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Vá�ení a milí kolegové,V
rád bych Vám podìkoval za Vaši dùvìru a spolupráci bìhem roku 2005. Velmi si ceníme této
mo�nosti, a proto stále pracujeme na zkvalitòování Vám poskytovaných slu�eb. Rozšiøujeme
spektrum provádìných metod o øadu nových a moderních diagnostických postupù, hledáme
další cesty ke komunikaci a propagaci naší èinnosti.
Pracovištì Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie zavedla do své praxe systém
jakosti podle normy ÈSN EN ISO 15189 k zajištìní vysoké kvality a efektivnosti. Systém jakosti
budeme obhajovat na poèátku roku 2006.

Vìøím, �e zùstanete našimi pøíznivci i pro další období a pøeji Vám i Vašim blízkým š�astnéV
a veselé Vánoce a v roce 2006 pevné zdraví a hodnì pracovních i osobních úspìchù.

12.12.2005

RNDr. Petr Hapala
øeditel ZÚ se sídlem v Ostravì



ánoèní atmosféra - stromeèek, slavnostní štìdroveèerní veèeøe, cukroví, radost z dárkù a pøítomnost blízkých lidí, pohoda.V
Ale také období, kdy nám hrozí nepomìr mezi pøíjmem energie z jídla a výdejem, pøejídání. Nepomìr mezi jednostranným pøe-
tí�ením pøi úklidu a pak absolutní neèinností u plných talíøù a mís. Zkuste to letos trochu jinak. Není to nijak slo�ité. Nedopus�te,
aby se toto období stalo pro vás vysilujícím kuchaøským maratónem s nákupní horeèkou. Krásné novoroèní pøání "hodnì zdraví"
pøeveïte do reality, aby to nebyla fráze jak pro vás, tak vaše blízké. Byla by škoda si vánoèních dobrot neu�ít pro pocit viny,
otrávenosti ze sebe samých, �e jste se pøejedli, �e je vám tì�ko, �e je to u� jedno a zaènete jinak, ale a� v novém roce. Pøi
vánoèním úklidu dejte prostor úklidu také ve svých vztazích.

Jak na to.J .
Zaènìte ji� od Mikuláše, porušte tradici punèových sladkostí a naplòte je ovocem tøeba i ménì známým a exotickým. Nenechte

se strhnout okolím k pøehnanému nakupování. Èást váhy pøeplnìných tašek se toti� zákonitì stane souèástí vašeho tìla!
Zmìòte druh potravin, které tradiènì o vánocích nakupujete ve prospìch tìch, které obsahují ménì tuku. Jsou to toti� tuky, kte-
ré mají vysokou energetickou hodnotu. Neznamená to, �e bychom nemìli zaøadit rozumné mno�ství toho, bez èeho by vánoce
nebyly vánocemi.

2.

se pokuste udr�et zhruba stejný pøíjem ener-vánocíchO
gie, na který jste zvyklí nebo jen o málo vyšší. Naplánujte si
takový program, aby èas strávený pojídáním a sezením
u plného stolu byl co nejkratší a aby jste mìli co nejvíce
pohybu. Ani v èase vánoèních pøíprav se nenechte obrat
o èas, který patøí vám: nevynechejte pravidelné cvièení, pøe-
rušte pøípravy a bì�te na procházku. Štìdroveèerní dopo-
ledne vyu�ijte pro pobyt venku, v pøírodì, k procházce s vý-
slu�kou pro zvíøátka.

nepeète ve velkém pøedstihu, pøitom však v ta-ukrovíC
kovém termínu, aby jste vše v klidu zvládli. Ochutnávejte
tìsta a hotové výrobky v co nejmenším mno�ství, symbolic-
ky. Pokuste se vybrat pro tyto vánoce druhy ménì kalorické,
tedy s co nejmenším obsahem tukù (viz. pøíloha Vánoèní
recepty). Hospodaøte také s cukrem. Místo máslových krémù
pou�ijte pudingové, tvarohové, �elatinové tedy nízkotuèné
krémy. Oøíšky se dají nahradit mletými obilnými klíèky, vyu�ij-
te vloèek, mrkve, sušených fíkù i èerstvých jablek, banánù,
švestek, merunìk. Takové cukroví se musí více kousat, nesní
se naráz a navíc obsahuje minerály, vitamíny a vlákninu.
Tvoøte co nejmenší kousky cukroví a nesna�te se být jed-
nièkou v mno�ství napeèených druhù. Nabrané kilogramy za
obdiv nebo závist nestojí.

