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Nemoc mnoha tváří



Infekce SARS-CoV-2

bezpříznakový průběh
30 %

nemoc
70 %

infekce omezená na sliznice
˃80 %

• infekce horních dýchacích cest
• infekce dolních dýchacích cest
• infekce střevního traktu

infekce vnitřních orgánů
˂20 %

• pneumonie
• přestup viru do krve
• postižení dalších orgánů

kritický průběh
smrtnost ˂2 %

Infekce (pozitivita testu) ≠ nemoc!

Levin AT, et al. Eur J Epidemiol. 2020;35(12):1123-38; Wu Z, McGoogan JM. JAMA. 2020;323(13):1239-42. 



Infekce dýchacích cest

rýma, ucpaný nos, pocit zaujaté hlavy, 

kašel, nechutenství, (sub)febrilie, ztráta 

čichu a chuti, únava, celková slabost

Infekce je omezena na respirační sliznici. Možnosti imunity:

 aktivuje se nespecifická imunita (interferon; NK buňky)
INF – zastavuje množení viru, NK – usmrtí napadené buňky        

→ ochrana několik dní, nevznikne imunitní paměť

 aktivace slizniční specifické imunity (Tc lymfocyty)

→ ochrana za několik dní, imunitní paměť týdny/měsíce

Pozor: specifické Tc lymfocyty se nezjišťují

Protilátková odpověď: IgA, IgG (po 10-14 dnech)

Sekine T, et al. Cell. 2020. PMID: 32979941.



Postižení GIT
Střevní buňky mají také hodně ACE-2 receptorů. 

Někteří nemocní mají jen nevolnost a průjem. 

Wu YJ, et al. Lancet Gastroenterol

Hepatol. 2020;5(5):434-5.

Guo M, et al. Nat Rev Gastroenterol

Hepatol. 2021;18(4):269-283. 

55 % pacientů má 

virovou RNA ve stolici.

Zvířecí koronaviry často 

vyvolávají průjmy. 

Nakažlivost ??

Dancer SJ, et al. What is the risk of 

acquiring SARS-CoV-2 from the 

use of public toilets? Sci Total 

Environ. 2021;792:148341.



Postupný vývoj infekce

Kakodkar P, Kaka N, Baig MN. A Comprehensive Literature Review on the Clinical
Presentation, and Management of the Pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Cureus. 2020;12(4):e7560. 

Jednoduché barvy: přeživší (n = 137). Šrafované: zemřelí (n = 54).

Dvou- až trojfázový průběh



Pneumonie
intersticiální zánět plic: horečka, kašel, narůstající dušnost 

Léčba podle sycení krve kyslíkem: 

kyslík nosními brýlemi

kyslík maskou, HFO

neinvazivní ventilace

umělá plicní ventilace 

ECMO
FN Brno: www.akutne.cz



Pneumonie
intersticiální zánět plic: horečka, kašel, narůstající dušnost 

Zcela jiný typ imunitní odpovědi, tvorba protilátek IgM a IgG.

Lepší imunitní paměť.

Mediátory zánětu do krve → celková zánětlivá reakce

→ sklon k trombózám (a emboliím)

Poškození plic bývá rozsáhlé, hojení často pomalé.

Blot M, et al. J Transl Med. 2020;18(1):457. Pannone G, et al. Infect Agent Cancer. 2021;16(1):34. 



Virémie, postižení vnitřních orgánů
Virémie ... přestup viru do krve … kritický průběh

postižení výstelky cév → generalizovaný zánět

→ cytokinová bouře

→ postižení různých orgánů

Průnik viru do krve je neštěstí pro člověka, ale i pro virus!

Postižení orgánů (mozek, srdce, ledviny, …)

- napadení buněk virem

- změny způsobené postižením cév (Kawasaki-like u dětí)

- změny způsobené imunopatologickou reakcí 
(např. únavový syndrom ?)

Dlouhodobé následky COVID - plicní fibróza

- imunopatologické změny



A nyní teorie: replikace RNA virů

https://www.fpm.org.uk/blog/covid-19-sars-cov-2-pandemic.
Song et al., ‘Viruses’, 2019; Jiang et al., ‘Emerging Microbes and Infections, 2012



Jak funguje imunita
Imunita dokáže poznat a) že jsou v organismu cizí látky

b) že buňky ve tkáních jsou poškozeny

různé signální molekuly → zánětlivá reakce

Různé typy zánětu – velikosti poškození

– místa poškození I (sliznice, kůže vs. krev, orgány)

– místa poškození II (uvnitř buněk vs. vně buněk)

Postupné zapojení imunitních dějů

– nejprve tzv. přirozená imunita (automatická odpověď)

– později tzv. získaná imunita (cílená přímo na patogena)



Infikovaná 
buňka

INFα

buňky 
v okolí

aktivace RNAázy
blokáda translace

zábrana 
množení 

viru

Hellerstein M. What are the roles of antibodies versus a durable, high quality T-cell 
response in protective immunity against SARS-CoV-2? Vaccine. 2020;6:100076.
Krejsek J, Kopecký O. Klinická imunologie. Hradec Králové: Nucleus, 2004, 941s.

