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Akutní respirační infekce
•
•
•
•

Nejčastější infekční onemocnění
Značné náklady na pracovní neschopnost + OČR
Závažnost: banální průběh až smrtící onemocnění
Významný podíl na spotřebě antibiotik

Etiologie ARI
• Popsáno více než 200 agens vyvolávajících respirační
onemocnění:
–
–
–
–

Viry
Bakterie včetně ricketsií, chlamydií a mykoplazmat
Paraziti
Houby

• Většina respiračních onemocnění je virového původu

Nejčastější původci virových zánětů dýchacích cest
•Nachlazení – „common cold“
rhinoviry, coronaviry

•Pharyngitis

rhino, corona, chřipka A, B, PIV 1-3,
entero, adeno, HSV, EBV, CMV

•Tracheobronchitis
Chřipka A a B (ostatní viry minimálně)

•Croup

PIV (zejména PIV 1), RSV, chřipka A

•Bronchiolitis

RSV, PIV3, AV, hMPV

•Pneumonie Chřipka A a B, PIV 3, RSV, AV,
spalničky, CMV, hMPV

Nemocnost a úmrtnost související
s onemocněním chřipkou
• Každý rok celosvětově onemocní chřipkou A nebo B okolo
5 % dospělých a 20 % dětí
• V důsledku onemocnění chřipkou dochází na každých 10
milionů osob k:
 hospitalizaci 7 000 – 16 000 osob
 na následky zemře 1500 – 2000 lidí

Vibound C et al.. Emerg Infect Dis 2004
Cox NJ, Subbarao K. Influenza. Lancet 1999
Nichol KL. Arch Intern Med 2001
Kyncl J et al. Eur J Epidemiol 2005

Komplikace chřipky
Primární (virové)
• intersticiální pneumonie

Sekundární (bakteriální)
• bronchopneumonie

• u kojenců akutní stenozující • sinusitida
laryngotracheobronchitida
• otitis media
• myositida
• exacerbace chronické
• karditida
bronchitidy
• postižení CNS:
• syndrom toxického šoku
- encefalopatie
- encefalitida
- Reyův syndrom

Chřipka
• Vylučování viru: začíná cca 12-24 hodin před
prvními symptomy, koreluje s febrilní fází, děti virus
vylučují i 2-3 týdny
• Nekomplikovaná infekce odezní se symptomatickou
terapií během 1 týdne
• Pocit únavy po infekci přetrvává i několik týdnů

• Výskyt onemocnění: postiženy jsou všechny věkové
skupiny, nejvyšší počty nemocných bývají u dětí
• Výskyt komplikací a úmrtí: zvyšuje se s rostoucím
věkem, nejvyšší počty jsou u lidí starších 65 let a u
lidí s chronickým onemocněním

Úmrtí na pneumonii a chřipku během
epidemie (na 100 000 nemocných)
Nemocní s kardiovaskulárním onemocněním umírají
na chřipku a pneumonii 52x častěji než zdraví lidé

Riziko vyšší
435x
240x
120x
52x

Beran J, Havlík J. Chřipka – klinický obraz, prevence, léčba, 2. vyd., 2005

Vliv očkování dětí proti chřipce na
celkovou úmrtnost - Japonsko:
• 1962-1987 masivní
očkování školních dětí
proti chřipce, v období
1977-1987 mandatorní

NEJM, vol. 144 (12), 2001

Chřipka typu B
• Způsobuje onemocnění ve všech věkových skupinách
• Od roku 1985 cirkulují celosvětově dvě antigenně odlišné linie
viru chřipky typu B (Yamagata a Victoria)
• Výskyt virů chřipky typu B se významně liší v jednotlivých
sezónách, cirkulace linií je obtížně odhadnutelná
• Proporce virů chřipky B na všech cirkulujících chřipkových
virech v období sezón 2001-02 až 2010-11 (kromě
pandemické sezóny 2009-10) byla:
- v Evropě v průměru 23 % (1 – 60 %)
- v USA v průměru 24 % (0,4 – 44 %)

