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ANOTACE 

Bakalářská práce je věnována přehledu virových neuroinfekcí člověka. V úvodní části je 

stručně popsána charakteristika virových neuroinfekcí a jejich rozdělení dle klinického 

hlediska. V následujícím textu jsou podrobně popsáni jednotliví zástupci virových 

neuroinfekcí. Tato část je zaměřena především na onemocnění, která tyto viry způsobují včetně 

možností diagnostiky, léčby a prevence. 
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ANNOTATION 

The bachelor thesis is devoted to an overview of viral neuroinfections of human. In the first 

part, a brief characteristics of viral neuroinfections and their classification according to clinical 

aspect is described. In the next part, individual representatives of viral neuroinfections are 

described in detail.  This part focuses mainly on the diseases that cause these viruses, including 

the possibilities of diagnosis, treatment and prevention. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BBB ─ hematoencefalická bariéra 

CMV ─ cytomegalovirus 

CNS ─ centrální nervová soustava 

CRS ─ kongenitální rubeolový syndrom 

CSF ─ mozkomíšní mok 

DNA ─ deoxyribonukleová kyselina 

EIA ─ enzymová imunoanalýza 

EV71 ─ enterovirus 71 

HFMD ─ nemoc rukou, nohou a úst 

HSV ─ Herpes simplex virus 

HSVE ─ encefalitida herpes simplex viru 

IgM, IgG ─ imunoglobulin třídy IgM a IgG 

IVIG ─ intravenózní imunoglobulin 

JEV ─ virus japonské encefalitidy 

MMR ─ vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 

NK ─ nukleové kyseliny 

PCR ─ polymerázová řetězová reakce 

PNS ─ periferní nervová soustava 

RNA ─ ribonukleová kyselina 

SNHL ─ senzorická ztráta sluchu 

TBE ─ klíšťová encefalitida 

TBEV ─ virus klíšťové encefalitidy 



WNV ─ virus západonilské horečky 

WHO ─ Světová zdravotnická organizace 

ZIKV ─ virus Zika 
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ÚVOD 
 

Nervový systém efektivně zachycuje a zpracovává podněty působící na organismus a zajišťuje 

adekvátní odpověď na ně. Z tohoto důvodu je nervová soustava nezbytnou a důležitou součástí 

lidského organismu a její poruchy působí značné potíže. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zánětlivá onemocnění nervové soustavy, která jsou 

vyvolána viry. Ačkoliv virové neuroinfekce nejsou tak časté a od bakteriálních neuroinfekcí se 

liší nižší úmrtností, představují značnou zátěž pro lidský organismus.  

Hlavní část práce obsahuje přehled virových zástupců a jimi způsobených onemocnění. Mým 

cílem je přiblížit jednotlivé virové infekce, charakterizovat současné metody laboratorní 

diagnostiky a poodhalit možnosti léčby a prevence. 

Mezi nejběžněji používané diagnostické metody patří kultivace viru a detekce specifických 

protilátek, nicméně v dnešní době bývá také hojně využívána polymerázová řetězová reakce 

(PCR). V současnosti stále dochází k velkým pokrokům, co se týče léčby a prevence 

neuroinfekcí, naopak ale také dochází k objevům nových infekcí. 

V dnešní době již máme k dispozici několik typů očkovací vakcín, které tak snižují výskyt 

některých infekcí, jako je dětská obrna, klíšťová encefalitida nebo infekce způsobené virem 

varicella zoster. Účinnou prevencí je také kombinovaná očkovací vakcína proti spalničkám, 

příušnicím a zarděnkám. 
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1 NEUROINFEKCE 

 

1.1  Obecná charakteristika 

Jedná se o zánětlivá onemocnění centrálního nervového systému (CNS), která jsou způsobena 

některými z infekčních agens (Roháčová, 2008). Projevují se určitou uniformitou, tj. více či 

méně vyjádřeným edémem mozku bez ohledu na to, zda jsou příčinou viry, bakterie, plísně, 

prvoci nebo toxiny. Většina onemocnění CNS má v podstatě podobný klinický obraz, kdy 

hlavním symptomem je meningeální syndrom. (Duniewicz a Adam, 1999). 

 

1.2  Virové neuroinfekce 

Onemocnění CNS vyvolaná virem představují značnou zátěž pro lidské zdraví po celém světě. 

Centrální nervový systém je chráněn vysoce komplexním bariérovým systémem, přesto 

širokému spektru virů se daří do něho pronikat a vyvolávat onemocnění (Swanson  

a McGavern, 2015). Virové neuroinfekce patří mezi nehnisavé (aseptické) záněty CNS. Oproti 

hnisavým zánětům nemají až na výjimky velkou úmrtnost, ale následky bývají vážné. 

Nehnisavé záněty je možno rozdělit podle několika hledisek. Podle místa, kde k nim dochází, 

je můžeme dělit na záněty mozku (encefalitida), mozkových blan (meningitida)  

a záněty míchy (myelitida). Záněty způsobující infekci můžou vzniknout i současně ve více 

oblastech, většinou se jedná o meningoencefalitidy nebo encefalomyelitidy (Roháčová, 2006). 

 

1.2.1  Vstup do nervového systému 

I když viry porušují ochranné bariéry mnoha různými způsoby, v podstatě existují dvě hlavní 

cesty vstupu do CNS. Jednou z nich je vstup přes krevní oběh, což vede k systémové infekci. 

Jemný parenchym CNS je chráněn před škodlivými látkami v krvi komplikovanou bariérovou 

sítí. Nicméně viry našly jeden či více způsobů, jak tuto překážku překonat. Některé viry přímo 

infikují vaskulární endotelové buňky, které umožňují přímý průchod hematoencefalickou 

bariérou (BBB) do centrální nervové soustavy. Kromě toho existují oblasti CNS, jako jsou 

choroidní plexus a cirkumventrikulární orgány, které nejsou zcela chráněny BBB a slouží jako 

vstupní body pro některé viry. Systémová virová infekce pak může vést až k rozpadu BBB 

vyvolanému zánětem, což virům umožňuje doslova proklouznout trhlinami do CNS (Swanson 

a McGavern, 2015). Vstup viru je tak realizován přes poškozenou cévní stěnu. 
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Jako druhá hlavní cesta vstupu do centrálního nervového systému je migrace a infekce virů přes 

periferní nervstvo (PNS). Tímto způsobem se šíří především herpetické viry a virus vztekliny, 

kdy oba používají periferní motorické neurony, aby se dostali do CNS (Swanson  

a McGavern, 2015). Některé viry mohou vstoupit do PNS vazbou na receptory  

na axonových koncích senzorických a autonomních neuronů, které přenášejí smyslové  

a viscerální informace (Koyuncu a kol., 2013). 

Dalším způsobem, jakým mohou viry vstupovat do CNS, je mechanismus „trojského koně“. 

Jedná se o transport prostřednictvím leukocytů, který je typický pro virus HIV. Infikované 

leukocyty nesou patogeny z krve a přecházejí přes BBB (McGavern a Kang, 2011). Narušení 

BBB během infekce HIV umožňuje proniknutí volných částic a infikovaných monocytů do 

CNS. Tyto buňky mohou vstupovat přes těsné spoje nebo přes endotelové buňky kapilár, 

přičemž druhá možnost je pravděpodobnější (Almeida a kol., 2006). 

Je však důležité, že i když některé viry preferují hematogenní nebo periferní nervové cesty ke 

vstupu do CNS, jiné viry jsou schopny využít obou cest. Jakmile se viry dostanou  

do CNS, virový tropismus k nervové tkáni a následná imunitní reakce mají za následek 

výsledné onemocnění (Swanson a McGavern, 2015). 

 

1.2.2  Přenos virových neuroinfekcí 

Mezi nejčastější způsob patří přenos vzdušnou cestou. Přenáší se tak především respirační viry, 

ale také viry dětských infekčních nemocí. Pro přenos herpetických virů je nutný užší kontakt, 

proto dochází k přenosu sexuální cestou, pomocí slin nebo slinami kontaminovaných předmětů. 

Velmi důležitým přenosem infekce je nákaza pomocí vektoru. V České republice patří 

k nejvýznamnějším klíště obecné, které přenáší viry klíšťové encefalitidy (Roháčová, 2006). 

 

1.3  Rozdělení virových neuroinfekcí z klinického hlediska 

1.3.1  Encefalitida 

Virová encefalitida způsobuje akutní zánět mozkového parenchymu a patří mezi významné 

příčiny lidské morbidity a mortality. Nejčastěji se projevuje horečkou, bolestí hlavy, záchvaty, 

poruchami vědomí či změnou osobnosti. Dalšími projevy mohou být fokální neurologické 

deficity či kóma. Často bývá doprovázena meningitidou, tedy zánětem membrán, které kryjí 

mozek a míchu (Kennedy a kol., 2017). 
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Etiologie virových encefalitid se liší podle geografické oblasti. Ve Spojených státech, Itálii 

a Austrálii je v současnosti nejčastěji identifikovaným patogenem virus herpes simplex  

u dětí a dospělých. V jižním Vietnamu je hlavní příčinou virové encefalitidy u dětí virus 

japonské encefalitidy a v Indii enterovirus (Ai a kol., 2017). 

Nejčastějším a jedním z nejnebezpečnějších infekčních virových neurologických onemocnění 

na světě je klíšťová encefalitida (TBE), která je způsobena flavivirem a přenášena klíšťaty. TBE 

se stává mezinárodním problémem pro celou Evropu a Asii. Nejefektivnějším ochranným 

opatřením proti klíšťové encefalitidě zůstává očkování (Amicizia a kol., 2014). 

