasti (tropická Afrika,
J. Amerika) - horúčka, koagulopatia, petechie, viscerálne
hemorhagie, nekróza pečene a sleziny bez vaskulitídy, šok,
• Letálne v 50%
• Ochranný stupeň 4
*Obalený RNA vírus - tvar pavúka - perzistentné infekcie
- infikuje makrofágy, ktoré uvoľňujú mediátory
s účinkom na bunkovú stenu a cievy.
Poškodenie tkaniva: T bb imunitných reakcií
*Infekcia ľudí aerosolom, kontaminovanou
potravou slinami alebo močom zvierat,
*Dg epidemiologicky, klinicky, serologicky.
Vírusy prítomné vo výtere z hrdla, Lassa v. prítomný v moči

Mikroorganizmy ako biologické zbrane
• Kategoria
A.
Vysoká
priorita,
ľahko
diseminovateľné vysoká letalita, spôsobujúce
paniku, vyžadujú zvláštny prístup
•
•
•
•
•
•

- Antrax (Bacillus antracis)
- Botulismus (toxin Clostridium botulinum)
- Mor (Yersinia pestis)
- Kiahne pravé (variola major)
- tularemia (Francisella tularensis)
- vírusové hemoragické horúčky (filoviruses – Ebola,
Marburg., arenavírusy – Lassa, Machupo)

B
Ľahko šíriteľné, stredná letalita a morbidita, špecifická diagnostika v
CDC

• - Brucelóza (Brucella sp.)
• - Epsilon toxin (Clostridium perfringens)
• - Z potravín: (Salmonella sp., Escherichia coli O 157:H7, Shigella
sp.)
• - z vody (Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum)
• - Maleus, Melioidóza (Burkholderia mallei, pseudomallei)
• Psitakoza (Chlamydophila psittaci) - Q horúčka (Coxiella
burnetii)
• - Ricinová intoxikácia (Ricinus communis - mushrooms)
• - Staphylococcus aureus toxin B
• - Škvrnitý týfus (Rickettsia prowazekii)
• - Vírusové encefalitídy (alfaviruses – VEE, EEE, WEE)

C
Agensies with third priority, emerging and
reemerging, availability, potential of high
morbidity and mortality
- Nipah vírus a hantaavírusy
- H5N1, pandemic flu strain

Rotavírusy

REOVIRIDAE – orthoreovírusy – gastroenteritídy, IHCD, bili.atrézia,
asymptomatické, v stolici u detí
- orbivírusy – febrilné ochorenie s bolesťou hlavy
- rotavírusy – gastroenteritída u detí
Proteolytická aktivita v GIT – vírus – infekčné subvirálne teliesko –
(ISVP) – infikuje bb., replikácia, agregácia, vírus – lýza bb.

Odolávajú kyslému prostrediu – oploštenie mikroklkov, mopnonukleárna
infiltrácia lamina propria – zábrana absorpcie vody – dehydratácia.
Samolimutujúce ochorenie bez následkov.
Dôkaz antigénu zo stolice – latexaglutinácia
Terapia. Náhrada tekutín, bezmliečna strava v prvých hodinách

Očkovanie – stiahnutie vakcíny –

Coronavírusy,
• Coronavírus
• názov podľa vzhľadu v elektron. mikroskope - podobajúcemu sa
korone slnka
• druhý najčastejší vyvolávateľ nádchy.
• Obalený vírus s helikálnou kapsidou, +RNA nesegmentovaná
• respiračné ochorenia IHCD, SARS
• optimálna teplota pre rast vírusu je 33-35*C.
• Protilátky prítomné u 10-15% dospelých,
• napriek tomu reinfekcie.
• Lab.dg sa bežne nerobí.

Calicivírusy
• .
• Calcivírus, astrovírusy, neklasifikované vírusy nazývané podľa
lokality identifikácie:
• Norwalk agens - SRGV (small round gastroenteritis viruses - malé
guľaté vírusy gastroenteritíd)
• - v jejune - oploštenie klkov, vakuuolizácia cytoplazmy enterocytov,
infiltrácia mononukleármi
• - zábrana absorbcie vody, opozdené vyprázdňovanie žalúdka, prenos
fekálne orálne aj aerosolom,
• krátkodobá imunita.
• Krátkotrvajúce ochorenia prevažne detí s INKČ 24h. Nauzea,
zvracanie (u astrov. nie) a hnačka

VÍRUSY HEPATITID

Hepatitídy vyvolané vírusmi – vírus sa dostáva do pečene pri virémii
alebo prostredníctvom mononukleárnych fagocytov. Pečeň je často
zdrojom sekundárnej virémie, alebo je poškodená infekciou.
Podobné príznaky.
Hepatitída = zápal pečene – (ochorenie)
Icterus = žltačka–príznak pri ochorení pečene, hemolýze, pri stáze žlči.
Hepatitis A, B, C, D, E, G,
Hepatitída pri EBV infekcii (angína s monocytózou a postihnutím RES)
Žltá zimnica (flavivirus, vektorom je komár z rodu Aedes,, výskyt v Afrike a J.
Amerike, hepatitída a hemorhagická horúčka, pri poštípaní a saní krvi samička vyvráti
obsah aj s vírusmi do krvi, Vi napadne endotelové bb, je transportovaný do bb. RES,
sekundárna virémia spôsobí symptómy – hepatitída, encefalitída... očkovanie)