• Nizozemská studie, období 1992-93 až 2006-07:
- výskyt chřipky typu B od 0 do 82 %, v průměru 29 %

• Surveillance data z ČR, období 2000-01 až 2015-16:
- výskyt chřipky typu B od 0 do 94 %, v průměru 21,4 %
Ambrose CS, Levin MJ. Hum Vaccin Immunother 2012
Dijkstra F at al. Epidemiol Infect 2009
Havlíčková M, Kynčl J et al, zasláno k publikaci, 2017

Cirkulace virů chřipky B
a soulad s vakcinálním kmenem
Chřipka B:
% všech
cirkulujících
kmenů chřipky

B linie v % podle sezony v Evropě (2003-2017)
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Shoda kmenů
trivalentních vakcín s
dominantním
cirkulujícím rodem
Ambrose, C., M. Levin. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2012. 8(1): p. 81-88.
Belshe RB Vaccine 2010; 28(suppl):D45-D53
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Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS
JEP pro očkování proti chřipce, červenec 2017
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje
použití tetravalentní vakcíny proti chřipce z důvodu širší
ochrany vůči cirkulujícím virům chřipky.
Tetravalentní vakcína proti chřipce by mohla zvýšit celkovou
účinnost chřipkové vakcíny a zlepšit povědomí veřejnosti i
zdravotníků o chřipkové vakcinaci.
Až do doby kompletního globálního přechodu z trivalentní na
tetravalentní vakcínu je samozřejmě možné i nadále používat
trivalentní vakcínu proti chřipce, ovšem s vědomím možné
nižší účinnosti této vakcíny v sezóně s kocirkulací obou
virových linií, neboť trivalentní vakcína nemůže zajistit
ochranu vůči oběma liniím chřipky typu B.
www.vakcinace.eu

Chřipce podobná onemocnění
• V chladných měsících se vyskytuje řada dalších
respiračních nákaz, které jsou nesprávně laickou (a
mnohdy i odbornou) veřejností často označovány také
jako „chřipka“
• Mají velmi podobný průběh, jsou provázeny teplotami,
kašlem, rýmou a celkovými příznaky, doba trvání však
může být kratší a celkový stav postiženého zdaleka
nebývá tak závažný

Akutní respirační infekce virového
původu – nechřipkové
•
•
•
•
•

•
•

•
•

respirační syncytiální
virus
viry parainfluenzy
lidský metapneumovirus
adenoviry
coronaviry OC43, 229E,
NL63, HKU1
parvoviry – lidský
bocavirus
picornaviry (rhinoviry,
enteroviry)
chřipka C
herpetické viry (HSV1….)

•
•

•

•

Nejvyšší incidence do 5 let věku,
následně často pak opět v ve skupině
60+
U často nemocných dětí:
– spouštěči astmatu?
– spouštěči atopického ekzému?
– rozvoj CHOPN
Infekce samy o sobě zpravidla nemají
těžký průběh, ale zásadní mohou být
komplikace:
– opakující se záněty středouší
– záněty vedlejších dutin nosních
– bronchopneumonie a pneumonie
– apnoe
– mimorespirační projevy (např.
myokarditis)
Zasažení věkových skupin i dominance
virů se liší v závislosti na závažnosti
průběhu infekce – tedy zda se jedná o
hospitalizované nebo ambulantní
pacienty

Data Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

HRV- Lidské rhinoviry (jedna z nejčastějších
příčin chorob z nachlazení)
• po chřipce druhá nejčastější respirační infekce,
cirkulace celoročně, prevalence především u
dětí, ale výskyt i ve vyšších věkových
skupinách
• 60-70 % původce exacerbace astmatu ve
všech věkových skupinách a chronické
obstrukční nemoci u dospělých a seniorů
• HRV dávány do souvislosti se sníženými
plicními funkcemi u dětí
• U komunitních pneumonií virového původu u
dětí – vedoucí příčina hned po RSV a PIV
• V zařízení dlouhodobé péče významná příčina
morbidity i mortality
• Chronické plicní infekce u
imunokompromitovaných pacientů