 

1.3.2  Meningitida 

Tato neuroinfekce způsobuje zánět mozkových blan spojených s abnormálním počtem 

mononukleárních buněk v mozkomíšním moku. Virová meningitida patří k nejběžnějším 

onemocněním, ale lze ji špatně rozlišit od bakteriální při absenci lumbální punkce. Může se 

objevit v každém věku, ale nejčastěji se vyskytuje u malých dětí (Logan a kol., 2008) 

Dříve byl nejčastější příčinou meningitidy virus příušnic, ale v důsledku očkování proti 

příušnicím, spalničkám a zarděnkám došlo ke snížení jejich výskytu. Dnes představují 

nejčastější příčinu tohoto typu onemocnění enteroviry následované viry herpetickými (Logan 

a kol., 2008). 

Virová meningitida se projevuje akutním nástupem horečky, bolestí hlavy, fotofobií a ztuhlostí 

krku. Tyto projevy bývají často doprovázené nevolností a zvracením. Zvláštní pozornost je 

třeba věnovat malým dětem, u kterých se meningitida projevuje horečkou a podrážděností, bez 

důkazu o podráždění meningeální tkáně (Logan a kol., 2008). 

 

1.3.3  Myelitida 

Myelitida (zánět míchy) může mít řadu příčin, včetně přímé virové infekce nervových 

elementů. U některých forem akutní myelitidy, které jsou způsobené virovými patogeny, 

vyvolává infekce buněk předního rohu v šedé hmotě míchy klinický obraz akutní ochablé 

paralýzy (poliomyelitidy). Poliomyelitida probíhá bez výrazných doprovodných senzorických 

nebo autonomních poruch, tj. poruch střeva a močového měchýře (Irani a kol., 2008). 

V případě, že jsou postiženy obě poloviny míchy, hovoří se o akutní transverzní myelitidě. 
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Pacienti pak vykazují symetrickou slabost, ztrátu smyslového vnímání a postižení močového 

měchýře (Kincaid a Lipton, 2006). 

Akutní ochablá paralýza je způsobena polioviry 1, 2 a 3, coxsackieviry A a B, enterovirem 71 

a flaviviry (včetně viru West Nile). Chronická myelitida může být způsobena buď přímou 

infekcí míchy lymfotropním lidským T-lymfocyt 1 virem (HTLV-1) nebo metabolickou 

poruchou způsobenou infekcí virem lidské imunodeficience (HIV-1) u pacientů se syndromem 

získaného selhání imunity (AIDS). Není známo, že by jiný lidský virus chronicky infikoval 

míchu bez postižení mozku (Kincaid a Lipton, 2006). 

  



17 
 

2 HERPETICKÉ VIRY 

Herpetické viry patří mezi obalené DNA viry a řadí se mezi nejkomplexnější viry infikující 

člověka. Přenášejí se přímým kontaktem a jejich společnou vlastností je schopnost přetrvávat 

v organismu celoživotně ve formě latentní infekce. Latentní infekce je definována přítomností 

genomu viru v hostitelských buňkách bez produkce infekčních virových částic, přičemž virus 

má schopnost reaktivace a vyvolání infekce (Fašaneková a kol., 2017).  

Existuje osm lidských herpetických virů, a to virus herpes simplex HSV-1 a HSV-2, virus  

varicella zoster (VZV), virus Epstein Barr (EBV), cytomegalovirus (CMV), lidský herpesvirus 

HHV-6, HHV-7 a HHV-8. Tyto viry mají podobné biologické vlastnosti. Většina herpetických 

virů je neurotropní a způsobuje vážné akutní a chronické neurologické onemocnění CNS, které 

může být monofázové, opakující se nebo chronické. Neurologické onemocnění (encefalitida, 

meningitida, myelitida) se vyskytuje buď během primární infekce nebo v průběhu reinfekce či 

reaktivace viru (Meyding-Lamadé a kol., 2012). 

Herpetické infekce byly rozpoznány již ve starověkém Řecku. Slovo herpes bývá překládáno 

jako „plíživý“ nebo „plazivý“ a je odkazem na herpetické kožní léze (Bradshaw a Venkatesan, 

2016). 

 

2.1  Herpes simplex virus typu 1 (HSV-1) 

Virus herpes simplex typu 1 je všudypřítomný a neurotropní patogen, který způsobuje akutní 

sporadické encefalitidy u lidí. Tento virus je charakterizován trvalou latentní infekcí 

v neuronech hostitelů. Mechanismy patogeneze HSV-1 v CNS nejsou zcela objasněny. 

V současné době není jasné, zda neuron, který podléhá reaktivaci virů a produkuje infekční 

částice, ztrácí funkčnost, přežívá a obnovuje latenci nebo je usmrcen (Otth a kol., 2016). 

HSV se zpočátku dostává do hostitelských tkání přes sliznice nebo poškozenou kůži. 

Po primární infekci slizničního nebo kožního epitelu virus infikuje senzorické neurony. 

Nejpravděpodobnější cesty, kterými získává HSV přístup k CNS, zahrnují zpětný transport přes 

čichové nebo trigeminální nervy, případně dochází k rozšíření viru krevní cestou (Bradshaw 

a Venkatesan, 2016). 
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2.1.1  Klinické projevy 

Klíčem k časnému rozpoznání a léčbě herpetické encefalitidy (HSVE) je obeznámenost 

se syndromem encefalitidy, která zahrnuje změněný duševní stav doprovázející zánět 

parenchymu mozku. Nálezy podporující zánět mozku zahrnují fokální neurologické příznaky, 

horečku, pleocytózu mozkomíšního moku (CSF) a radiologické či neurofyziologické 

abnormality. Důležité je, aby byla encefalitida rozlišena od encefalopatie, což je širší pojem. 

Encefalopatie poukazuje na klinický stav dezorientace, zmatku a dalších kognitivních změn. 

Mnoho pacientů má nespecifické příznaky ohlašující chorobu, které naznačují infekci horních 

cest dýchacích nebo jinou systémovou infekci. Příznaky encefalitidy se pak projeví v průběhu 

několika dnů (Bradshaw a Venkatesan, 2016). 

 

2.2  Herpes simplex virus typu 2 (HSV-2) 

Genitální virus herpes simplex typu 2 je celosvětově velmi rozšířený a je stále významnější 

primární příčinou vředové choroby pohlavních orgánů (Paz-Bailey a kol., 2006). Během 

replikace ve vaginálních epiteliálních buňkách virus vstupuje do senzorických nervových 

zakončení a retrográdním transportem do sakrálních ganglií, kde vytváří latentní infekci. 

Po reaktivaci může virus způsobit opakovanou infekci na původním místě vstupu 

i v sousedních lokalitách. U imunitně oslabeného pacienta, stejně jako u novorozenců, může 

být infekce poměrně závažná a může skončit i smrtí (Thapa a Carr, 2008). 

 

2.2.1  Neurologické komplikace 

HSV-2 obecně způsobuje meningitidu. Mozkové pleny ale nejsou jedinou složkou CNS 

účastnící se infekce HSV-2. Tento virus může ovlivnit prakticky jakoukoliv část nervové 

soustavy, včetně sítnice, mozku, mozkového kmene, mozkových nervů, míchy a nervových 

kořenů (Berger a Houff, 2008). 

 

2.2.2  Akutní aseptická meningitida 

Aseptická meningitida se vyskytuje u 36% žen s primární infekcí genitálií HSV-2 a u 13% 

mužů. Během prodromálního stádia genitálního herpesu současně s herpetickou erupcí 

se u postižených pacientů vyskytnou bolesti hlavy, ztuhlost krku a nízká horečka. Bolesti zad, 

hýždí a dolních končetin mohou být spojeny s retencí moči a zácpou (Berger a Houff, 2008). 
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2.3  Varicella zoster virus (VZV) 

VZV je výhradně lidský virus a patří do skupiny α-herpesvirů. VZV je rozšířen po celém světě 

a je označován jako vysoce infekční. Primární infekce obvykle způsobuje plané neštovice. 

Po počáteční infekci virus zůstává celoživotně v gangliích kraniálního nervu a dorzálních 

kořenů, přičemž může dojít k jeho reaktivaci, která se později projeví jako herpes zoster (HZ) 

neboli pásový opar (Pergam a Limaye, 2009). 

 

2.3.1  Plané neštovice 

Plané neštovice představují akutní vysoce nakažlivé onemocnění probíhající především u dětí, 

kde probíhá bez komplikací. Může se také vyskytovat u starších lidí, zde je průběh daleko těžší. 

K infekci dochází kontaktem s nemocnou osobou, vzduchem nebo kapénkovou infekcí. 

Nakažlivost trvá většinou týden do zaschnutí neštovic, protože strupy už virus neobsahují. 

Plané neštovice se obvykle projevují svědivou vyrážkou, která se vyskytuje především na trupu, 

ale i ve vlasech, výjimečně se může vyskytovat na sliznici dutiny ústní, genitálu nebo v oblasti 

očí. U starších osob a osob s poruchou obranyschopnosti může onemocnění zkomplikovat 

varicelová encefalitida, myelitida nebo polyneuritida (Bartošová, 2008). 