U imunokompromitovaných pri infekcii CMV,
a novorodencov HSV, varicella, kongenitálne rubeola,

Hepatitída A

Hepatitída B

Hepatitída C

Hepatitída D

Hepatitída E

Názov

infekčná

sérová

nonAnonB
Delta Ag
postransfúzna

Enterická
nonAnonB

Vírus

Picorna,

Hepadna,
obalený

Flavi, RNA

Viroid, RNA
cirkulárna

Calciviruslike, RNA

Prenos

fekálneoráln
y

Parenterálne,
sexuálne

Parenterálne,
sexuálne

Parenterálne,
sexuálne

fekálneorálny

Nástup

náhly

plíživý

plíživý

náhly

náhly

Inkubačný čas

15-50 dní

45-160

14-180

15-64

15-50

Úmrtnosť

0.5%

1-2%

0.5-1%

vysoká

1-2%
tehotné 20%

Chronicita

nie

áno

áno

áno

nie

Komorbidita

nie

Cirhóza, Ca

Ci, Ca

Ci, fulminant

nie

Lab. dg

antiHAV

HBsAg

antiHCV

antiHDV

Anti HEV

Závažnosť

mierne

Mierne až
ťažké

Subklinické

Koinfekcia
superinf.HB

Mierne,
tehotné ťažké

Vírus hepatitídy A
Stabilný pri pH 3
odoláva éteru, chloroformu, detergentom,
vyschnutiu,
teplote od –20 do –70 *C (roky) /kocky ľadu/,
56*C 30 minút,
61*C 20minút – čiastočná inaktivácia
prítomný v slanej aj povrchovej vode – mesiace
Inaktivovaný – chlórom, formaldehydom, UV žiarením,
Fekálne orálny prenos, socioekonomické podmienky, MX na jeseň
Očkovanie, vysoká premorenosť

Vírus hepatitídy A, VHA, HAV
ss (+) RNA Enterovírus, Picornaviridae
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Ochorenie: a) hepatitída: typicky akútna infekcia pečene s
alebo bez žltačky. b) asymptomatická c) fulminantná, letálna
forma je možná, ale veľmi zriedkavá
Patogenéza: a) HAV je picornavírus s jemnou ikozahedrálnou
kapsidou (22-30 nm) a ss (+) RNA., pacient sa nakazí
ingesciou kontaminovanou stravou alebo vodou a reprodukuje
sa v bunkách nazofaryngu alebo v slinných žľazách pred tým
ako penetruje do krvného riečiska a následne infikuje pečeň.,
b) hostiteľova imunitná odpoveď, vrátane tvorby
imunokomplexov, aktivácie komplementu a lýzy infikovaných
buniek prostredníctvom NK a cytotoxických T buniek sú
považované za dôvod patologických zmien súvisiacich s HAV
ochorením
Obranné mechanizmy: protilátky proti HAV sú protektívne,
ale bunková imunita sa podieľa na klinických prejavoch
Proces šírenia nákazy: celosvetové rozšírenie. infekcia sa
prenáša fekálne-orálnou cestou, vírus je prítomný v stolici už
pred klinickými príznakmi., v čase virémie je možný prenos
veľmi zriedkavo krvou., HAV spôsobuje epidémie.
Diagnostický proces: a) laboratórne: i) EIA na detekciu HAV
antigénu vo vzorke stolice, ii) imunoelektronová mikroskopia
alebo fluoresceínom značené protilátky na sledovanie
vírusových častíc v bioptickej vzorke z pečene, iii) protilátky
proti HAV v sére pacienta, v slinách., b) klinicky i) žltačka, ii)
charakteristický obraz dysfunkcie pečene (abnormálne
hodnoty pečeňových enzýmov)
Liečba a ochrana: a) dobrá osobná hygiena, b) prevencia
fekálnej kontaminácie pitnej vody a potravín., c) aktívna
imunizácia inaktivovanou vakcínou., d) pasívna imunizácia
ľudským gamaglobulínom

Vírus hepatitídy B
Virion (obsahujúci HBeAg)
je obkolesený HBcAg (core) a glykoproteinovým HBsAg (surface).
Má 3 glykoproteíny L,M,S ktoré obsahujú skupinovo (a) a typovo
špecifické determinanty d alebo y a w alebo r. Ich kombináciou vzniká 8
subtypov HBV (ady, adw..)