RSV

Sezóna 2016/2017

Incidence všech sledovaných
• Klinická manifestace RSV infekce
respiračních virů 2016/2017
- velmi variabilní a závisí na věku
a celkové morbiditě dítěte
• Lehké a středně těžké formy:
postižení horních dýchacích
cest – rhinitis, nasopharyngitis,
laryngitis, stridor, dysfonie, občas
conjunctivitis a otitis media.
• Těžké formy:
• bronchiolitida (43-90 %)
Incidence RSV podle věkových skupin
• pneumonie (5-40 %
2016/2017
• tracheobronchitida (10-30 %)
• Závažným symptomem RSV
infekce je apnoe. Apnoe může být
příčinou i náhlého
a neočekávaného úmrtí kojence
(SIDS).
Upraveno podle Pediatr. praxi | 2015; 16(4)

Zdroj: surveillance ARI - SZÚ

ADENOVIRY

• obvykle nemají žádná sezónní maxima
• cirkulují průběžně po celou dobu kalend. roku
• mezi sezónami nejeví výkyvy, trend je spíše
setrvalý
• často ve smíšeném infektu
• jednotlivé skupiny se mohou střídat,
pravděpodobně podle míry promořenosti
skupinou předcházející

Četnost klinických příznaků u
nechřipkových virů – příklad ze
sezóny 2014/2015

Onemocnění způsobená
Streptococcus pneumoniae
Pneumokoková infekce
• Neinvazivní onemocnění:
– Sinusitida
– Otitis media
– Pneumonie

• Invazivní onemocnění:
– Bakterémie
–
–
–
–
–

Meningitida
Endokarditida
Peritonitida
Septická artritida
Jiné (apendicitida, zánět Eust. trubice, infekce měkkých tkání)

Musher DM. In Mandell G, Bennett JE, Dolin R editors. Principles and practice of infectious disease.
4th ed. New York, USA: Churchill Livingstone, Inc.; 1995. p. 1811-26
Kozáková J et al. Zprávy CEM, 2017, 26(1): 21-28

Pneumokok - rizikové faktory a přenos
•
•
•
•

Kdokoliv může onemocnět, ALE …
Nad 65 let - zvýšené riziko
Riziko u dospělých od 19 do 64 let, kteří trpí:
chronickým onemocněním (plic, srdce, jater nebo ledvin,
astma bronchiale, diabetes mellitus, nebo alkoholismus)
• poruchou imunitního systému (HIV/AIDS, nádory nebo
asplenici)
nebo
• Osoby žijící v domech s pečovatelskou službou, LDN,...
• Osoby s kochleárními implantáty, s únikem
mozkomíšního moku
• Kuřáci
www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.html

Pertuse a chronická plicní onemocnění
(astma, CHOPN…)
•

Poškozená sliznice dýchacích cest
–
–

•

Riziko zhoršení základní choroby
–

–

•

Až u 30 % pacientů se stabilním astmatem byla
nalezena B. pertussis, tito pacienti měli horší plicní
funkce a více projevů astmatu než pacienti bez B. p.
Až u 30 % exacerbací (akutních zhoršení) CHOPN
vykultivována B. pertusis

Pneumonie jako komplikace pertuse
–
–
–

•

vyšší riziko infekce
vyšší riziko těžšího a delšího průběhu pertuse

adolescenti 10-19 let
dospělí
20-29 let
dospělí
>30let

2-4%
3-6%
5-9%

Pneumothorax

Bonhoeffer, Infection 2005; Pesek, Allergy 2011; Epidat; Fabiánová, ústní sdělení 2017

Kdo se může pertusí nakazit?
• Vnímavý jedinec → onemocnění je vysoce nakažlivé
– Attack rate pro vnímavé kontakty nemocného 80 - 100 %

• Po vakcinaci proti pertusi
– klesá titr ochranných protilátek postupně až na hraniční hodnoty
(„waning“ - vyvanutí imunity)
– jedinec se stává opět vnímavý
– po očkování lze onemocnět v závislosti na použité vakcíně (aP/wP)
za po 3 – 5, resp. 12 let