 

2.3.2  Pásový opar 

Herpes zoster (HZ) neboli pásový opar je onemocnění nervové tkáně, které je způsobeno 

reaktivací latentního VZV z lebečního nervu nebo dorzálních kořenových ganglií. Zatímco 

plané neštovice se vyskytují spíše u dětí, pásový opar se vyskytuje u starších osob. Hlavním 

rizikovým faktorem je tedy zvyšující se věk. Mezi hlavní projevy patří horečka, malátnost, 

nesnesitelná bolest a pálení s následným výskytem puchýřů. Kožní léze se vyskytují 

jednostranně v kontinuálních nebo přerušovaných pásech v jednom, dvou nebo více 

sousedících dermatomech. Pásový opar je nejčastěji lokalizován v oblasti hrudníku, krku 

a trojklanného nervu (Nair a Patel, 2019). 

 

2.4  Cytomegalovirus (CMV) 

CMV je všudypřítomný lidský DNA virus, který patří do čeledi Herpesviridae. U dětí 

a dospělých je převážná většina infekcí CMV asymptomatická. U imunokompromitovaných 

hostitelů a infikovaných plodů má onemocnění vážnější průběh. CMV infekce je celosvětově 
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nejběžnější vrozenou infekcí, přičemž vrozená infekce je hlavní negenetickou příčinou 

senzorické ztráty sluchu (SNHL) u dětí (Marsico a Kimberlin, 2017). V dospělosti je CMV 

jedním z hlavních činitelů podílejících se na infekčních komplikacích po transplantaci 

(Azevedo a kol., 2015). 

 

2.4.1  Klinické projevy 

Klinické spektrum u vrozené infekce CMV je široké. Nejčastějšími projevy jsou hepatomegalie, 

splenomegalie a z neurologických mikrocefalie. Dalšími nálezy jsou petechie, žloutenka a již 

zmiňovaná SNHL (Marsico a Kimberlin, 2017). U imunokompromitovaných jedinců může 

infekce CMV způsobovat retinitidu, pneumonii a kolitidu (Römkens a kol., 2016). Při infekci 

CMV může také dojít k vývoji meningitidy a encefalitidy, ale tyto projevy nejsou tak časté 

(Roháčová, 2008). Klinický obraz encefalitidy v případě imunokompetentního devítiletého 

dítěte byl charakterizován horečkou, frontální bolestí hlavy a změnami chování spojenými 

s vizuálními a sluchovými halucinacemi (Belo a kol., 2012). 

 

2.5  Virus Epstein Barr (EBV) 

EBV patří mezi γ-herpesviry a obsahuje lineární molekulu DNA. Virus je výhradně lidský 

patogen, proto nese také název lidský herpesvirus 4 (HHV-4). Jedná se o první rozpoznaný 

onkogenní virus, který je příčinou vzniku nádorů lymfatické i epiteliální povahy. K prvnímu 

vystavení viru dochází kontaktem se vzduchem nebo výměnou slin. I když je EBV infekce 

celoživotní, patogenita u hostitele je omezena v případě, že není ohrožen imunitní systém (Ali 

a kol., 2015). 

 

2.5.1  Klinické projevy 

Většina osob je infikována EBV během dětství a příznaky jsou asymptomatické. Infekce 

adolescentů a dospělých často vede k infekční mononukleóze s horečkou, bolestmi v krku 

a splenomegalií. Další symptomy mohou zahrnovat bolesti hlavy, únavu, vyrážku 

a hepatomegalii. EBV je také spojovaná s řadou malignit, jako jsou lymfomy B-lymfocytů 

a karcinom nosohltanu (Cohen, 2009). 

Také bylo prokázáno mnoho neurologických projevů infekce EBV, včetně aseptické 

meningitidy, transverzní myelitidy a encefalitidy. Tyto projevy se vyskytují samostatně nebo 
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současně s klinickým obrazem infekční mononukleózy. Encefalitida EBV je poměrně vzácná 

a je indikována širokou škálou klinických projevů (Hashemian a kol., 2015). 

 

2.6  Diagnostika herpetických virů 

2.6.1  Přímé metody 

Testy založené na přímých metodách se snaží prokázat přítomnost HSV v podezřelých lézích 

nebo v genitálních sekrecích. V ideálním případě by měl být vzorek odebrán z vezikulární léze, 

která byla přítomna méně než 24 hodin. V momentě, kdy začne léze krustovat, testovací 

citlivost bude klesat. Pokud je přítomno více váčků, musí se odebrat více než jedna léze (Singh 

a kol., 2005). 

 

2.6.2  Izolace viru 

Odebraný vzorek, který obdrží laboratoř, musí být ihned vortexován. Tampón, kterým byl stěr 

proveden, by měl být vyjmut z transportního média a otřen o stěnu zkumavky, aby se získalo 

co nejvíce tekutiny. Některé laboratoře přidávají do buněčné kultury před inokulací antibiotika. 

Vzorek je pak naočkován do kultivačního média nebo může být adsorbován na buněčnou 

monovrstvu po odstranění média. Adsorpce usnadňuje přímý kontakt virových částic s buňkami 

a zvyšuje infekčnost, počet izolátů a rychlost, s jakou jsou virové částice izolovány. Po adsorpci 

inokula na monovrstvu se médium nahradí a pokračuje inkubace. Zbývající vzorky by měly být 

uchovány při teplotě 4°C nebo zmrazeny při teplotě -70°C pro případné opakování inokulace 

z důvodu bakteriální kontaminace, toxicity nebo jiných důvodů (Singh a kol., 2005) 

 

2.6.3  Detekce virové DNA 

Mezi nejrozšířenější metody přímého průkazu viru patří molekulárně biologické diagnostické 

metody, které jsou založené na průkazu virové DNA polymerázovou řetězovou reakcí. 

V současné době stále více nahrazují ostatní metody přímého průkazu virů, protože mají 

vysokou citlivost, specifitu a aplikovatelnost na vyšetření širokého spektra klinických vzorků 

(Roubalová, 2010). 

Klasická PCR s následnou elektroforetickou detekcí produktu se vyznačuje nižší citlivostí a je 

diagnosticky použitelná jen pro materiály, které obsahují velké množství viru (například stěry 
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u VZV). Zdvojená varianta klasické PCR má vyšší riziko falešných pozitivit, způsobených 

kontaminací během zpracování vzorku, ale má daleko vyšší citlivost a specifitu. Real-time PCR 

používá k detekci fluorescenčně značené sondy a má řadu výhod. Je časově méně náročná, má 

vysokou citlivost a specifitu, nízké riziko kontaminace a umožňuje i kvantitativní hodnocení 

výsledku (Roubalová, 2010). 

 

2.6.4  Western blot 

Tato metoda se vyznačuje vysokou citlivostí a je schopna rozlišit HSV-1 od HSV-2. Séra 

reagují proti separovaným, fixním proteinovým polím buď z HSV-1 nebo HSV-2 infikovaných 

buněčných lyzátů. Western blot patří mezi dražší, časově náročnější metody a vyžaduje 

kvalifikovanou interpretaci (Singh a kol., 2005). 

 

2.7  Léčba a prevence 

K léčbě herpetických infekcí se využívají virostatika. U neuroinfekcí vyvolaných HSV-1 musí 

být virostatika použita už při pouhém podezření, a to v dostatečné dávce a po dostatečně 

dlouhou dobu. Pokud je tedy přijat pacient s nehnisavým zánětem mozku nebo mozkových 

blan, který má rychlý průběh, je nutné ihned zahájit léčbu virostatikem a nečekat až do 

potvrzení diagnózy. Nejčastěji je používán acyclovir, který se rovněž využívá při léčbě 

neuroinfekcí vyvolaných VZV. K dispozici jsou i jiné druhy virostatik, ale mají menší účinnost, 

proto nejsou tolik využívány. Kromě virostatik jsou u herpetických neuroinfekcí podávány další 

léky dle symptomů onemocnění. Jsou jimi především přípravky působící proti mozkovému 

edému, antipyretika, analgetika a další (Roháčová, 2008). 

Většina herpetických infekcí nepatří mezi preventabilní. V současné době lze provést očkování 

pouze u VZV. Jde o živou vakcínu, která se aplikuje u dětí starších 12 let ve dvou dávkách, 

u mladších dětí se pak podává dávka jenom jedna. U osob starších 60 let je k dispozici očkovací 

látka, která se využívá jako prevence herpes zoster (Roháčová, 2008). 
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3 ENTEROVIRY 

Enteroviry patří do čeledi Picornaviridae a tvoří je 12 druhů, které zahrnují enteroviry A až J 

a rhinoviry A až C. Některé enteroviry jsou schopné infikovat CNS a způsobovat různé 

neurologické symptomy mezi které patří encefalitida, meningitida, paralýza a ataxie. 

Nejznámějším patogenem je poliovirus, který způsobuje dětskou obrnu. Poliovirus však není 

jediným dětským patogenem. Přibližně polovinu případů aseptické meningitidy u dětí 

způsobují jiné enteroviry. Přestože se tyto neurotropní viry stávají velkými hrozbami pro 

veřejné zdraví, jejich mechanismus patogeneze je do značné míry neznámý (Huang a Shih, 

2015). 

Enteroviry jsou přenášeny respirační a fekálně-orální cestou, přičemž inkubační doba bývá jen 

několik dní. Enteroviry se zpočátku replikují v horních cestách dýchacích po inhalaci nebo 

kontaktu s ústními nebo nosními sliznicemi. K replikaci dochází i v gastrointestinálním traktu, 

neboť enteroviry jsou schopny odolat kyselým podmínkám žaludku. Odtud mohou enteroviry 

vstupovat do krevního oběhu a infikovat další tkáně prostřednictvím lymfatického systému 

(Tang a Holmes, 2017). 