VHB infikuje pečeň
– nespôsobí priame poškodenie
– to je vyvolané bunkovou im. reakciou =
lýza bunky, symptómy, vyliečenie.
Pri slabej imunitnej odpovedi
= chronické ochorenie alebo vážny priebeh

Vírus hepatitídy B

Infikovanie – injekciou, hetero alebo homosexuálny stykom, pri pôrode
Šírenie vírusu – krvou do pečene, pomnoženie – virémia – HBV v
sekrétoch a krvi .
Symptómy – bunkami sprostredkovaná imunitná reakcia a CIK
Symptómy akútnej vírusovej hepatitídy typu B v priebehu infekcie:
expozícia

teplota,rash,artritída nevoľnosť, anorexia
nauzea, bolesť
žltačka, tmavý moč
svrbenie

Inkubačné obdobie, preikterické, ikterické, rekonvalescencia

Akútna VHB

Vyliečenie

Fulminantná hepatitída

HBsAg viac ako 6 mesiacov
Vyliečenie
.

.

Asymptomatický
nosič

Chronická perzistujúca
hepatitída
extrahepatické choroby
polyarteritis nodosa, GNFT

Chronická aktívna
hepatitída
cirhóza

Ca

Vírus hepatitídy B, VHB, HBV
ds DNA Hepadnavírus,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: a) sérová hepatitída: deštrukcia pečene akútna,
chronická, nosičstvo, fulminantná b) hepatocelulárny
karcinóm
Patogenéza: vírus vstupuje do krvného riečiska, napadá
hepatocyty a replikuje sa., stupeň poškodenia a trvania
infekcie závisí na infekčnej dávke, veku pacienta a jeho
imunite
Obranné schopnost: protilátky proti HBV sa môžu viazať na
častice vírusu a zabrániť prichytávaniu na bunky a zastaviť
infekciu., bunková imunita podmieňuje imunopatologické
prejavy a následky infekcie
Proces šírenia nákazy: HBV je krvou prenosný a najčastejšie
je prenesený a) sexuálne, b) kontaminovanými ihlami u
narkomanov, c) perinatálne od infikovanej matky, alebo
nosičky na novorodenca., v súčasnosti je len zriedkavo
prenosný transfúziou alebo nástrojmi
Diagnostický proces: a) izolácia vírusu z krvi alebo tkaniva.,
jediný ľudský patogén patriaci medzi Hepadnavirusy,
obalený., 42 nm sférická častica s ds DNA genómom., b)
detekcia i) povrchového antigénu (HBsAg), ii) IgM proti HBc
– korovému antigénu, iii) HBV DNA metódou PCR., c)
klinické príznaky i) ikterus, ii) hepatomegália., dôkazom
infekčnosti je prítomnosť HBeAg v sére., pretrvávanie HBsAg
viac ako 6 mesiacov je známkou prechodu do chronicity. anti
HBe sú známkou priaznivej prognózy
Liečba a ochrana: a) skríning darcovstva krvi redukovali
šírenie HBV., b) očkovanie geneticky pripraveným HBsAg
redukovalo ochorenie., c) antivírusová terapia je možná pri
chronických infekciách

Hepatitída typu C –
v 90% potransfúzna, dialyzovaní, narkomani (ID)
chronická u 50% a cirhóza u 20%ň
Akútne alebo chronické ochorenie
akútne – miernejšie, chronické častejšie ako u VHB, Ca, Ci, zdá sa, že
imunita k HCV nemusí
byť celoživotná

Vírus hepatitídy C, VHC, HCV
ss(+)RNA, Flavivírus-like
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: a) hepatitída C, sérová nonA nonB hepatitída,
typicky chronická infekcia (80%)., b) karcinóm pečene
Patogenéza: HCV sa dostáva do krvi a je transportovaný do
pečene, kde sa replikuje a spôsobuje akútne alebo chronické
poškodenie pečene
Obranné mechanizmy: neutralizujúce protilátky sa
nepodarilo dokázať., frekvencia chronického nosičstva HCV
ukazuje, že vírus pravdepodobne má spôsob ako suprimovať
normálnu funkciu NK a cytotoxických T buniek., vírus
podstupuje mutácie a môže byť prítomný v krvi aj v čase
existencie protilátok
Proces šírenia nákazy: jedno z najčastejších ochorení
pečene., HCV je prenosný a) kontaminovanými krvnými
produktami a b) (častejšie) spoločnými ihlami u narkomanov
c) u dialyzovaných pacientov
Diagnsotický proces: a) HCV je obalený flavivírusom
podobný vírus, 30-60 nm, s genómom ss (+) RNA, ale
nepodarilo sa ho replikovať v kultúrach., b) EIA na detekciu
protilátok proti HCV antigénu., c) RT-PCR na detekciu HCV
RNA v krvi
Liečba a ochrana: a) skríning krvi darcov na protilátky proti
HCV alebo antigén., b) vzdelávanie o následkoch používania
spoločných ihiel, c) ribavirin v kombinácii s interferónom a
pri liečbe závažných prípadov

Hepatitída D
Replikuje sa len v bunkách infikovaných VHB u osôb s aktívnou
VHB infekciou.