Vánoèní cukroví do Štìdrého dne peèlivì schovejte v kra-
bici dobøe ovázané motouzem, dávejte ochutnat jen spora-
dicky a odmìnou za pomoc pøi vánoèních pøípravách. Ve
sváteèních dnech pak mìjte cukroví vystavené na místì,
které nemáte poøád na oèích. Naplánujte si chvíli, kdy si ho
dopøejete, na talíøek si pár kouskù narovnejte, vyberte po-
kud mo�no ty ménì kalorické a nerušenì opravdu vychut-
nejte.

K výzdobì mù�eme pou�ít takéánoèní stromek.V
sušené ovoce a nahradit tak èást èokoládových a fondáno-
vých figurek. Kupte proto menší balení a drobnìjší, malé
figurky, zato kvalitnìjší, nejlépe z hoøké èokolády.

Sedáme ke krásnì prostøené-tìdrý veèer nastal.Š
mu stolu a nekazíme si náladu tím, zda je vše zdravé, co na
nìm je. �ádná potravina v rozumné míøe nemù�e ublí�it.
Dopøejme si radost z jídla, ale dávejte si na talíø polovièní
porce tak, aby se jednotlivé druhy pokrmu navzájem nedo-
týkaly a bylo vidìt také dno talíøe. Naplánujte si kolik sníte
kouskù kapra, cukroví a pak si je bez pocitu viny labu�nicky
vychutnejte. Mù�ete o to víc, o kolik vyu�ijete mo�ností:

do bramborového salátu nepøidávejte vejce, nahraïte
èást majonézy jogurtem, nebo pøipravte salát jen se slad-
kokyselou zálivkou s nìkolika kapkami oleje
kapra sma�íme v co nejtenèí vrstvì dostateènì rozpále-
ného rostlinného tuku - oleje, mù�e se pøidat i trochu vína.
Pokud není tuk dostateènì rozpálený o to více tuku se do
obalu vsákne. Usma�ené kousky pokládejte a prokládejte

papírovými ubrousky. Uvidíte kolik tuku se vsákne do nich,
nikoliv do vás.
Kapr se dá také sma�it v mikrovlnné troubì, pak jej staèí
potøít tukem pouze mašlovaèkou.

Jak nenarušit dobré pøátelské vztahy pøe-ávštìvy.N
nesené do podoby bohatì, krásnì prostøené tabule, splynout
se spoleèenskými tradicemi a normami, kdy vánoce a ne-
urazit = jídlo. Jednoduše: Díky, ale já si tohle nebo více ji�
vzít nemohu, necítil(a) bych se dobøe, chci dobøe vypadat
a dobøe se cítit. Mám pak ze sebe radost, více energie,
elánu. Je velmi pøíjemné vìdìt a lehce si dokazovat, �e se
umím ovládat, �e nejím u� tolik tukù, ale jogurty, netuèné
sýry, celozrnné peèivo a hlavnì zeleninu. Za tento styl se
nestyïte. Øešením tìchto krásných sváteèních chvil je také
pozvat hosty k vám, kdy� budete servírovat originální hezky
upravené jídlo a pití, by� nízkoenergetické a pøidáte k tomu
vaši uvolnìnost a pøátelství - bude o nì zájem. Rozumní
pøátelé ocení, kdy� se pøed pohoštìním sejdete venku na
spoleèenském výletu èi procháze.

Tipy pro vaše pohoštìní:
místo chipsù nabídnìte popcorn, corn flakes
alkohol je skoro stejnì kalorický jako tuky, proto místo tvr-
dého alkoholu nabídnìte vinný støik nebo víno s colou
light, nápoje s co nejni�ším stupnìm alkoholu a co nej-
ménì sladké

A� pùjdete nakupovat na silvestrovskou veèeøi,ilvestr.S
nezapomeòte na to, �e co nemáte, to nesníte. Nakupujte mé-
nì potravin ne� pøedchozí léta, za ušetøený peníz si dopøejte
jiné pohoštìní. I pøátelé ocení ovocný salát místo cukroví ne-
bo zákuskù nebo netradièní jednohubky s nízkoenergetický-
mi ingrediencemi. Pozor, klasický chlebíèek mù�e mít a�
2000 kJ (500 kcal).