 

3.1  Poliovirus 

Poliovirus je lidský enterovirus, který je původcem poliomyelitidy (dětská obrna). Jedinými 

přirozenými hostiteli tohoto viru jsou lidé, ale může být přenesen i na opice přímým 

naočkováním do CNS. Infekce u lidí začíná obvykle perorálním požitím viru. Po požití se virus 

množí ve sliznici trávicího traktu, případně v mandlích nebo Peyerových plátech a dále se 

přesouvá do krevního oběhu. Cirkulující virus napadá CNS a replikuje se v neuronech, zejména 

motorických. Existují dvě možné cesty šíření do CNS, pronikání viru přes BBB a přenos přes 

periferní nervy (Nomoto, 2007). 

 

3.1.1  Poliomyelitida 

Dětská obrna je vysoce infekční onemocnění, které bylo zmíněno už ve starověkých egyptských 

malbách a řezbách. Klinické znaky zahrnují od mírných případů respiračních onemocnění, 

malátnosti a gastroenteritidy až po těžké formy paralýzy. Na základě těchto projevů je 

poliomyelitida rozdělena na infekci bez symptomů, poliomyelitidu abortivní (mírné 

onemocnění), neparalytickou (aseptická meningitida) a paralytickou. Dětská obrna se šíří 
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fekálně-orální cestou a právě šíření viru ve výkalech je důvodem, proč se jedná o vysoce 

přenosnou nemoc (Mehndiratta a kol., 2014). 

Abortivní poliomyelitida je mírnou viremickou formou, která způsobuje gastroenteritidu, 

onemocnění podobné chřipce a mírné infekce dýchacích cest, které obvykle ustoupí do týdne. 

U aseptické poliomyelitidy může docházet k těžkým svalovým křečím krku, zad a dolních 

končetin, přičemž úplné zotavení obvykle probíhá do 10 dnů. Nejzávažnější formou je 

paralytická poliomyelitida, která představuje nesnesitelné bolesti zad a dolních končetin. Může 

dojít k asymetrické paralýze končetin a ke ztrátě hlubokých šlachových reflexů, které způsobí 

ochrnutí. U některých pacientů může dojít k úplnému zotavení, pokud ale ztráta motorických 

funkcí trvá déle než 12 měsíců, následuje celoživotní postižení (Mehndiratta a kol., 2014). 

 

3.1.2  Prevence 

První vyrobená vakcína byla inaktivovaná vakcína (IPV) Jonasem Salkem v roce 1955. Při 

výrobě IPV byly všechny tři sérotypy vakcíny zkoumány in vitro v afrických opičích 

ledvinových buňkách a inaktivovány formaldehydem. Bylo prokázáno, že IPV účinně 

imunizuje a chrání před poliomyelitidou (De Jesus, 2007). 

Druhou vakcínou, která byla prokázána jako bezpečná a účinná, byla živá vakcína (OPV) 

vyvinutá Albertem Sabinem v roce 1963. Vzhledem ke své jedinečné schopnosti produkovat 

neporovnatelnou gastrointestinální imunitu a tím předcházet infekci virem, se stala OPV 

preferovanou vakcínou v USA a dalších zemích včetně České republiky (De Jesus, 2007). 

Vlivem plošného očkování došlo k významné celosvětové eradikaci onemocnění (až na 

výjimky: Afghánistán, Pákistán). 

 

3.2  Coxsackievirus 

Coxsackieviry patří mezi jednovláknové RNA viry, které jsou rozděleny do skupiny A 

a skupiny B. Většina infekcí coxsackieviry je asymptomatická nebo způsobují mírná 

onemocnění, jako je mírná infekce horních cest dýchacích, vyrážka nebo nespecifické febrilní 

onemocnění. Některé coxsackieviry ovšem mohou způsobit závažná onemocnění, mezi které 

patří perikarditida, myokarditida, pankreatitida nebo encefalitida (Fan a Liu, 2019). 
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3.2.1  Coxsackievirus A16 (CA16) 

CA16 patří mezi hlavní patogeny spojené s onemocněním rukou, nohou a úst (HFMD) 

u kojenců a malých dětí. Infekce CA16 je obecně považována za mírné onemocnění, studie ale 

ukázaly, že souběžná infekce CA16 a EV71 může způsobit závažné komplikace v CNS. Mezi 

projevy infekce patří puchýře na rukou, na nohou a v ústech. U kojenců a dětí mladších pěti let 

vzniká faryngitida a u malého počtu pacientů se také může vyvinout aseptická meningitida, 

encefalitida, dokonce i fatální myokarditida a pneumonie (Mao a kol., 2014). 

 

3.3  Enterovirus D68 

Enterovirus D68 je jednovláknový RNA virus a je neobvyklý tím, že má společné vlastnosti 

enterovirů a rhinovirů. Má nižší růstovou teplotu, což umožňuje lepší replikaci viru v dutině 

nosní a je citlivý na kyseliny, proto není schopen přežít v gastrointestinálním traktu. 

V posledních letech se objevil enterovirus D68 s celosvětovým výskytem ohnisek. Studie 

ukazující neurotropní povahu a změnu patogenity prokázaly EV-D68 jako pravděpodobnou 

příčinu akutní ochablé myelitidy (Cassidy a kol., 2018). 

 

3.4  Enterovirus 71 (EV71) 

EV71 způsobuje neurologickou paralýzu podobnou dětské obrně a nemoc rukou, nohou a úst 

(HFMD) postihující miliony lidí po celém světě. Infekce je často spojena s těžkými 

gastroenterologickými, plicními a neurologickými projevy. EV71 se objevuje mezi dětskými 

infekčními nemocemi, zejména v oblasti asijsko-pacifického regionu. Příznaky komplikací 

CNS jsou často nerozeznatelné od poliomyelitidy způsobené poliovirem. Mezi závažné 

neurologické komplikace patří encefalitida, aseptická meningitida a akutní ochablá paralýza. 

V současné době neexistuje žádná účinná vakcína nebo antivirotika proti infekci EV71 

(Pathinayake a kol., 2015). 

 

3.4.1  Encefalitida mozkového kmene 

Nejčastější neurologickou infekcí je mozková encefalitida, která občas vyvolává autonomní 

dysfunkci, jako je kolísání krevního tlaku a plicní edém. Většina úmrtí způsobených plicním 

krvácením u pacientů s encefalitidou EV71 se obvykle objevuje do 24 hodin po přijetí, protože 
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onemocnění velmi rychle postupuje do kritického stádia. Rozhodujícím faktorem je tedy včasná 

diagnóza infekce EV71 (Lee, 2016). 

 

3.4.2  Aseptická meningitida a akutní ochablá paralýza 

Aseptická meningitida způsobená EV71 je klinicky nerozeznatelná od ostatních virových 

nákaz, které se vyskytují při bolestech hlavy, horečce a zvracení bez jiných neurologických 

projevů. Akutní ochablá paralýza se obvykle vyskytuje jako poliomyelitida s akutní motorickou 

slabostí končetin, ale oproti poliomyelitidě je míra zotavení relativně vysoká (Lee, 2016). 

 

3.5  Diagnostika enterovirů 

Pro správnou diagnózu enterovirové infekce je třeba detekce viru ze vzorků pacientů. Potvrzení 

diagnózy bývá stěžejní při snižování hospitalizace, užívání antibiotik a při provádění přesných 

diagnostických testů pro výběr antivirové terapie. K detekci infekce jsou k dispozici tři metody: 

virová kultivace, sérologie a PCR (Sawyer, 2002). 

 

3.5.1  Kultivace 

Diagnóza enterovirových infekcí vyžaduje izolaci viru v buněčné kultuře. Enteroviry 

se vyskytují především v orofarynxu a stolici, ale mohou být detekovány také v krvi, 

mozkomíšním moku nebo v moči. Izolace viru ze stolice by měla být interpretována velmi 

opatrně, protože virus může ve stolici přetrvávat i týdny po akutní infekci nebo může být 

detekován až po vyřešení klinického onemocnění. Vakcína proti obrně se rovněž vyskytuje 

několik týdnů po podání a může být detekována ve virových kulturách ze stolice. Virová 

kultivace je dále omezena svou relativně nízkou citlivostí na diagnózu meningitidy a některé 

sérotypy enterovirů v buněčné kultuře špatně rostou (Sawyer, 2002). 

 

3.5.2  Sérologie 

Sérologické metody jako ELISA a neutralizační testy jsou pro potvrzení akutní enterovirové 

infekce zastaralé. Přestože specifické testy pro stanovení IgM a IgG u enterovirů byly popsány 

a jsou k dispozici, jejich klinické využití je omezeno v důsledku zkřížené reaktivity použitých 

antigenů mezi různými sérotypy. Pokud je však podezření na kardiomyopatii, perikarditidu 
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nebo myokarditidu a přímé vzorkování je nemožné, může být detekce protilátek pro stanovení 

diagnózy užitečná (Harvala a kol., 2018). 

 

3.5.3  PCR 

Brzy poté, co byla vyvinuta technika PCR, byla tato metoda aplikována na enteroviry. 

Skutečnost, že všechny enteroviry sdílí společné genomové sekvence, byla využita k vytvoření 

testů založených na principu PCR. Tyto testy tak mohou detekovat téměř všechny sérotypy 

enterovirů. PCR je ideální pro diagnostiku infekcí z několika důvodů. Vyžaduje malé množství 

klinického materiálu, je rychlá, citlivá a specifická (Sawyer, 2002). 