• Po onemocnění není celoživotní imunita → lze onemocnět
za 4 - 20 let po onemocnění

Dospělý člověk obvykle prodělá mírnou formu pertuse
průměrně 2,6x za život!!!
Rodman 1946, Edwards KM, 2004 - in Plotkin SA., Orenstein WA, Witt 2012

Očkování těhotných žen - ochrana dětí
• Transplacentárně přenesené protilátky poskytují ochranu
novorozenci, který ještě nemůže být očkován
• Význam především u pertuse a u chřipky
• Děti narozené očkovaným matkám
–
–
–
–

nižší nemocnost
nižší riziko hospitalizace a komplikací, včetně pobytu na JIPu
kratší hospitalizace
adjustovaná účinnost vakcinace proti pertusi v prevenci
hospitalizace: 58 % (95% CI: 15 - 80 %)
– studie z Anglie: účinnost vakcinace proti pertusi v prevenci úmrtí
dětí do 2 měsíců věku: 97 % (95% CI: 81-100 %)

• Z hlediska bezpečnosti:
„Není zvýšené riziko pro matku, plod nebo dítě“
Winter et al. 2017, Baxter et al. 2017, Winter et al. 2017, Amirthalingam, ESPID 2017, McMillan M, et al. 2017; Fell DB et al. 2017

Celková spotřeba ATB v ČR
v jednotlivých čtvrtletích 2008-2017

Prokeš M. et al. Spotřeby a náklady na ATB používaná v humánní medicíně v ČR 2008-2016. SUKL, CKS NAP

Celková spotřeba ATB v ČR
v jednotlivých čtvrtletích 2008-2017

Prokeš M. et al. Spotřeby a náklady na ATB používaná v humánní medicíně v ČR 2008-2016. SUKL, CKS NAP

Respirační infekce u cestovatelů
• Hlavní příčina vyhledání lékařské péče po návratu
cestovatelů
• Vyskytují se až u 20 % všech cestovatelů (podobně jako
průjmové infekce)
• Infekce horních cest dýchacích je častější než infekce
dolních cest dýchacích
• Obecně platí, že typy infekcí dýchacích cest, které
postihují cestovatele, jsou podobné těm, kteří necestují
• Exotické příčiny jsou sice vzácné, ALE…
• Je třeba zjišťovat cestovní anamnézu pacienta !
– Nejčastější původci: rhinoviry, RSV, chřipka, parainfluenza,
metapneumovirus, adenoviry, koronaviry, spalničky, příušnice,…
– Zvažovat možnost infekce MERS-CoV, viry ptačí chřipky a
další původci dle aktuální epidemiologické situace:
legionelóza, mor, záškrt, pertuse,…

Shrnutí
• Respirační infekce se vzhledem ke způsobu přenosu
snadno šíří; význam hygieny rukou apod.
• Rizikové skupiny: malé děti, senioři, chronicky nemocní
• Potřeba účelné preskribce ATB
• Chřipka = jediná virová infekce způsobující každoroční
epidemie
• Onemocnění je provázeno komplikacemi, především u
starších pacientů a malých dětí, včetně řady úmrtí
• Očkování zdravotníků proti chřipce je důležitou součástí
kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních
• Očkování (zejm. proti pneumokokům a chřipce) je
účinným opatřením v boji s antimikrobiální rezistencí

Poděkování
• všem spolupracujícím epidemiologům a praktickým
lékařům v ČR zapojených do surveillance ARI

• kolegyním z Centra epidemiologie a mikrobiologie:
–
–
–
–

MUDr. M. Havlíčková, CSc.
MUDr. K. Fabiánová, Ph.D.
RNDr. H. Jiřincová
MUDr. Z. Manďáková

Otázka
Chřipka a nechřipková akutní respirační infekce
virového původu:
• znamenají prakticky totéž
• se od sebe významně liší
• se v Evropě vyskytují během celého roku
• lze je úspěšně léčit antibiotiky