Tipy:
podkladem jednohubek nebo chlebíèkù mù�e být poma-
zánka z nízkotuèného tvarohu ochuceného èesnekem, køe-
nem, pa�itkou nebo sýr eidam 20% nebo jen plátek okur-
ky, mrkve, kedluben, øedkvièky.
jednohubky - tofu sýr s olivou, tofu s øedkvièkou, eidam
s mandarinkou, eidam s hrozny

Vhodnìjší je zobat takové jednohubky, mù�eme si na nich
pochutnat a nekontrolovat jejich poèet, mù�eme jich sníst
tøeba celý tácek. Na kalorie to vypadá stejnì, jako sníst je-
den, pouze jeden klasický oblo�ený chlebíèek.

A hlavnì nezapomeòte, �e hodnota naší osoby a našich
vztahù nespoèívá v kaloriích a kilogramech. Tyto rady jsou
pøíspìvkem, aby tyto vánoce byly pro vás co nejhezèí, aby
jste byli v novém roce zdraví a aby jste vìdìli, jak se o to
mù�ete pøièinit.

MUDr. Lydie Ryšavá, Ph.D., Centrum veøejného zdraví

ánoce trochu jinak aneb �ádný strachV



Chøipka je akutní virové onemocnìní, které zaèíná velmi
rychle po vniknutí viru do nosohltanu bolestmi hlavy, svalù
a malátností. Tato únava bývá velmi èasto tak intenzivní, �e
nemocnému znemo�òuje jakýkoliv pohyb a pacient bývá zce-
la vyèerpán. Horeèka bývá vysoká a pøispívá k alteraci celko-
vého stavu. Teprve pozdìji nastupují pøíznaky posti�ení hor-
ních cest dýchacích - rýma, bolest v krku a kašel. Záva�nost
chøipky je ve tøetí fázi klinických projevù chøipky, kdy nastupu-
je zápal plic vyvolaný buï virem chøipky nebo druhotnì jiným
nasedajícím bakteriálním pùvodcem. Velmi èastou komplika-
cí bývají zánìty srdeèního svalu a zánìty svalstva konèetin,
ménì èasto to bývá posti�ení mozku. Zásadním omylem
mnoha nemocných je skuteènost, �e za chøipku pova�ují
jakékoliv posti�ení horních cest dýchacích i pøesto, �e se
neobjevují celkové pøíznaky. Druhým omylem je snaha
u�ívat antibiotika, která jsou však na jakoukoliv virovou
infekci neúèinná.

Oèkování proti chøipce je nejdùle�itìjší formou prevence
proti této infekci. První pokusy s pøípravou vakcíny byly zahá-
jeny na konci 30. let minulého století, práce však byly zrych-
leny po pandemii "asijské chøipky" v roce 1957. Jako první
byla pou�ita vakcína, která však mìla celoucelovirionová
øadu nepøíjemných vedlejších reakcí. Proto se ve vývoji vak-
cín objevil kvalitativnì vyšší stupeò - štìpená a poté subjed-
notková vakcína.

vakcína (nìkdy je u�ívánInaktivovaná štìpená trivalentní
termín vakcína) je vyrobena z inaktivovaných virovýchsplit
èástic, které jsou frakcionovány a reaktogenní lipidy jsou v prù-
bìhu èištìní odstranìny. Vakcína je dostateènì imunogenní
díky obsahu vnitøních antigenù pøi zachované nízké reakto-
genitì. Pro svoje vlastnosti je doporuèována pøedevším star-
ším osobám. V Èeské republice jsou registrovány tøi štìpené
vakcíny - Fluarix, Vaxigrip a Begrivac, který však v letošním
roce nebyl výrobcem dodán.

vakcína obsahuje pouze zevníSubjednotková trivalentní
antigeny hemaglutinin a neuraminidázu, které jsou oddìleny
od jádra viru i jeho obalu. Tím je dosa�eno nízké reaktogenity
(vakcína neobsahuje lipidové vrstvy) avšak po oèkování je
vykazována ni�ší imunogenita, nebo� vakcína neobsahuje ani
matrix, ani vnitøní NP-antigeny. Na našem trhu jsou registro-
vány dvì subjednotkové vakcíny - Influvac, který je doporu-
èován pro dìti a mladší osoby a dále Fluad, který obsahuje
zvláštní adjuvans ke zvýšení imunogenity. Fluad má vzhled
mléènì bílé suspenze a je urèen osobám nad 65 let vìku
- tato indikace je uvedena v pøíbalovém letáku. Všechny vak-
cíny se dodávají ve støíkaèce s jehlou. Pro intramuskulární

aplikaci je doporuèen deltový sval horní konèetiny. Souèasné
slo�ení u nás registrovaných vakcín a zpùsob jejich aplikace
jsou zamìøeny pøedevším na produkci systémových protilátek.
Ve svìtì pokraèuje výzkum nových aplikaèních forem - snad-
nìjší a ekonomicky výhodnìjší by byla aplikace antigenu
intradermálnì nebo na povrch sliznice.