 

3.6  Léčba 

Pro enteroviry není k dispozici žádná specifická léčba, ale některá antivirotika a intravenózní 

imunoglobuliny vykazují lepší výsledky u pacientů s enterovirovou encefalitidou. Ribavirin je 

antivirotikum, které inhibuje replikaci různých enterovirů, především EV71. Pleconaril je nová 

sloučenina patřící mezi antivirotika, která se integruje do kapsid enterovirů a brání navázání 

viru na buněčné receptory a uvolnění RNA do buňky. Pleconaril je schopný procházet BBB 

a zůstat v CNS v takových koncentracích, které inhibují replikaci enterovirů (Jain a kol., 2014). 

Intravenózní imunoglobulin (IVIG) byl používán během počátečních velkých ohnisek EV71 na 

základě předpokladu, že by virus neutralizoval a měl nespecifické protizánětlivé vlastnosti. 

Analýza cytokinů před a po léčbě IVIG ukázala podstatné snížení koncentrací některých 

prozánětlivých cytokinů u pacientů s EV71 a encefalitidou s autonomní dysfunkcí (Jain a kol., 

2014). 
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4 ARBOVIRY 

Mezi tzv. arboviry (arthropod-borne viruses) se řadí mnoho RNA virů přenášených členovci, 

které vykazují celosvětovou distribuci a přispívají k systémovým i neurologickým infekcím 

v různých geografických lokalitách. Arboviry jsou přenášeny na hostitele během sání klíšťaty, 

komáry, roztoči a kousavými mouchami. Mezi nejzávažnější rizika spojená s arboviry patří 

infekce lidského CNS. Mezi neurologická onemocnění způsobená těmito viry patří encefalitida, 

meningitida, myelitida a encefalomyelitida, které mohou vést k závažným a přetrvávajícím 

neurologickým deficitům nebo smrti (Salimi a kol., 2016). 

Na celém světě je rozpoznáno více než 500 arbovirů, ale pouze některé infikují člověka. Většina 

arbovirů infikujících člověka patří do čeledí Togaviridae, Flaviviridae a Bunyaviridae. 

Flaviviry jsou lékařsky nejdůležitější skupinou arbovirů, neboť způsobují žlutou zimnici, 

horečku dengue, japonskou encefalitidu, klíšťovou encefalitidu a západonilskou horečku 

(Young a kol., 2014). 

Protože je virus pouze dočasně přítomen v krvi během viremické fáze, je izolace viru z lidských 

klinických vzorků obtížná. Nejúčinnějším způsobem kontroly infekcí arbovirem může být 

použití vakcín. To je však omezeno nedostatkem registrovaných vakcín pro většinu 

cirkulujících arbovirů s výjimkou vakcín pro použití v chovech hospodářských zvířat a vakcíny 

proti žluté zimnici. Včasná detekce aktivity viru může být včasným varováním nebo klíčovým 

ukazatelem pro vhodnou léčbu a snížení výskytu (Ochieng a kol., 2013). 

 

4.1  Virus západonilské horečky (WNV) 

Infekce WNV je nejčastější příčinou epidemické virové encefalitidy ve Spojených státech. 

Téměř všechny případy WNV jsou přenášeny bodnutím komára, příležitostně se také vyskytují 

případy přenosu transplantací orgánů infikovaných virem západního Nilu a transfuzí krve od 

asymptomatických jedinců infikovaných WNV. V současné době jsou dárcovské orgány 

a krevní elementy podrobeny screeningu na NK západonilského viru, aby nedošlo 

k iatrogennímu přenosu. WNV se replikuje v dendritických buňkách a makrofázích v lokální 

tkáni a lymfatických uzlinách, to vede k virémii, která šíří virus do orgánů včetně CNS. Jakmile 

virus překročí BBB, může přímo infikovat neurony a způsobit jejich usmrcení (Beckham 

a Tyler, 2015). 
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4.1.1  Klinické projevy 

Západonilská horečka se může pohybovat od mírné nemoci, která trvá několik dní, až po 

vysilující nemoc trvající týdny až měsíce. Symptomy mírného onemocnění často zahrnují 

horečku, bolest hlavy, malátnost, zvracení, vyrážku, bolest očí a únavu. Západonilská 

meningitida je charakterizovaná náhlým nástupem horečky a bolestí hlavy spolu 

s meningeálními příznaky a fotofobií. Bolest hlavy může být závažnějšího charakteru a může 

souviset s gastrointestinálními poruchami a dehydratací. Západonilská encefalitida se pohybuje 

v rozsahu od mírného samovolného zmateného stavu až po těžkou encefalopatii, kómu a smrt. 

U pacientů se západonilskou encefalitidou jsou pozorovány znaky Parkinsonovy choroby, 

protože často vyvíjí třes zejména v horních končetinách (Petersen a kol., 2013). Příležitostně 

byla u závažných infekcí popsána také myokarditida, pankreatitida a hepatitida (Solomon, 

2003). 

 

4.1.2  Léčba a prevence 

V současné době neexistuje žádná vakcína proti WNV. Proto pro kontrolu šíření západonilské 

horečky je prevence zásadní. Primární prevence u lidí zahrnuje účinné repelenty proti komárům 

a vyhýbání se místům, kde hrozí bodnutí komárem. Další prevencí jsou bariérové metody, jako 

jsou oděvy s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty nebo třeba okenní zástěny. K redukci komárů 

se pak využívá postřik pesticidů (Kemmerly, 2003). 

 

4.2  Virus japonské encefalitidy (JEV) 

JEV patří mezi jednovláknové RNA viry přenášené komárem a je celosvětově nejdůležitější 

příčinou epidemické encefalitidy (Solomon a kol., 2003). Jako neurotropní virus může účinně 

procházet BBB a způsobit akutní encefalitidu. Z pacientů postižených JEV je 25-30% případů 

smrtelných a 50% vede k trvalým neurologickým komplikacím, jako je paralýza, mentální 

postižení či opakované záchvaty. V CNS virus primárně infikuje neurony, ale také aktivuje 

podpůrné gliové buňky (mikroglie), které způsobují smrt neuronů (Hsieh, 2019). 

Japonská encefalitida je závažným problémem veřejného zdraví, který způsobuje vysokou 

morbiditu a mortalitu u pediatrických skupin. Přenos JEV je sezónní a je podporován 

příznivými klimatickými podmínkami, jako je vyšší teplota, vysoká vlhkost a plnění vodních 

nádrží, zejména v oblastech s dešťovou vodou (Kant Upadhyay, 2013). 
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4.2.1  Klinické projevy 

Infekce JEV se projevuje horečkou, těžkými bolestmi hlavy, nevolností a zvracením. Mezi 

hlavní symptomy patří ztuhnutí krku, otok mozku, ztráta koordinace, paralýza některých svalů, 

třes, záchvaty a poruchy vědomí. Se zvyšující se horečkou a mozkovou dysfunkcí dochází ke 

zhoršení stavu pacienta, což může vést ke kómatu a smrti. Pacienti, kteří se zotaví, vykazují 

trvalé neuronální postižení v důsledku poškození mozku a čelí celoživotním neurologickým 

defektům, jako je mentální retardace, hluchota a hemiparéza (Kant Upadhyay, 2013). 

 

4.2.2  Léčba a prevence 

Neexistuje žádná specifická léčba nebo antivirotikum, proto je JEV stále přetrvávající hrozbou. 

Monoklonální protilátky, kortikosteroidy, interferon-2a nebo ribavirin nebyly v klinickém 

výsledku tak účinné. Podávají se pouze léky, které symptomy zmírní (Saxena a kol., 2013). 

Metody prevence jsou velmi důležité pro minimalizaci japonské encefalitidy. Dětská imunizace 

se provádí za použití inaktivované vakcíny odvozené z myšího mozku. Odstranění míst 

rozmnožování komárů, zlepšení odvodnění, očkování ohrožených osob, používání odpuzovačů 

hmyzu a sítí proti komárům jsou některá preventivní opatření, která by měla být běžně 

prováděna (Saxena a kol., 2013). 

 

4.3  Klíšťová encefalitida 

Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) je hlavní lidský patogenní flavivirus, který je endemický 

v Evropě a Asii. Infekce TBEV může způsobit závažné dlouhodobé neurologické následky, 

v horším případě mohou být následky smrtelné (Beck a kol., 2016). Maximální výskyt infekce 

u lidí je sezónní, jedná se o období největší aktivity klíšťat. Ve střední Evropě je dominantním 

vektorem Ixodes ricinus, který je nejvíce aktivní v období mezi květnem a červnem a mezi 

zářím a říjnem. Ixodes persulcatus je rozšířený na Uralu, Sibiři a na dálném východě a jeho 

nejvyšší aktivita je mezi květnem a červnem (Amicizia a kol., 2014). 

Po přisátí infikovaného klíštěte dochází k replikaci viru lokálně. Předpokládá se, že dendritické 

kožní buňky jsou prvním místem, kde probíhá replikace viru a následný transport do lokálních 

lymfatických uzlin. Z lymfatických uzlin se TBEV šíří do extracelulárních tkání, především 

sleziny, jater a kostní dřeně, kde se virémie udržuje několik dní. Během viremické fáze virus 

napadá i mozek. Přesný mechanismus, kterým TBEV prochází BBB, není znám, ale jsou 
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předpokládány čtyři možné cesty. Mezi tyto cesty patří periferní nervy, vysoce citlivé čichové 

neurony, transcytóza prostřednictvím vaskulárních endotelových buněk mozkových kapilár 

a difúze viru mezi kapilárními endotelovými buňkami. Primárním cílem infekce TBEV v CNS 

jsou neurony (Bogovic, 2015). 