Postupný vývoj imunitní reakce



Aktivace nespecifické imunity
Infikovaná 

buňka

INFα

buňky 
v okolí

aktivace RNAázy
blokáda translace

NK buňka INFγ

zábrana 
množení 

viru

zabíjení 
napadených 

buněk

zvýšení aktivity NK buněk začíná
za několik hodin a trvá několik dnů

Hellerstein M. What are the roles of antibodies versus a durable, high quality T-cell 
response in protective immunity against SARS-CoV-2? Vaccine. 2020;6:100076.
Krejsek J, Kopecký O. Klinická imunologie. Hradec Králové: Nucleus, 2004, 941s.



Aktivace buněčné imunity
Infikovaná 

buňka

INFα

buňky 
v okolí

aktivace RNAázy
blokáda translace

NK buňka INFγ
TH0 

lymfocyt TH lymfocyt

TC lymfocyt

zábrana 
množení 

viru

zabíjení 
napadených 

buněk

paměťová 
buňka

rozvoj po 5-7 dnech;
při reinfekci po 1-2 dnech

Hellerstein M. What are the roles of antibodies versus a durable, high quality T-cell 
response in protective immunity against SARS-CoV-2? Vaccine. 2020;6:100076.
Krejsek J, Kopecký O. Klinická imunologie. Hradec Králové: Nucleus, 2004, 941s.



Aktivace protilátkové imunity
Infikovaná 

buňka

INFα

buňky 
v okolí

aktivace RNAázy
blokáda translace

NK buňka INFγ
TH0 

lymfocyt TH lymfocyt

TC lymfocyt B lymfocyt

zábrana 
množení 

viru

zabíjení 
napadených 

buněk

paměťová 
buňka

paměťová 
buňka

inaktivace
viru v krvi
a v tkáních

rozvoj po 2-4 týdnech;
při reinfekci: několik dnů

aktivace při virémii 
(evt. antigenémii)

Imunitní systém pracuje úsporně, jeho
činnost závisí na rozsahu tkáňového poškození.



Virus zastaví tvorbu interferonu a současně vytvoří falešné signální molekuly.

Organismus se snaží bránit a jen se tím poškozuje. 

SARS-CoV-2 vs. imunitní reakce

Boj o čas!



Bariéry zastavující množení viru

Infikovaná 
buňka

INFα

buňky 
v okolí

aktivace RNAázy
blokáda translace

NK buňka INFγ
TH0 

lymfocyt TH lymfocyt

TC lymfocyt B lymfocyt

zábrana 
množení 

viru

zabíjení 
napadených 

buněk

paměťová 
buňka

paměťová 
buňka

inaktivace
viru v krvi
a v tkáních

Na které úrovni se podaří množení viru zastavit?



Možnosti léčby
 symptomatická léčba

 kyslík, podpora funkce plic a dalších selhávajících orgánů 

 antivirotika – O.K., ale nemáme žádné dost účinné. Působí 

jen v době množení viru.

 antibiotika – často podávána kvůli falešnému obrazu nemoci.

 isoprinosin, ivermektin, chlorochin aj. – modifikují imunitní 

odpověď. Bohužel neumíme do zánětlivého děje 

zasáhnout přesně.

 kortikoidy – podobný problém, jsou ale účinnější a 

vyzkoušené (větší jistota účinku).

 protilátky, rekonvalescentní séra – ochrání před těžkým 

průběhem a současně působí imunosupresivně. 

Obé může být výhodné při těžkém průběhu. 



Závěry 
 SARS-CoV-2 není obyčejný respirační virus, 

má speciální schopnost oklamat imunitní systém 

(blokáda interferonu, falešné signály pro imunitu).

 Průběh nemoci podle toho, jestli virus stihne rozvinout svůj

patogenní potenciál. Většina infekcí je mírných. 

Pro dobrý stav imunity je nutné se udržovat v kondici.

Svou expozici viru můžeme ovlivnit svým chováním.

 Virus tu s námi zůstane, ale jsme již solidně chráněni:

 velká část populace infekci prodělala (Piler P, et al.)

 >50 % populace je očkováno (údaje MZ)

 Tato epidemie je poučením, protože další 

mohou následovat. Budeme připraveni? 

Piler P, et al. 2021: doi: 10.1101/2021.08.15.21262007