Chøipkový virus podléhá mutacím, proto je nezbytná
ka�doroèní pøíprava nové varianty vakcíny. Svìtová zdra-
votnická organizace vybere na pøelomu února a bøezna (na
základì vyhodnocení pùvodcù epidemií z pøedchozího roku)
kmeny pro pøípravu vakcíny pro následující sezónu. Výroba
trvá pøibli�nì 3 mìsíce, bìhem této doby musí vakcína projít
i klinickým testováním a registrací. Distribuce probìhne
vìtšinou v záøí, od øíjna je mo�no oèkovat a oèkování bývá
ukonèeno pokynem Hlavního hygienika pøi nástupu chøipkové
epidemie, která obvykle pøichází koncem prosince a zaèát-
kem ledna. V ka�dé vakcínì jsou tøi aktuální kmeny viru chøip-
ky. Oèkování je doporuèeno ka�doroènì obnovit.

Vakcinace proti chøipce je ve svìtì i v Èeské republice
orientována na osoby patøící do rizikových skupin. V ÈR urèu-
je vyhláška MZd è.439 a její novely skupiny osob, kterým
toto oèkování bude hrazeno státem - jsou to osoby umístì-
né v léèebnách pro dlouhodobì nemocné, domovech dùchod-
cù a vybrané osoby v ústavech sociální péèe. Letos poprvé
je oso-hrazeno toto oèkování i zdravotními pojiš�ovnami
bám s chronickým onemocnìním dýchacích cest, cév, ledvin
nebo diabetem. Pacientùm je vystaven recept na vakcínu
jejich ošetøujícím lékaøem a s receptem se obrátí na lékárnu.
Aplikaci vakcíny pak provede lékaø, který vystavil recept. Dal-
ší skupiny obyvatel si toto oèkování hradí samy - jsou to
pøedevším podnikatelé nebo zamìstnanci, kteøí si nemohou
dovolit absenci v práci. Oèkování tìchto osob se provádí
ve Vakcinaèním centru ZÚ v Ostravì.

Èeská republika patøila dlouho mezi zemì s nízkým zájmem
o oèkování proti chøipce, ve svìtových grafech znázoròujících
procento oèkovaných jsme se tísnili na posledních místech
spolu s rozvojovými zemìmi. Situace se dramaticky zmìnila
v øíjnu tohoto roku, kdy po nìkolika vystoupeních našich i za-
hranièních odborníkù a po poplašných zprávách o "ptaèí
chøipce" extrémnì vzrostl poèet zájemcù o toto oèkování.
Zásoby vakcín, které obvykle vystaèí na celé období, byly
bìhem nìkolika dnù zcela vyèerpány. Další dodávky jsou
zajiš�ovány u výrobcù vakcín a je tøeba mít trpìlivost s jejich
distribucí.

MUDr. Lenka Pìtvaldská
Vakcinaèní centrum - CMPI, ZÚ Ostrava

Oèkování proti chøipce
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Pro úspìšnou kultivaci chøipkových virù z výtìrù z nosohl-
tanu je nesmírnì dùle�itá správná technika odbìru vzorku,
jeho skladování a následný urychlený transport do laboratoøe.

Lékaøùm spolupracujícím v programu surveillance jsou
zdarma distribuovány zkumavky s transportním virologickým
médiem, které je nutno skladovat ve zmra�eném stavu (napø.

ve výparníku chladnièky). Pøed pou�itím médium ve zkumav-
ce rozmrazíme pod tekoucí teplou vodou, homogenizujeme
lehkým protøepáním.