Další přirozená cesta lidské infekce TBEV je spojena s konzumací nepasterizovaného mléka 

z viremických zvířat (kozy, ovce, krávy), neboť virus může přecházet z krve hospodářských 

zvířat do mléčné žlázy. Protože protilátky proti TBEV jsou snadno eliminovány, může být 

stejné zvíře infikováno opakovaně. Jedná se o vzácnější formu onemocnění, které bylo mimo 

jiné hlášeno i v České republice (Růžek a kol., 2010). 

 

4.3.1  Klinické projevy 

Existuje celá řada klinických příznaků, které lze pozorovat. Ačkoliv TBEV dálného východu 

má jednofázový průběh onemocnění, infekce západoevropských subtypů obvykle vyvolá 

dvoufázový průběh. Inkubační doba bývá obvykle 7-14 dnů. Během dvoufázové infekce mohou 

symptomy zpočátku zahrnovat únavu, bolest hlavy, krku, ramenou a dolní části zad, 

doprovázenou vysokou horečkou a zvracením. V další fázi často následuje asymptomatické 

období, a pokud onemocnění dál postupuje, vede k druhé fázi, která je charakterizována 

akutními symptomy CNS s vysokou horečkou. Infekce CNS může způsobovat meningitidu, 

encefalitidu, myelitidu nebo jejich kombinaci (Mansfield a kol., 2009). 

Klinická data pacientů s TBE přenášenou mlékem byla dobře zdokumentována během 

slovenské epidemie v roce 1951. Přibližně 50% případů vykazovalo jednofázovou formu 

infekce. V tomto případě se jednalo o symptomy zahrnující intrakraniální hypertenzi, ostré 

bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, nechutenství, únavu, gastrointestinální problémy, 

faryngitidu, laryngitidu a fotofobii. Tyto symptomy však vymizely během několika dnů 

a pacienti se zotavili. U ostatních pacientů se vyvinulo dvoufázové onemocnění s vážnějším 

průběhem, kdy během první fáze (kromě typických symptomů) došlo k poruchám vidění, 

rozmazanému vidění nebo diplopii a horečkám. Po krátké remisi nastala druhá fáze 

s meningeálním podrážděním či encefalitidou a mozkomíšní mok vykazoval zvýšený počet 

buněčných elementů, zvýšenou koncentraci proteinů a koloidní křivky meningeálního typu 

(Růžek a kol., 2010). 
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4.3.2  Léčba 

Pro TBE neexistuje žádná specifická antivirová léčba. Pacienti obvykle potřebují hospitalizaci 

a podpůrnou péči založenou na závažnosti příznaků. Podávají se antipyretika, analgetika, 

antiemetika a udržuje se rovnováha vody a elektrolytů. U pacientů s neuromuskulární paralýzou 

vedoucí k selhání dýchání je nutná intubace a ventilační podpora (Bogovic, 2015). Vzhledem 

k riziku zhoršení obranyschopnosti imunitního systému je třeba vyvarovat se zejména 

imunomodulačních léčiv, mezi které patří glukokortikoidy (Kaiser a kol., 2017). 

 

4.3.3  Prevence 

Nejdůležitějším preventivním opatřením proti infekci TBE je očkování. Prevence 

prostřednictvím osobních opatření, jako je repelent proti hmyzu, vyhýbání se oblastem 

zamořených klíšťaty a používání ochranných oděvů, není úplně spolehlivé (Kunze a kol., 

2004). Světová organizace WHO doporučuje očkování lidem všech věkových skupin ve vysoce 

endemických oblastech. Dále se doporučuje očkování proti TBE pro osoby, které cestují do 

endemických zemí (Bogovic, 2015). 

V současné době jsou dostupné dvě komerční vakcíny, které jsou široce využívané ve střední 

a východní Evropě. Jedná se o vakcínu FSME-IMMUN a Encepur (Beran, 2005). 

 

4.4  Virus Zika (ZIKV) 

ZIKV je RNA virus čeledi Flaviviridae, který byl poprvé izolován v roce 1947 od primáta, 

v roce 1948 od komárů v Africe a přibližně po půl století byly infekce ZIKV sporadicky 

nalézány u lidí. ZIKV je obvykle přenášen bodnutím komára. Klinická prezentace horečky Zika 

je nespecifická, z tohoto důvodu může být chybně diagnostikována. ZIKV se může zaměňovat 

s infekcemi způsobenými především arboviry, jako je dengue a chikungunya. Infekce tímto 

virem byla dříve spojena pouze s mírným onemocněním. Po vypuknutí francouzské polynéské 

choroby v letech 2013 a 2014 ale byly hlášeny závažné neurologické komplikace (Musso 

a Gubler, 2016). 

 

4.4.1  Klinické projevy 

Infekce ZIKV je většinou asymptomatická nebo má mírné symptomy. Nejčastějšími projevy 

infekce jsou horečka, vyrážka, bolest kloubů a zánět spojivek. Dalšími příznaky mohou být 
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bolesti hlavy a myalgie (XU a kol., 2016). U některých lidí byly také pozorovány neurologické 

komplikace včetně meningoencefalitidy. V Brazílii byly také hlášeny případy neonatální 

mikrocefalie (Focosi a kol., 2016). 

 

4.4.2  Laboratorní diagnostika 

Donedávna byla laboratorní diagnostika ZIKV omezena na veřejné zdravotnické nebo 

výzkumné laboratoře, které si připravovaly vlastní reagencie, a kapacita testů byla omezena. 

Mezi základní patří sérologické vyšetření, které ale často vykazuje falešně pozitivní nebo 

neinterpretovatelné výsledky, protože virus Zika křížově reaguje s jinými flaviviry. Detekce 

virové RNA během akutní infekce, pomocí amplifikačních testů NK, vykazuje mnohem 

specifičtější výsledky, ale má omezenou použitelnost (Landry a St. George, 2017). 

 

4.4.3  Léčba a prevence 

Proti ZIKV doposud neexistuje žádná vakcína ani specifické antivirotikum. Infekci se nejlépe 

předejde vyhýbáním se bodnutím komárů (da Silva a kol., 2018). 

 

4.5  Diagnostika arbovirů 

Během virémie může být virus izolován z krve, ale tato technika je poměrně náročná, omezená 

na dostupnost a často nedokáže přinést pozitivní výsledek. V případech meningitidy nebo 

encefalitidy může být virus izolován z CSF, ale se stejným omezením jako u izolace viru z krve. 

Virus může být také detekován amplifikací virové RNA pomocí PCR v reálném čase. Tato 

metoda je výrazně citlivější a rychlejší než virová kultivace. Preferované místo pro odběr 

vzorku je dáno místem postižení (Young a kol., 2014). 

Hlavní rutinní diagnostickou metodou pro arbovirové infekce je detekce protilátek. Protilátka 

může být detekována enzymovou imunoanalýzou, imunofluorescencí, inhibicí hemaglutinace, 

neutralizací nebo komplementovou fixací (Young a kol., 2014). 
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5 RESPIRAČNÍ NÁKAZY 

 

5.1  Chřipka (Influenza) 

Chřipka je nakažlivá nemoc způsobená RNA virem patřícím do čeledi Orthomyxoviridae. Viry 

chřipky jsou rozděleny do skupin A, B, C, D. Virus chřipky A může infikovat širokou škálu 

živočichů, včetně ptáků, prasat, koní, psů a lidí. Virus chřipky B má podobnou strukturu jako 

virus chřipky A, ale infikuje pouze lidi. Virus chřipky C také infikuje lidi, ale infekce byly 

pozorovány i u prasat, psů, koní a skotu. Virus chřipky D byl nedávno izolován z prasat a skotu, 

ale infikuje i ovce a kozy. Studie prokázaly, že virus chřipky A je nejzávažnější skupinou 

zapříčiňující zoonotické infekce a pandemii lidské chřipky (Zhu a kol., 2017). 

Infekce chřipkovými viry postihuje dýchací cesty člověka. Proti chřipkovému viru, který 

vstupuje do hostitele ústními nebo nosními dutinami, působí hlen, který pokrývá dýchací epitel. 

Pokud virus úspěšně projde hlenem, naváže se na epiteliální buňky dýchacího traktu a napadne 

je. Z epiteliálních buněk se pak virus šíří do neimunitních i imunitních buněk, jako jsou 

makrofágy nebo dendritické buňky v dýchacích cestách (Iwasaki a Pillai, 2014). 

 

5.1.1  Klinické projevy 

Projevy onemocnění vznikají náhle a jsou provázeny horečkou, zimnicí, bolestí svalů a kloubů. 

Později se přidává pálení v krku a suchý dráždivý kašel. Všechny symptomy v průběhu 

několika dní postupně mizí, avšak nejdéle přetrvává kašel. U chřipky se také mohou vyskytnout 

komplikace, které zhoršují prognózu onemocnění. Komplikace jsou rozděleny na primární 

a sekundární, přičemž primární jsou vyvolané virem chřipky a sekundární komplikace jsou 

vyvolané druhotnou bakteriální infekcí.  Mezi primární infekce patří pneumonie, která se rozvíjí 

krátce po začátku onemocnění a způsobuje zhoršení celkového stavu nemocného. Pneumonie 

patří mezi méně časté komplikace, přesto se jedná o vážné onemocnění, které může mít 

i smrtelné následky. Dalšími primárními chřipkovými komplikacemi jsou myokarditida, 

perikarditida a myositida. Objevit se také mohou neurologické komplikace, jako jsou 

meningitida a encefalitida (Kynčl a Havlíčková, 2011). 