Prenos a šírenie ako u VHB – krvou a sekrétmi = koinfekcia alebo
superinfekcia u nosiča (rýchlejší nástupa a ťažšie ochorenie
Endemický výskyt – J-Taliansko, Amazonská nížina,
V Európe u narkomanov
Delta agens zhoršuje VHB – pravdepodobnejší fulminantný priebeh

Hepatitída E –
endemická oblasť – J Taliansko,
fekálnoorálny prenos, kontaminovaná voda
akútny mierny priebeh, mortalita 1-2%,
u tehotných ťažké ochorenie s 20% mortalitou

HIV a AIDS
HIV – retrovirus – RNA vírus
RNA dependentná DNA polymeráza – schopný vytvoriť DNA variant
vlastnej RNA, ktorý inkorporuje do DNA hostiteľskej bunky (CD 4 T
lymfocyty, makrofágy).
Makrofágy – nepodliehajú lýze – šírenie HIV do rôznych orgánov
po aktivácii HIV sa produkuje a uvoľňuje z napadnutej bunky (lýza) – T
lymfocyt – porucha imunity – prejaví sa rôznymi oportúnnymi
infekciami zo zlyhania imunity – AIDS – ochorenie- syndróm zlyhania
imunity.
Vírus zostáva latentný – uniká imunitným mechanizmom, vytvára
miernu chronickú infekciu

Čo robí vírus s napadnutými bunkami
1.HIV zabíja napadnutý lymfocyt tým, že po
rozmnožení v nej sa uvoľňuje von pučením
cez jej bunkovú membránu, čím ju zničí
2.Infikované a neinfikované bunky sa spájajú
dohromady a vytvárajú siete – syncíciá
nefunkčných lymfocytov
3.Obranné bunky organizmu nepoznajú
napadnutné bunky, sú pre ne cudzie a preto
ich likvidujú

Priebeh infekcie

Replikačný cyklus a miesta možného
ovplyvnenia množenia vírusu liekmi

HIV
RNA vírus, ktorý obsahuje nezvyčajný enzým reverznú transkriptázu
RT

RT umožní, že po infikovaní T lymfocytov sa vírus udomácni v ich
jadre a tam prežíva – infekcia HIV bez príznakov
Po dlhej dobe, v čase zníženia obranyschopnosti sa vírus v
lymfocytoch prebudí a začne sa rozmnožovať, čím zničí lymfocyty a
imunitu – začiatok ochorenia AIDS.

Cesty prenosu – dokázané

Inokulácia do krvi – transfúzia, spoločné ihly u narkomanov, poranenie
ihlou, otvorená rana, expozícia slizníc u zdravotníckych pracovníkov,
tetovacie ihly
Sexuálny prenos – análny a vaginálny styk
Perinatálny prenos – intrauterinne, pri pôrode, kojenie
Cesty prenosu – vylúčené
Domáce kontakty a zdravotnícki pracovníci neexponovaní krvi
Ochorenia pri AIDS – oportúnne infekcie (toxoplazmóza mozgu, kandidóza
ezofagu, pľúc, infekcia Pneumocystis carini, perzistujúca alebo diseminovaná infekcia
HSV, diseminovaná mykobakterióza) oportúnne neoplázie,(Kaposhiho sarkóm,
primárny lymfóm mozgu),

O HIV infekcii a AIDS už vieme všetko,
teraz je potrebné sa už len podľa toho správať

Rizikoví sú:
Sexuálne aktívni promiskuitní
Užívatelia intravenóznych drog a ich sexuálni partneri
Novorodenci HIV pozitívnych matiek
Zdravotnícki pracovníci a ošetrovatelia, ktorí prichádzajú do styku s
krvou a krvnými produktami od infikovaných a chorých. ( náhodné
poranenie infikovanou ihlou – 1% riziko získania ochorenia)

HIV sa neprenáša::Dotykom neporanenej kože, kašľaním,
kýchaním zvieratami, hmyzom, vodou, potravinami
uterákmi, používaním spoločných záchodov, pobytom vo vode na
plavárni alebo v sprchách.

Prenos infekcie:HIV sa u infikovaného človeka nachádza v
krvi a telesných sekrétoch, *Pri náhodnom poranení pri ošetrovaní
infikovaného pacienta *Krvnými derivátmi *Infikovaný je dlho bez
príznakov,môže infekciu nebadane šíriť *HIV môže preniesť matka na
svojho novorodenca počas tehotenstva, pri pôrode alebo pri kojení.