Výtìr z nosohltanu provádíme nejlépe ráno nalaèno. (Paci-
ent alespoò 1/2 hodiny pøed tím nesmí pou�ít kloktadlo ani
zubní pastu.) Výtìr provádíme suchým sterilním dakronovým
tamponem na tyèince-dr�áku z umìlé hmoty. Pacienta

Pro laboratorní diagnostiku chøipky se rutinnì v laboratoøích
pou�ívají metody , spoèívající v detekci infekèníhopøímé
agens (kultivace viru, detekce antigenu, nukleových kyselin-
PCR), a , kterými prokazujeme imunitní odpovìïnepøímé
organismu na pøítomnost viru, tedy prùkaz specifických proti-
látek v krvi.

Na virologickém oddìlení ZÚ se sídlem v Ostravì se pro
diagnostiku chøipky pou�ívají z pøímých metod kultivace na
tkáòových kulturách (buòky MDCK, CV-1 a DLEP) a na kuøe-
cích embryích, a dále prùkaz antigenù chøipkových virù.
Obvyklým materiálem pro tato vyšetøení jsou výtìry z noso-
hltanu. Pro letošní sezónu se plánuje zavedení prùkazu

specifické RNA metodou PCR.
Ze sérologických (nepøímých) metod se rutinnì provádí

KFR (komplement-fixaèní reakce) v párových sérech, kdy za
prùkaz akutní infekce se pova�uje sérokonverze nebo mini-
málnì 4-násobný vzestup titru protilátek u vzorkù sér v od-
stupu 1-2 týdnù mezi odbìry.

Pro potøeby epidemiologické je nejpøínosnìjší pøímý prùkaz
�ivých chøipkových virù v biologickém materiálu, obvykle jde
o výtìry z nosohltanu, jejich kultivací na tkáòových kulturách
nebo na kuøecích embryích. V pøípadì úspìšné kultivace viru
následuje jeho identifikace, kterou provádí NRL pro chøipku
v SZÚ v Praze.

Z epidemiologických dùvodù je nesmírnì cenné kultivaèní
zachycení chøipkových virù cirkulujících v populaci a jejich
následná identifikace a typizace ještì v pøedepidemickém
období. Na základì tìchto údajù je mo�no zahájit cílená
protiepidemická opatøení vèetnì vývoje vakcíny proti aktuálnì
se vyskytujícím chøipkovým subtypùm. Sledování chøipkových
virù cirkulujících v populaci se oznaèuje termínem "surveillan-
ce chøipky" neboli "program epidemiologické bdìlosti". Na

surveillance chøipky se podílejí národní referenèní laboratoøe
pro chøipkové viry, u nás NRL pro chøipku v SZÚ v Praze,
shroma�ïováním a analýzou dat získaných od virologických
laboratoøí z celé ÈR. V této souvislosti je nezbytná spoluprá-
ce s terénními lékaøi, kteøí odebírají a zasílají klinický mate-
riál na virologické vyšetøení, zejména výtìry z nosohltanu
u pacientù s akutním respiraèním onemocnìním.

Program epidemiologické bdìlosti ("surveillance") chøipky
v sezónì zima - jaro 2004-2005

Januška J., Zelená H.,
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì, CMPI, virologické oddìlení

1. Úvod

Akutní respiraèní infekce patøí mezi nejvýznamìjší pøíèiny
nemocnosti a pracovní neschopnosti obyvatelstva, zvláštì
v zimních a jarních mìsících roku. Viry chøipky se na etiologii
tìchto onemocnìní podílejí vysokým procentem. Dle dostup-
ných literárních údajù je pøibli�nì 30% všech objasnìných
akutních respiraèních infekcí zpùsobeno virem chøipky A
a kolem 10% virem chøipky B. Klinický prùbìh onemocnìní
zpùsobených chøipkou A je nejzáva�nìjší, rovnì� epidemiolo-
gický význam chøipky A je nejvìtší. Pøirozeným rezervoárem
viru chøipky A, který se vyznaèuje vysokou antigenní variabi-
litou, jsou volnì �ijící ptáci. Ka�doroènì dochází k menším
zmìnám ve struktuøe povrchových antigenù viru (hemagluti-
ninu a neuraminidázy), k tzv. antigennímu driftu, proti takto
antigennì pozmìnìnému viru protilátky vyvolané pøedchozí
infekcí nebo oèkováním z minulé sezóny nejsou ji� 100%
úèinné. Pøibli�nì 3x za 100 let ovšem dochází ke zcela