 



35 
 

5.1.2  Laboratorní diagnostika 

K diagnóze chřipky se využívá konvenční buněčná kultivace, která je ale méně citlivá, proto 

bývá nahrazena rychlou kultivací. Rychlá kultivace je jednodušší a rychlejší metoda s lepší 

citlivostí. Další možností laboratorní diagnostiky viru chřipky je rychlý antigenní test. Testy 

detekce antigenu jsou založeny na detekci virových proteinů specifickými protilátkami. Mezi 

nejčastěji používané antigenní testy patří přímá imunofluorescence, enzymová imunoanalýza 

(EIA), imunochromatografie a fluoroimunoanalýza (Rodrigo a Mendez, 2012). 

V poslední době se pro diagnostiku stále více používají molekulární techniky, jejichž výhodou 

je vysoká citlivost a rychlost. Nejběžněji používanou technikou pro rychlou detekci viru 

chřipky je real-time PCR. Pro typizaci a subtypizaci různých kmenů chřipky se používá 

multiplexní PCR. Vhodná kombinace sad primerů a optimalizace podmínek PCR umožňuje 

tvorbu multiplexní PCR, která je schopna detekovat virus chřipky A a B z klinických vzorků 

(Ali a Nas, 2018). 

 

5.1.3  Léčba a prevence 

Antivirová léčiva proti chřipce jsou důležitá pro léčbu pacientů se závažným onemocněním 

po infekci virem sezónní chřipky, pro kontrolu průběhu chřipky nebo v případě pandemie.  

Mnoho antivirotik proti chřipce se liší svým mechanismem účinku. Některá antivirotika cílí na 

složky hostitelské buňky a mění schopnost viru účinně se replikovat, zatímco léky s menší 

molekulou se vážou na komplex virové polymerázy a omezují replikaci viru. V současné době 

se k léčbě využívají také monoklonální protilátky, které jsou zaměřeny na kmenovou oblast 

molekuly hemaglutininu (Koszalka a kol., 2017). 

Nejúčinnější prevencí proti infekci virem chřipky je vakcinace. Současná vakcína proti sezónní 

chřipce je tvořena inaktivovanými nebo živými oslabenými chřipkovými viry z kmenů chřipky 

A a B, které doporučuje světová organizace WHO každoročně (Zhu a kol., 2017). 

 

5.2  Příušnice (Parotitis epidemica) 

Příušnice jsou způsobeny obaleným RNA virem příušnic patřící do čeledi Paramyxoviridae. 

Virus je vysoce neurotropní s laboratorním průkazem infekce CNS v přibližně polovině 

případů. Lidé jsou jediným přirozeným hostitelem viru příušnic. Virus je přenášen 
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prostřednictvím dýchacích cest inhalací nebo orálním kontaktem s infikovanými respiračními 

kapénkami (Rubin a kol., 2015). 

 

5.2.1  Klinické projevy 

V době před očkováním byly příušnice endemickou dětskou chorobou. Klasické příušnice se 

vyznačují parotitidou představující mírné onemocnění, které bývá doprovázeno několika 

komplikacemi. Mezi komplikace příušnic patří meningitida, encefalitida, orchitida, 

oophoritida, mastitida, pankreatitida a hluchota. U příušnic byla také vzácně hlášena 

myokarditida a nefritida (Gouma a kol., 2016). Při úplném zotavení mohou v některých 

případech nastat dlouhodobé následky, jako je paralýza, záchvaty, hydrocefalus a hluchota 

(Rubin a kol., 2015). U těhotných žen může být komplikací infekce příušnic spontánní potrat 

(Hviid a kol., 2008). 

 

5.2.2  Laboratorní diagnostika 

Příušnice mohou být diagnostikovány izolací viru z kultivovaného tampónu ze zanícených 

slinných žláz, především z příušního kanálu. Další metodou je PCR, která umožňuje 

diagnostikovat virus z bukálního nebo krčního výtěru. Běžně používaným, jednoduchým 

a citlivým prostředkem pro diagnostiku infekce příušnic je měření koncentrací IgM nebo IgG 

protilátek sérologickým testem, např. ELISA (White a kol., 2012). 

Detekce viru založená na imunohistochemických technikách byla nahrazena citlivější 

a rychlejší specifickou technikou real-time PCR, která se provádí přímo z klinického vzorku. 

Nejběžnějším cílem testů PCR je malý hydrofobní gen viru příušnic, jehož detekce potvrzuje 

infekci. Při vyšetřování vzorků CSF a perorálních vzorků bylo zjištěno, že real-time PCR je 

všeobecně citlivější než metody založené na buněčné kultivaci (Hviid a kol., 2008). 

 

5.2.3  Léčba a prevence 

Neexistuje žádná specifická léčba příušnic. Symptomatická léčba, jako je hydratace a výživa 

pacientů, je důležitá a mohou být také použita analgetika k léčbě silných bolestí hlavy 

způsobených parotitidou. Antivirotika nejsou pro léčbu příušnic vhodná. U jedinců s orchitidou 

se nedoporučuje léčba steroidy, protože steroidy mohou dále snižovat hladinu testosteronu 

a zvyšovat hladinu folikulostimulačního (FSH) a luteinizačního hormonu (LH), což vede 
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ke zhoršení atrofie varlat. Postinfekční encefalitida je onemocnění, které souvisí s autoimunitou 

a může být léčeno IVIG (Choi, 2010). 

Nejúčinnější formou prevence je očkování vakcínou proti spalničkám-příušnicím-zarděnkám 

(MMR). Vakcína proti MMR byla zavedena celostátně do 121 zemí Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO) do konce roku 2016. Ve většině afrických, jihoasijských a jihovýchodních 

asijských zemích však neexistuje dostatečné pokrytí. Zpočátku byla doporučena jen jedna 

dávka vakcíny MMR, ale v mnoha zemích byla k vakcinačnímu plánu přidána i dávka druhá za 

účelem optimalizace imunitní odpovědi (Beleni a Borhmann, 2018). 

 

5.3  Spalničky (Morbilli) 

Spalničky jsou charakteristické onemocnění dýchacího systému, imunitního systému a kůže 

způsobené virem spalniček rodu Morbillivirus. Jedná se o virovou infekci s podstatným 

stupněm morbidity a významné mortality. Lidé, kteří nejsou proti viru spalniček imunní a sdílí 

životní prostor s nakaženou osobou, pravděpodobně tento virus zachytí, protože spalničky jsou 

vysoce nakažlivé. Virus se šíří dýcháním přímo nebo ve formě aerosolu. Do hostitele vstupuje 

horními cestami dýchacími a infikuje dýchací epitel nebo cirkulující imunitní buňky (Naim, 

2014). 

 

5.3.1  Klinické projevy 

Po inkubační době, která trvá přibližně 8-12 dní, začínají spalničky horečkou a kašlem, rýmou 

a zánětem spojivek. Symptomy se v průběhu infekce zesílí, přičemž dochází i k výskytu 

vyrážky. Vyrážka se obvykle projevuje na obličeji a krku, nejprve jako oddělené skvrny 

a později dochází k jejich splynutí. Časté jsou také projevy fotofobie, bolesti v krku, bolesti 

hlavy a břicha (Orenstein a kol., 2004). 

Komplikace se vyskytují přibližně u 10% až 40% pacientů, jsou častější a závažnější 

u imunokompromitovaných, podvyživených, velmi mladých a velmi starých pacientů 

a u těhotných žen. Nejběžnější komplikací spalniček je pneumonie, která může být způsobena 

samotným virem spalniček nebo sekundárním virovým nebo bakteriálním patogenem. Další 

komplikace můžeme rozdělit podle místa působení. Jedná se o poruchy gastrointestinálního 

traktu a o oftalmologické, hematologické, kardiální, renální a neurologické komplikace (Leung 

a kol., 2018). 
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Neurologické komplikace se často nevyskytují, ale zahrnují febrilní záchvaty, primární 

encefalitidu spalniček, akutní postinfekční encefalomyelitidu a subakutní sklerotizující 

panencefalitidu. Akutní postinfekční encefalomyelitida je autoimunitní demyelinizační 

onemocnění, které se obvykle projevuje ve fázi zotavení a to během dvou týdnů po vyrážce. 

Subakutní sklerotizující panencefalitida je fatální progresivní degenerativní onemocnění CNS, 

které se projevuje 5 až 10 let po infekci virem spalniček (Leung a kol., 2018). 

 

5.3.2  Laboratorní diagnostika 

Virová kultivace je nesmírně důležitá pro molekulární epidemiologický dohled nad viry 

spalniček, přestože se zřídka používá pro diagnostiku. Pro rychlou laboratorní diagnostiku 

spalniček se používá detekce IgM specifického pro spalničky v séru. Testy IgM se nejčastěji 

provádějí s použitím enzymových imunoanalýz (EIA). Další diagnostickou technikou pro 

potvrzení infekce spalniček může být detekce vzestupu specifického IgG ve vzorcích séra 

odebraných během akutní a rekonvalescenční fáze, ale v současné době se již rutinně nepoužívá 

(WHO, 2007). 