Dezinfekcia – 70% etanol, 2% glutaraldehyd, 6% peroxid vodíka
Imunizácia – antigénne variácie, nielen protilátková imunita, u
infikovaných je vírus schovaný pred účinkom Ab, postihuje
efektorové bb imunity
Terapia – trojkombinácia, vznik rezistnencie
Pri profesionálnom poranení – trojkombinácia, rýchlo ( do 24 hodín)
– skôr ako vírus infikuje bb., 3-6 týždňov

HIV, Vírus ľudského imunodeficitu
ss (+) RNA, Retrovírus, Lentivírus
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: a) asymptomatická infekcia., b) akútna
lymfadenitída, horúčka, potenie, myalgia, raš, zvracanie,
hnačka., c) AIDS – syndróm získaného imunodeficitu:
dramatická strata CD4+T lymfocytov vedúca k imunodeficitu,
oportúnnym infekciám (napr. Pneumocystis jirovecii
pneumónia) strata hmotnosti, CNS symptómy a smrť
Patogenéza: HIV infikuje CD4+ bunky (T) lymfocyty,
monocyty/makrofágy a zabíja ich., redukuje ich počet, čo
vedie k strate funkčnosti bunkovej imunity., vírus obsahuje
RNA dependentnú DNA polymerázu (reverznú transkriptázu),
ktorá je schopná prepísať RNA do DNA kópie, ktorá sa
inkorporuje do DNA hostiteľskej bunky, v ktorej perzistuje
rôzne dlho v stave latencie
Obranné mechanizmy: málo je známe o mechanizmoch,
ktoré sú dôvodom dlhotrvajúcej latencie HIV infekcie a
neskorého nástupu AIDS
Proces šírenia nákazy: HIV infekcia je celosvetovo rozšírená
a endemická v strednej Afrike., vo vyspelých krajinách je
infekcia primárne u homosexuálnych a bisexuálnych mužov,
i.v. narkomanov, sexuálnych partnerov infikovaných ľudí a
deti narodených HIV pozitívnym matkám., prenos je obvykle
nechráneným sexom, expozíciou kontaminovanej krvi alebo
jej produktom., prípadne perinatálne
Diagnostický proces: a) HIV je ľudský retrovírus, sférický
obalený virión, 100 nm v priemer s dvoma ss (+) RNA
molekulami v genóme, môže byť izolovaný z krvi
infikovaných ľudí., b) detekcia markerov v sére i) p24
antigénu, ii) protilátky proti HIV metódou Western blot, iii)
vírusová RNA metódou RT PCR., c) klinické príznaky i)
nevysvetliteľná strata hmotnosti, ii) Kaposiho sarkóm, iii)
redukovaný pomer CD4+/CD8+ buniek
Liečba a ochrana: a) skríningové vyšetrenie krvi na HIV., b)
nerizikové sexuálne správanie, c) používanie individuálnych
sterilných ihiel narkomanmi

• HAART – – agresívny liečebný postup používaný
na zastavenie vírusovej replikácie. Obvykle sa
používa kombinácia 3 a viac liekov z rôznych
skupín napr.:
• - 2 (NRTIs) a (PI),
• - 2 NRTIs a (NNRTI)
• - alebo iné
• Tieto HAART postupy redukujú množstvo
aktívneho vírusu a v niektorých prípadoch môžu
znížiť jeho množstvo na nedetekovateľnú úroveň

• Inhibitory vstupu
pracujú na základe interferencie vstupu HIV do buniek
CD4. Interferencia počas vstupnej fázy HIV životného
cyklu blokkuj HIV replikáciu.
– Fuzeon - enfuvirtide
– Maraviroc - Selzentry - mariviroc - CCR5 Inhibitor
(CCR5 je ko receptor pre HIV)

• Inhibitory proteáz (PIs)
zastavujú replikáciu tým, že zabránia enzýmu proteáza
rozstrihnutiu vírusu na kratšie kúsky ako sú tie, ktoré sú
potrebné na vytvorenie ich kópií. Nekompletné kópie takto
vytvorené nie sú schopné infikovaťˇbunky.
– Prezista - darunavir
– Crixivan - indinavir
– Invirase - saquinavir
– Norvir - ritonavir
– Viracept - nelfinavir
– Kaletra - lopinavir + norvir
– Reyataz - atazanavir
– Lexiva - fosamprenavir
– Aptivus – tipranavir

• Nukleosidové inhibítory reverznej transkriptázy - (NRTIs)
pracujú tak, že sú inkorporované do vírusovej DNA, čím
sa táto stáva neúčinnou. Tieto zlúčeniny suprimujú
replikáciu retrovírusov interferenciou s enzýmom reverzná
transkriptáza. Nukleozidové analógy spôsobia predčasné
ukončenie provírusového DNA reťazca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emtriva (emtricitabine)
Combivir (AZT + Epivir)
Epivir (Lamivudine)
Zerit (D4T, Stavudine)
Hivid (ddC, zalcitabine)
Videx & Videx EC (ddI, didanosine)
Retrovir (AZT, Zidovudine)
Ziagen (Abacavir)
Trizivir (Abacavir + AZT + Epivir)
Epzicom (Abacavir + Epivir)

• ! – Táto skupina liekov je spájaná s mitochondriálnou
toxicitou ktorá má za následok vážnu Laktózovú acidózu.