zásadní antigenní výmìnì, tzv. antigennímu shiftu, pøi kterém
jsou jeden nebo oba povrchové antigeny zamìnìny za zcela
jiné podtypy (napø. H2N2 H3N2). Antigenní shift je pøíèinou
rozsáhlých chøipkových epidemií a pandemií s vysokou vní-
mavostí obyvatelstva, s velmi záva�ným prùbìhem a vysokou
smrtností. Dùvodem je imunitní nepøipravenost lidského orga-
nismu na takovýto zcela nový podtyp chøipky A. Ve 20. století
probìhly 3 pandemie chøipky A:
1. 1918 - 20 Španìlská chøipka, virus A/H1N1
2. 1957 - 58 Asijská chøipka, virus A/H2N2
3. 1968 - 69 Hongkongská chøipka, virus A/H3N2
Virus chøipky B zpùsobuje naproti tomu obvykle jen menší
epidemie lokálního významu a její prùbìh bývá mírnìjší,
k antigenním shiftùm u ní nedochází. Virus chøipky C bývá
pøíèinou lehkých sporadicky se vyskytujících respiraèních
infektù a jeho diagnostika se bì�nì v laboratoøi neprovádí.

2. Význam surveillance chøipky

3. Metody vyšetøení

4. Odbìr materiálu na izolaci chøipkových virù

4.
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Na virologickém oddìlení Zdravotního ústavu se sídlem

Celkem bylo v celé ÈR v sezónì 2004/2005 detekováno
122 kmenù chøipky, z toho 43 kmenù chøipky A /H1N1, 32
kmenù A /H3N2, 47 kmenù chøipky B. Epidemie v sezónì
2004/2005 byla støednì rozsáhlá, trvala celkem 6 týdnù (od
6. do 11. kalendáøního týdne roku 2005). V dobì epidemie
onemocnìlo v ÈR 1 552 000 osob, etiologie byla smíšená:

Poèet pozitivních detekcí chøipky typu A, chøipky typu B a nechøipkových respiraèních agens
ve vyšetøeném biologickém materiálu v kalendáøních týdnech sezóny 2004/2005 (data NRL ÈR
pro chøipku, SZÚ Praha).

A /H1N1, A /H3N2 i B. Dle údajù NRL ÈR pro chøipku one-
mocnìlo celkem 33,4% pøedškolních dìtí, 25,7% dìtí školní-
ho vìku, 21,5% mladistvých a mladých dospìlých do 25 let,
9,8% osob ve vìkové skupinì 25-60let, 7% osob ve vìku 60
a více let.

v Ostravì, CMPI, bylo v zimní a jarní sezónì 2004-2005 vy-
šetøeno celkem 198 výtìrù z nosohltanu u pacientù s akutní-
mi respiraèními infekty, z tìchto vzorkù bylo vykultivováno
celkem 7 kmenù chøipky B na buòkách MDCK (buòky psích
ledvin). Metodou ELISA bylo z tého� materiálu detekováno
5 vzorkù pozitivních na pøítomnost antigenu viru chøipky A

a 2 vzorky pozitivní na antigen viru chøipky B. V období leden
a� kvìten 2005 bylo vyšetøeno 389 dvojic sér, z nich� byl ve
21 pøípadech zachycen signifikantní vzestup titru KF-protilá-
tek proti chøipce typu A a v 11 pøípadech proti chøipce typu B.
Výsledky byly prùbì�nì hlášeny Národní referenèní labora-
toøi (NRL) pro chøipku sídlící v SZÚ v Praze.

5. Výsledky virologického oddìlení ZÚ se sídlem v Ostravì v sezónì 2004/2005

6. Hodnocení chøipkové epidemie v ÈR v sezónì 2004/2005 (NRL pro chøipku)

chøipka A
chøipka B
nechøipková agens
nemocnost ARI
nemocnost ILI

po
èe

t v
zo

rk
ù

Vysvìtlivky:
ARI = akutní respiraèní infekce
ILI = "influenza like illness" (onemocnìní podobné chøipce)

4.
necháme pøed odbìrem zakašlat. Energicky vytøeme, pøi sou-
èasné rotaci tamponem, zadní stìnu nosohltanu a patrové
oblouky tak, abychom zachytili co nejvíce zejména bunìèné-
ho materiálu. Tonzilám se pøi odbìru na virologii vyhneme.
Tampon s materiálem vlo�íme do zkumavky s virologickým
odbìrovým/transportním médiem. Plastové dr�átko - horní
èást tyèinky odlomíme o okraj zkumavky a odlo�íme. Zku-

mavku s tamponem peèlivì uzavøeme gumovou zátkou.
Uchovávat pøi 2-8°C, nemrazit! Transport do virologické

laboratoøe co nejrychleji nejlépe v termoboxu s tajícím ledem.
�ádoucí je provést u tého� pacienta i výtìr nosní sliznice.