V současné době je nejrozšířenější laboratorní technikou pro potvrzení akutní infekce virem 

spalniček detekce virové RNA v klinických vzorcích pomocí real-time PCR. Vhodné vzorky 

zahrnují výtěry z hrdla nebo nosu a moč nebo mononukleární buňky periferní krve. PCR 

nevyžaduje velkou manipulaci, čímž se snižuje riziko kontaminace vzorku. Často se zaměřuje 

na malé fragmenty, což umožňuje detekci i v případě částečné degradace RNA. Kritickým 

problémem při použití techniky PCR v reálném čase je kvalita a čas odběru klinického vzorku 

(Hübschen a kol., 2017). 

 

5.3.3  Léčba 

Léčba spalniček zahrnuje především podpůrná opatření, jako jsou tekutiny a antipyretika. 

Antivirová činidla včetně ribavirinu a interferonu jsou in vitro aktivní proti viru spalniček a jsou 

používána k léčbě těžké infekce spalniček u imunokompromitovaných jedinců (Sabella, 2010). 

 

5.4  Zarděnky (Rubeola) 

Virus rubeoly je jednovláknový RNA virus patřící do čeledi Togaviridae a je jediným členem 

rodu Rubivirus. Jedná se o původce virového onemocnění zarděnek, které postihuje děti a mladé 
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dospělé po celém světě. Virus rubeoly se šíří z osoby na osobu prostřednictvím dýchacího 

traktu. Většina případů infekce vede k mírnému průběhu onemocnění zarděnek, ale skutečná 

hrozba vzniká, když virus infikuje plod. Zejména infekce během prvního trimestru může 

způsobit potrat nebo vznik kongenitálního rubeolového syndromu (CRS). V případě CRS je 

virus zarděnek schopen infikovat placentu, šířit se na plod a měnit funkci mnoha plodových 

systémů tím, že způsobuje systémový zánět (Lambert a kol., 2015). 

 

5.4.1  Klinické projevy 

Zarděnky přestavují mírné onemocnění u dětí, ale závažnější u dospělých. Infikovaní jedinci 

mohou pociťovat prodrom s malátností a nižším stupněm horečky. Před vznikem vyrážky 

obvykle dochází ke zvětšení lymfatických uzlin, která mohou přetrvávat až po dobu 10-14 dnů 

po vymizení vyrážky. Charakteristická vyrážka se objevuje až po konci inkubační doby. 

Nejprve se objevuje na obličeji, odkud se rychle šíří do trupu a končetin. Dalšími příznaky 

infekce u dospělých mohou být kašel, bolest v krku, zánět spojivek a bolesti hlavy (Best a kol., 

2013). 

CRS nejčastěji postihuje oči, kde způsobuje například šedý zákal, glaukom nebo pigmentovou 

retinopatii. Dále postihuje sluch, srdce a mozek, kde se projevuje například mikrocefalie. 

U pacientů s CRS byly pozorovány také další neurologické komplikace, jako je progresivní 

encefalopatie podobná subakutní sklerotizující panencefalitidě (Lambert a kol., 2015). 

 

5.4.2  Laboratorní diagnostika 

Přesnou diagnózu zarděnek poskytuje izolace rubeoly kultivovanými krčními nebo nazálními 

vzorky, i když jde o pracovně náročný proces. Další diagnostickou technikou, která slouží 

k snadné a rychlé detekci přítomnosti protilátek specifických pro rubeolu, je sérologický test 

(ELISA). IgM je detekovatelný během 7 až 10 dnů po počátečním exantému. Falešně pozitivní 

výsledky se mohou objevit v případě, že má pacient pozitivní Rh faktor, má pozitivní test na 

infekční mononukleózu nebo je infikován parvovirem (White a kol., 2012). 

Infekce rubeoly u plodu může být diagnostikována odebráním vzorku plodové vody, 

pupečníkové krve nebo placentární tkáně nebo odběrem choriových klků pro použití 

v laboratorních testech včetně metody ELISA, PCR a imunofluorescence. Lékaři mohou využít 

informace získané pomocí jedné z těchto metod ke sledování plodu, protože samotná 
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diagnostika ultrazvuku u infikovaného plodu by byla obtížná vzhledem k možným 

abnormalitám (White a kol., 2012). 

 

5.4.3  Léčba a prevence 

Neexistuje žádná specifická farmakologická léčba infekce zarděnkami. K potlačení symptomů 

u těhotných žen se intramuskulárně podává imunoglobulin (White a kol., 2012). MMR 

imunizace je považována za účinnou prevenci infekce spalničkami, příušnicemi a zarděnkami 

(Elliman a kol., 2009).  
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6 VZTEKLINA 

Vzteklina je způsobena neurotropním virem rodu Lyssavirus patřící do čeledi Rhabdoviridae. 

Tento rod, jehož název je odvozený z řečtiny a označuje šílenství, způsobuje smrtelnou 

encefalomyelitidu u lidí známou jako vzteklina (McKay, 2005). 

Vzteklina patří mezi nákazy divokých a domácích zvířat, šíří se na člověka kousnutím 

a kontaktem s membránami sliznic. Většina infekcí se přenáší přes domácí zvířata v důsledku 

užšího kontaktu s lidmi. Virus se replikuje ve svalových buňkách v blízkosti místa kousnutí 

a vstupuje do CNS přes periferní nervy. Po dosažení CNS dochází k masivní replikaci virů 

v membránách neuronů. Pomocí synapsí je pak virus přenášen do eferentních nervů, které se 

nacházejí téměř ve všech tělesných tkáních (McKay, 2005). 

 

6.1 Klinické projevy 

Vzteklina postupuje přes 5 klinických stádií s velkou variabilitou, v závislosti na rozsahu 

kousnutí a blízkosti CNS a inkubační doba se pohybuje od 10 dnů až do 1 roku. První fází je 

prodrom, který je charakterizován nespecifickými chřipkovými příznaky včetně podrážděnosti, 

malátnosti, anorexie, bolesti hlavy, nízkých teplot, nevolnosti a zvracení. V místě kousnutí se 

může projevovat bolest, mravenčení nebo necitlivost. Druhou fází je akutní neurologický 

syndrom, který se projevuje nadměrným sliněním, diplopií, neklidem, zrakovými nebo 

sluchovými halucinacemi, polyneuritidou a manickým chováním, které se střídá s letargií. Další 

fáze vede ke kómatu, kde dochází k ochablé paralýze a následuje smrt. Zotavení je velmi vzácné 

(Hankins a Rosekrans, 2004). 

 

6.2 Laboratorní diagnostika 

Existuje mnoho metod k detekci viru vztekliny, ale nejrozšířenějším testem pro diagnostiku 

vztekliny je fluorescenční test protilátek (FAT), který doporučuje organizace WHO a Světová 

organizace pro zdraví zvířat. Tato metoda zahrnuje demonstraci nukleoproteinového antigenu 

viru vztekliny pomocí imunofluorescenční techniky a je založena na detekci protilátek. Může 

být také použit k potvrzení přítomnosti antigenu vztekliny v buněčné kultuře nebo v mozkové 

tkáni myší. Specifičnost a citlivost testu se ve zkušené laboratoři blíží 99% a výsledky jsou 

k dispozici během několika hodin (Mani a Madhusudana, 2013). 
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Izolace viru je vyžadována pro potvrzující diagnózu, zvláště když FAT poskytuje nejistý 

výsledek. V posledních letech způsobily revoluci v diagnóze vztekliny techniky amplifikace 

a detekce NK, především metoda PCR. Většina těchto testů se zaměřuje na vysoce 

konzervativní gen nukleoproteinu viru vztekliny (Mani a Madhusudana, 2013). 

 

6.3 Léčba a prevence 

Kromě podpůrné péče neexistuje žádný lék na vzteklinu. Vzteklině lze zabránit dříve, než se 

mohou vyvinout latentní symptomy, a to tak, že se pacientovi podá injekce imunoglobulinu 

proti vzteklině a další injekce vakcíny proti vzteklině co nejdříve po kousnutí nebo vystavení 

slinám infikovaného zvířete. Lidský imunoglobulin proti vzteklině se okamžitě aplikuje nebo 

vstřikuje do místa kousnutí, protože napadá virus a zpomaluje nebo zastavuje progresi virů. 

Nevhodně léčená nebo neošetřená vzteklina je téměř vždy smrtelná. Vědci také vyvinuli nový 

účinný režim léčby vztekliny, který poskytuje ochranu před nemocí (Yousaf a kol., 2012). 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na virové neuroinfekce člověka. V úvodní části jsem se 

zabývala obecnou charakteristikou neuroinfekcí, byly zde popsány možnosti vstupu virů do 

CNS a rozdělení virových neuroinfekcí dle klinického hlediska na encefalitidu, meningitidu 

a myelitidu. 

Encefalitida je akutní zánět mozkového parenchymu a nejčastěji bývá způsobena infekcí virů 

přenášených klíšťaty a komáry. Meningitida představuje zánět mozkových blan a patří 

k nejběžnějším projevům onemocnění. Dříve bývala častá u příušnic, v současnosti ale existuje 

účinné očkování, které snižuje výskyt tohoto onemocnění. Z tohoto důvodu je častější příčinou 

meningitidy infekce enterovirů a herpetických virů. Myelitida je zánět míchy, nicméně 

známější je forma akutní ochablé paralýzy, zvaná poliomyelitida. Poliomyelitida je známa 

především v souvislosti s dětskou obrnou způsobenou poliovirem. 

V další části pak byli popsáni jednotliví infekční původci, kteří jsou příčinou neurologických 

komplikací. Zaměřila jsem se na jejich klinické projevy v souvislosti s poruchou CNS, dále 

jsem zmínila možnosti diagnostiky a způsoby léčby a prevence. 
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