• NNRTIs – Nenukleosidové inhibítory reverznej
transkriptázy
sa viažu na enzým RT a inhibujú prepis vírusovej
RNA do vírusovej DNA, ktorá infikuje zdravé
bunky
–
–
–
–
–

Intelence - etravirine
Viramune - nevaripine
Rescriptor - delavirdine
Sustiva - efavirenz
Edurant - ripilvirine

• Nukleotidové analógy
• Podobne ako nukleozidové analógy Retrovir
(AZT) a Videx EC (didanosine), nukleotiové
analógy inhibujú reverznú transkriptázu. Sú
účinné vo svojej prirodzenej forme, a nie ako
nukleozidy, ktoré pracujú v bunkách, ktorá má
mechanizmy na aktivovanie lieku procesom
fosforylácie To znamená, že nukleotidové
analógy môžu byť aktívne proti HIV vo väčšom
spektre infikovaných buniek.
– Viread - tenofovir

• Kombinácie: Fixed Dose Combinations (FDC)
–
–
–
–
–

Atripla - tenofovir + emtricitabine + efavirenz
Kaletra - lopinavir + norvir
Combivir - lamivudine + zidovudine
Epzicom - lamivudine + abacavir
Stribild - elvitegravir + cobistat + tenofovir +
emtricitabine
– Complera - ripilvirine + tenofovir + emtricitabine
– Truvada - tenofovir + emtricitabine

•

Integrase Inhibitors
Integráza je enzým, ktorý integruje HIV genetickú informáciu do DNA ľudských CD4
buniek, čim je umožnená tvorba nových kópií HIV. Interferencia s integrázou počas
HIV životného cyklu inhibítory integrázy zastavia vírusovú replikáciu.
– Isentress - raltegravir

Nekonvenčné vírusy, Priony
• Patogenéza: Normálny bunkový protein PrPc na povrchu
bb. membrány. PrPsc agreguje(1) s PrPc, čím dôjde k jeho
uvoľneniu (2) z povrchu bb a jeho zmene (3) na PrPsc.
Tento nový PrPsc je prijatý (4) bb. ako vlastný, akumuluje
(5) sa v bb neuronov, čím bb. nadobúda vzhľad špongie

1

2

3

5
4

PrPsc - proteáza rezistentný hydrofóbny glykoprotein - scrapie
prion - nekonvenčný vírus, agreguje sa do amyloidových fibril,
nachádza sa v cytoplazmatických vezikulách bunky a je
secernovaný z nej von

Spongiformná encefalopatia
• Dg: klinická, histopatologická, imunologická - nezrazená
krv s EDTA - odvoz na ľade do NRC BA
• Klinické prejavy: strata svalovej kontroly, tras, klonické
kŕče, tremor, strata koordinácie, pamäti, demencia
• Prenos: parenterálne - transplantáty - rohovky,
kontaminované nástroje - mozgové sondy, rituálny
kanibalizmus

Pomalé vírusové infekcie

• Priony - nekonvenčné pomalé vírusy - spôsobujú
spongiformnú encefalitídu - pomaly sa rozvíjajúce
neurodegeneratívna ochorenie : kuru, Creutzfeldt Jakobova
choroba, Gerstmann-Straussler-Scheinkerova choroba. (U
zvierat choroba šialených kráv, scrapie). Ľudský variant
choroby šialených kráv.
• Vlastnosti prionov: filtrovateľné inf. agens, bez NK, bez
jasného tvaru, modifikovaný hostiteľský protein, odolný
bežnej dezinfekcii (formaldehyd, proteázy, teplota nad
80*C, ionizujúce a UV žiarenie), veľmi dlhá doba
rozmnožovania (replikácia každých 5 dní), neantigénne,
neprodukujú interferón, nevyvolávajú zápal ani inú
imunitnú reakciu, ani cytopatický efekt. Glykoproteín –
odvodený od hostiteľa.

Prionové ochorenia sú
1. letálne,
2. neliečiteľné – funguje len prevencia

3. prenosné – PD je rezistentný na štandardné
spôsoby dezinfekcie a sterilizácie

Najvýznamnejšie priónové choroby

Ľudské

Zvieracie

CREUTZFELDTOVA-JAKOBOVA

BSE
Bovinná spongiformná Encefalopátia

Clasický VARIANT

New VARIANT

FORMA:
1.SPORADICKÁ (Pôvod neznámy)
2.GENETICKÁ (Mutácia PRNP)
3.IATROGÉNNNA Lekársky zákrok)

Ovce

Mladší, kratšia INKD,
infikovaní počas BSE
epidémie,
patolog.odlišné od
klasickej, meth129
kodon
220 ľudí v 11
krajinách/173 v UK