Provede se druhým sterilním tamponem. Oba materiály
vzhledem k anatomické kontinuitì deponujeme do jedné
spoleèné odbìrové/transportní zkumavky.
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VIROFORNOST KLÍŠ�AT Z ÈR VYŠETØENÝCH V NLR
PRO ARBOVIRY (1970 - 2004)

Pøehled o virofornosti klíš�at byl sestaven na základì
výsledkù izolaèních pokusù ze vzorkù klíš�at Ixodes rici-
nus provedených na sajících myších po i. cer. inokulaci
nebo, v menším rozsahu, na tkáòových kulturách (primár-
ní kuøecí fibroblasty). Vyšetøení byla provedena na virolo-
gickém oddìlení ZÚ Ostrava, resp. v NRL ÈR pro arboviry
v období 1970 a� 2004. Sbìr klíš�at vlajkováním byl prove-
den pracovníky virologického oddìlení ZÚ Ostrava, NRL
pro arboviry, nebo byla klíš�ata do NRL zaslána k vyšetøe-
ní z jiných pracoviš�, pøevá�nì hygienických stanic ÈR.
Vzorky byly sestaveny vìtšinou z 10 samic, nebo 20 samcù,

nebo 40 nymf. Celkem bylo v uvedeném období z 100 563
klíš�at izolováno: 142 kmenù v. klíš�ové encefalitidy (TBE)

6 kmenù v. Tribeè (TRB)
6 kmenù v. Uukuniemi (UUK)

rok

TBE TRB UUK

Poz. Poz. Poz.

Minim.
virofor.
klíš�at

Minim.
virofor.
klíš�at

Minim.
virofor.
klíš�at

Celkem Celkem
vyš. vyš.

klíš�at vzorkù

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3

2

2

2

1

1

2

1

3

2

4

4

2

1

1

1

1

1

7

7

8

1

4

1

1

1

142 6 6

3

3

10

14

38

22

M

0,536% 560

638

5050

3628

2880

2600

2063

3267

2672

3675

7676

3704

4388

4003

4488

2905

3854

4832

3775

3466

3771

3477

2137

2923

2279

1267

845

2920

3816

1084

2553

3367

100563

0

56

63

136

120

120

165

99

119

74

120

266

115

175

187

146

99

134

154

135

146

126

115

84

130

87

42

44

151

144

63

114

154

3883

0

1,567%

0,606% 0,055%

0,035%

0,115%0,077%

0,048%

0,092% 0,061%

0,058%

0,034%

0,030%

0,006%

0,381%

0,495%

0,108%

0,091%

0,050%

0,067%

0,034%

0,026%

0,021%

0,026%

0,202%

0,029%

0,137%

0,351%

0,240%

0,026%

0,185%

0,039%

0,030%

0,141% 0,006%

TBE TRB UUK

Poz. Poz. Poz.okres
Minim.
virol.

Minim.
virol.

Minim.
virol.

Celkem
vyš.

Celkem
vyš.

3

1

180

2

1

2

2

22

2

6

7

1

11

1

2

1

3

142

2

6

1

1 1

1

2

0,071% 0,048%

0,003%

0,055%

0,252%

4207

1268

1827

31685

120

524

49

151

1061

232

60

807

58

263

197

610

98

7975

8368

422

1546

208

200

3

3287

5351

6492

2657

492

360

1843

555

1345

1056

241

173

0

1376

1313

3764

100563

66

8253

221

39

62

1163

13

23

2

3

40

7

1

27

4

13

10

18

5

308

245

25

54

1

5

1

156

215

290

85

19

8

56

16

43

38

5

10

0

79

73

146

3883

2

352

0,030%

0,053%

0,006%

0,380%

0,013% 0,013%

0,019%

0,024%0,263%

0,112%

0,108%

0,109%

0,095%

0,133%

0,578%

0,145%

0,076%

0,080%

0,141%

0,024%

0,006%

AB - Praha

BE - Beroun

BN - Benešov

BR - Bruntál

CL - Èeská L.