(scrapies)– dobytok (BSE)- človek (vCJD – 1996 )

Nové skutočnosti o CJCH
• Genetické rizikové skupiny s mutáciami
(homozygoti pre kodon 129 metioninu génu
pre prionový proteín: hlavný faktor určujúci
podozrenie pre sporadickú, iatrogénnu a
vCJD)
• Prítomnosť CDJ u starších – unikajú
štatistike
• Prenos nového variantu CJCH transfuziou,
krvou, nástrojmi(viažu sa na kov), jedlom
(odolávajú tráveniu, prenesené do ly a do
nervového tkaniva)

Známe spôsoby prenosu
SPORADICKÁ CJch

GENETICKÁ

PACIENT

PACIENT

+

„zdravý“

ASYMPTOMATIC

Cornea
Dura mater
Growth hormon

IATROGÉNNA CJch
Transfúzia
PACIENT

+ alebo v INKD

Nový VARIANT CJch (potraviny)

Specifická incidencia
• Svet: 1-1.5/mil obyv./rok
• Slovensko: 1.6 /mil obyv./rok
Orava
11.4/ mil./ rok

Priony
Bovinná spongiformná encefalopatia
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Ochorenie: a) u dobytka: bovinná spongiformná encefalopatia
(BSE), choroba šialených kráv., b) u ľudí: nový variant Creutzfeldt
Jakobova choroba (nvCJD) – prenosná spongiformná encefalopatia s
psychiatrickými prejavmi vedúca k senzorickým symptómom,
demencii a smrti
Patogenéza: a) dobytok alebo b) ľudia zjedia potraviny
kontaminované prionovým proteínom., absorbovaný prion sa
lokalizuje do subcelulárnych priestorov v lymforetikulárnom tkanive
a v CNS., v priebehu 14 mesiacov sa BSE prion kombinuje s
normálnym ľudským proteáza-rezistentným proteínom (PrPc) a
zmení jeho konformitu na formu PrPsc – chorobu produkujúci
proteín, ktorý agreguje v nervovom tkanive ako amyloidové plaky
alebo v depozitách pozdĺž synáps., dnes nie je jasné ako tieto zmeny
spôsobia príznaky a symptómy ochorení
Obranné mechanizmy: podobnosť PrPc a PrPsc znemožňuje
produkciu merateľnej imunitnej reakcie u pacientov
Proces šírenia infekcie: orgány oviec infikovaných scrapie prionom
boli použité ako náhrada proteínov v krmive dobytka, ktoré neskôr
ochoreli na BSE., ľudia konzumujúci infikované hovädzie mäso
alebo exponovaní infikovaným kravám mali predpoklad, aby sa u
nich vyvinuli príznaky nvCJD., stále prebiehajú diskusie, či sú BSE
a nvCJD spôsobené rovnakým angensom
Diagnostika: a) klinické príznaky spolu s charakteristickou
encefalopatiou alebo zvýšené hodnoty proteínu (14-3-3) v CSM., b)
histologické vyšetrenie CNS ukáže spongiformné lézie a prítomnosť
depozitov
Liečba a ochrana: a) identifikácia a zničenie infikovaných zvierat.,
b) eliminácia použitia zvieracích zbytkov ako potravinových
doplnkov., c) liečenie porfyrínom, ktorý tvorí komplex s PrPsc., d)
séroterapia pasívne podanými protilátkami je v štádiu vývoja

Priony
Creutzfeldt-Jakobova choroba
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Ochorenie: 3 skupiny Creutzfeldt-Jakobovej choroby: a) spontánna
(sCJD)., b) familiálna (genetická, fCJD) a c) iatrogénna (iCJD).,
všetky tri spôsobujú degeneráciu CNS, ktorá vedie k demencii,
poruchám vizusu a abnormálnym motorickým funkciám
(monoklonálne kŕče), ktoré vedú k smrti
Patogenéza: U fCJD genetická mutácia PRNP génu spôsobí zmenu
PrPc na PrPsc prion., Súčasná teória hovorí, že PrPsc sa viaže na
PrPc a spôsobí konformačné zmeny, čo má za následok tvorbu
viacerých PrPsc molekúl., tieto agregujú, vytvárajú depozity v
mozgu a tvorbu vakuol (spongiformná), čo vedie k typickým
príznakom a smrti
Obranné mechanizmy: neexistuje žiadna priaznivá anti prionová
vrodená imunitná odpoveď u pacientov s CJD
Proces šírenia nákazy: sCJD je najčastejšou skupinou (95%
všetkých CJD), ale aj tak je vzácna: 1/1 000 000 obyvateľov na
celom svete., typicky u ľudí vo veku 57 – 62 rokov., pôvod prionov
u sCJD nie je známy., RIziko fCJD je spájané s anamnézou
predchádzajúcej CJD alebo psychotických ochorení., iCJD súvisí s
transplantáciou kontaminovaného tkaniva (napr. dura mater, cornea
alebo kontaminované neurochirurgické nástroje, ale nie krv).,
neexistuje dôkaz priameho interhumánneho prenosu
Diagnostický proces: a) klinické symptómy súvisiace s
charakteristickou encefalopatiou alebo zvýšenými hodnotami „14-33“ proteinu v CSM., b) imunohistologické vyšetrenie biopsie CNS
odhalí spongiformné lézie a depozitá PrP
Liečba a ochrana: a) dôkladný skríning tkaniva určeného na
transplantáciu a dôkladná sterilizácia neurochirurgických nástrojov.,
b) liečba porfyrínom na blokovanie PrPsc agregácie., c) vyvíja sa
séroterapia prostredníctvom protilátok proti PrPsc

Ciele anti vírusovej terapie
• Aktivity buniek dôležité pre vírus ale nie
pre život bunky
• Aktivity organizmu dôležité pre vírusovú
replikáciu rýchlosť, rozsah hostiteľskej
reakcie
• Aktivita vírusov a štruktúry potrebné pre
jeho replikáciu

Vírusy liečiteľné antivirotikami
•
•
•
•
•
•
•

Herpetické vírusy – HSV, VZV, CMV
HIV
Influenza vírus A
RSV
Vírus hepatitídy A,B,C
Papilomavírus
(vakcinácia)

• Prichytenie - - interakcia receptorov a VAP –protilátky blokujú
antigény, antagonisti receptorov (analógy cukrov, peptidy) blokujú
interakciu
• Penetrácia – vyžaduje kyslé prostredie endocytických vakuol na
vyzlečenie – slabé organické bázy (hydofóbne amíny – neutralizácia
prostredia a inhibícia
• RNA syntéza – problém inhibovať vírusovú mRNA bez ovplyvnenia
ľudskej, vysoká mutačná aktivita RNA – rezistencia. Rifampicin –
pox a adenovírus polymeráza.
Interferon prirodzený aj umelý – kaskáda biochemických pochodov
blokujúcich replikáciu vírusov
Protismerné oligonukleotidy – krátke komplementárne sekvencie
nukleoticov k vírusovému genomu, väzbou na novoprepísanú
vírusovú RNA blokujú jej využitie
Analogy nukleosidov – sú fosforylované vírusovými alebo
bunkovými enzýmami (thimidin kinázou) inhibujú polymerázu
väzbou na ňu – blokovanie sy.

Ovplyvnenie imunitného stavu
• Akvirovanie infekcie – detergentné prípravky pre obalené
vírusy – (Nonoxynol 9 lokálny antikoncepčný gel – proti
HIV, HSV), protilátky
• Rozšírenie vírusu – protilátky
• Podpora im. odpovede – interferon, interferon induktory,
imunomodulačná terapia – produkcia interferónu a
lymfokínov, aktivácia T killers a T killers odpovede

• Účinkujú lepšie profylakticky alebo skoro v priebehu
infekcie.

Charakteristika antivírusovej
terapie
• Zaostávala za antibakteriálnou – vírusy využívajú ľudské
bunky na biosyntézu (toxicita).
• Pôvodné lieky – zamerané na syntézu DNA a RNA
(podobne ako protinádorové)
• Novšie - zamerané na vyzliekacie enzýmy, štruktúry
dôležité na replikáciu, blokovanie expresie vírusových
genomov - protismerné RNA), zlepšovanie im.stavu.
• Limitované spektrum na skupinu vírusov.
• Rezistencia – dlhodobá liečba imunokompromitovaných
pacientov

Antivirotíká a mechanizmus ich účinku
• Prichytenie – analógy VAP, neutralizujúce Ab, heparín,
dextran sulfát- HIV, HSV, väčšina vírusov
• Penetrácia a vyzlečenie – Amantadin, rimantadin Influenza
A, HSV, picorna vírusy
• Transkripcia – Interferon, protismerné oligonukleotidy vírus
hepatitídy A, B, C, papilomavírusy
• Syntéza proteinov – Interferon vírus hepatitídy A,B,C
• DNA replikácia – analógy nukleotidov,fosfono-zlúčeniny
(analógy pyrofosfátu)HSV, HIV
• Syntéza nukleosidov – Ribavirin RSV
• Náhrada thymidin kinázy– analógy nukleosidov VZV, HSV
• Spracovanie glykoproteinov, zloženie subjednotiek,
integrita vírusu HIV

Najznámejšie prípravky
• HSV – acyclovir – Zovirax, adenosin arabinosid –
Vidarabin, iododeoxyuridin – Idoxuridin
• CMV – ganciclovir – Cytovene, phosphonoformat
– Foscarnet
• HIV azidothymidin – Retrovir, Zidovudin,
dideoxyinosin - Didasodine
• Chrípka A – amantadin –Symmetrel
• VHC - interferon – Intron, Roferon
• HPV – interferon
• RSV, Lassa vírus – ribavirin - Virqazole