CR - Chrudim

FM - Frýdek

HB - Hav.Brod

HK - Hradec

JC - Jièín

JH - Jindøi.Hr.

KH - Kutná H.

KI - Karviná

KL - Kladno

KM - Kromìø.

KO - Kolín

KV - Karlovy V.

LB - Liberec

LT - Litomìøi.

MB - Mladá B.

ME - Mìlník

NA - Náchod

NB - Nymburk

NJ - Nový Jiè.

OL - Olomouc

OP - Opava

OV - Ostrava

PB - Pøíbram

PH - Praha

PI - Písek

Pro - Pøerov

RA - Rakovník

RK - Rychnov

SU - Šumperk

SY - Svitavy

UL - Ústí n.L.

VS - Vsetín

ZL - Zlín

ZN - Znojmo

khssè-KHS

PZ - Praha

PU - Pardubi.

M

MUDr. Januška Jiøí, vedoucí oddìlení virologie
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Sledování promoøenosti klíš�at borreliemi

Ve spolupráci s Národní referenèní laboratoøí / NRL / pro
Lymeskou boreliózu sledujeme výskyt s.l.Borelia burgdorferi
u klíš�at na území Moravskoslezského kraje.Ixodes ricinus
Prùkaz a typizace s.l. a jejich jednotlivýchBorelia burgdorferi
genodruhù se provádí pomocí PCR.

V následující tabulce Dr. Hulínská , Mgr. Lipinová a p.Ho-
linková shrnuly výsledky z nálezù klíš�at získaných bìhem
vegetaèního období duben - kvìten 2005 v ní�e uvedených
lokalitách Moravskoslezského kraje.

Sledování promoøenosti klíš�at borreliemi.

Lokalita Albrechtice rozvodovna

Sbìr klíš�at vlajkováním Jeden z dalších obyvatel lokality

LOKALITA DATUM

SBÌRU

DATUM

VYŠETØENÍ

NYMFY - POÈET

SKUPIN

POZITIVITA SAMICE SAMCIPOZITIVITA POZITIVITA

vyšetøováno po 5ks

Albrechtice

rozvodovna

Havíøov
lesopark

Havíøov

Stromovka

Lískovec

Hájek

Frýdecký
les

14.4.2005 21.4.2005 22

10

16

26

20

5

2

3

7

9

8

13

4

7

6

2

2

1

4

3

3

11

4

7

8

1

2

1

3

4

27.4.2005

3.5.2005

13.5.2005

19.5.2005

14.4.2005

13.4.2005

2.5.2005

16.5.2005
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Konference je urèena široké odborné veøejnosti: specialistùm z oblasti sledování
zdravotního stavu obyvatelstva, pracovníkùm hygienických a diagnostických labora-
toøí, odborníkùm z øad dozorových orgánù, lékaøùm, studentùm i jejich pedagogùm.
Pøítomnost tak širokého spektra pracovníkù rùznorodých oborù umo�ní získat nejen
komplexní pohled na daný problém, dává ale zároveò podnìty k diskuzím.
Jednotlivé bloky budou vìnovány následujícím otázkám:

* sledování výskytu infekèních a neinfekèních onemocnìní
* sledování pracovního a �ivotního prostøedí
* blok prezentací studentských prací
* setkání hlavních hygienikù sousedních státù v panelové diskuzi

o nejaktuálnìjších problémech v hygienì a epidemiologii
Konference je zaøazena do registru akcí ÈLK J.E.P. a je ohodnocena kredity.

Temín pøijetí pøihlášky je 20. 12. 2005Temín pøijetí pøihlášky je 20. 12. 2005
Z dùvodu omezené prostorové kapacity bude brán zøetel na datum odeslání pøi-
hlášky. Pøihlásit se mù�ete i na internetových stránkách konference WWW.SDPM.CZ.
Úèastnický poplatek bude vybrán pøi registraci, popø. mù�e být zaslán na úèet ÈNB
123-15922761/0710 (pøi registraci je nutno pøedlo�it potvrzení o úhradì). Jeho výše
je 900 Kè, pro prvního aktivního pøednášejícího je 600 Kè a pro studenty 300 Kè.
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tel.:
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6. roèník celostátní konference
s mezinárodní úèastí

Motto: Mladí lidé a preventivní medicínaMotto: Mladí lidé a preventivní medicína
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Hlavní hygienik ÈR
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