
SARS – CoV 2  virus 
COVID 19 onemocnění 



SARS – CoV 2 

• onemocnění COVID -19 způsobeno nově 

identifikovaným virem (SARS – CoV 19) 

• nikdo v populaci není vůči této infekci imunní (analogie z 

roku 2009 -  pandemická chřipka A H1N1pdm) 

• genetická analýza – příbuznost SARS-CoV  

    CoV netopýrů a  CoV luskounů (nejbližší sekvence) 

•   úkol protiepidemických opatření – zpomalení nárůstu 

    počtu případů – snížení intenzity epidemie – více času  

    testování léčiv a vývoj vakcíny 



Definice případu (case definition) 
Aktualizováno podle ECDC, z 25.2.2020  

 
A. Suspektní případ vyžadující laboratorní diagnostiku, 
nehlásí se na evropské úrovni, je definován jako: 

• 1.    Pacient s akutním respiračním onemocněním (náhlý 
začátek alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, 
teplota, dušnost), které vyžaduje nebo nevyžaduje 
hospitalizaci 

• A  u kterého bylo v období 14 dní před začátkem prvních 
příznaků splněno alespoň jedno z následujících 
epidemiologických kritérií: 

• byl v úzkém kontaktu s potvrzeným nebo 
pravděpodobným případem infekce COVID-19 

• NEBO 

• pobýval v oblasti s předpokládaným přenosem 
onemocnění v populaci* 
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Rizikové oblasti s mezilidským přenosem  
ve světě, s doporučením necestovat tam 

 

Čína 

Írán 

Itálie 

Jižní Korea 



Definice případu (case definition) 
Aktualizováno podle ECDC, z 25.2.2020 

B. Pravděpodobný případ je definován jako: 

• suspektní případ, u kterého je laboratorní vyšetření na 
SARS-CoV-2 neprůkazné (podle výsledku testu 
hlášeného laboratoří) nebo u kterého bylo testování na 
pan-coronavirus pozitivní 

 

C. Potvrzený případ je definován jako: 

• osoba s laboratorním potvrzením infekce virem SARS-
CoV-2  bez ohledu na klinický stav a příznaky 
onemocnění 

 

• B,C podléhají  hlášení na evropské úrovni 
 



 

 

SARS – CoV 2 – COVID 19 

• obalený ss RNA (+) virus  

• Řád: Nidovirales     Podčeleď Orthocoronavirinae 

Coronaviridae     Coronavirinae      

    Betacoronavirus 

• Receptor pro vstup: ACE 2 (angiotensin-konvertující enzym) 

    - viz. SARS 

    - lokalizace: endotel, hladká  

      svalovina, endotel dých.cest 

      pneumocyty typ 1, 2, hladká 

      svalovina GIT  

• S spike protein   

   - vstup do buňky, dominantní antigen pro imunitní odpoveď 

(výroba vakcíny) 



Kam se virus SARS – CoV 2 vylučuje 

U symptomatických: 

• HCD, sliny, DCD, krev, stolice (pokud GIT 

symptomatika), moč 

U asymptomatických: 

• záchyt z respiračních materiálů 

• nevylučuje se do amniální tekutiny, pupečníkové krve, 

mateřského mléka 

• přenos potravinami/pitnou vodou nepravděpodobný 

Přenos:  

• kapénkami (aerosolem do 1,5 m), osobním kontaktem s 

nemocným či povrchy, kterých se nemocný dotýkal 

• teoretická cesta přenosu - spojivkou 

• fekálně –orální cestou – přenos v zásadě vyloučen 

(množství replikovatelných virů ve stolici minimální) 



COVID 19 

Inkubační doba: 1 – 14 dní (průměrná 5-6 dní) 

 

Období nakažlivosti: nejvyšší v prodromálním stádiu 

dle výsledků studií zatím nebyl potvrzen přenos před nástupem 
prvních příznaků onemocnění  

• období vylučování v rekonvalescenci není známo (viz. 
ukončení izolace  pacienta) 

 

Nakažlivost R0  : 2,4-3,3  

• při R0 3 musí být zabráněno přibližně dvěma třetinám všech 
přenosů, aby se epidemie dostala pod kontrolu  

• (SARS 2-5, MERS 0,3 – 0,8) 

• klesá v průběhu epidemie  

Smrtnost:  v průměru 2-3 % - data nepřesná 

0,1 % u lehkých případů, 8,1 % u těžkých, 22 % s ARDS 

(2009 pandemie H1N1 – smrtnost u hospitalizovaných 9 %) 

  



6 %  kritický stav 

14 % těžký průběh 

80 % mírný průběh 
 a asymptomatické 
průběhy (jejich podíl 
není přesně znám) 
• Počet manifestních případů se může pohybovat 

okolo 58 %. 

Průběh onemocnění COVID-19 



Rizikové skupiny pro onemocnění 
COVID -19 

• starší lidé – se vzrůstajícím rizikem od 50 – 60 let výše 

• kuřáci 

• pacienti s onemocněním srdce (ischemická choroba 

srdeční) 

• pacienti s onemocněním plic (astma, CHOPN) 

• pacienti  s chronickým onemocněním jater 

• pacienti s nádorovým onemocněním 

• pacienti s cukrovkou 

• imunodeficientní pacienti (a pacienti užívající léky 

ovlivňující imunitu např. kortizon) 

 



COVID 19 u dětí 

• relativně vzácné a mírné 

• asi 2,4 % z celkového počtu hlášených případů byly 

osoby mladší 19 let 

• u velmi malého podílu osob mladších 19 let se vyvinulo 

závažné (2,5 %) nebo kritické onemocnění (0,2 %) 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://magazin.dobre-knihy.cz/knizni-tipy/deti-mame-vas-radi/&psig=AOvVaw0X3Ysq18byZn6PAt07KojJ&ust=1583576002684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiwwL7OhegCFQAAAAAdAAAAABAD


COVID – 19 symptomy 

 

 

 

 

 

 

 

• Nejčastěji hlášeným 
klinickým příznakem 
u hospitalizovaných 
pacientů je horečka, 
dále kašel, dušnost, 
myalgie a únava. 
Méně častými 
příznaky jsou průjem 
a zvracení. 

 

Horečka 

 Suchý kašel 

   Únava 

               Zahlenění 

                  Dušnost 

    Bolesti svalů a kloubů 

         Bolest v krku 

Bolest hlavy 

Zimnice 

Nauzea a zvracení 

Překrvení nosní sliznice 

 Průjem 

Hemoptýza 

       Překrvení spojivek 



Definice případu - blízký kontakt 
Aktualizováno podle ECDC, z 25.2.2020 

• osoba, která žije ve společné domácnosti s případem 
onemocnění COVID-19 

• osoba, která měla přímý fyzický kontakt s případem 
onemocnění COVID-19 (např. podání ruky) 

• osoba, která měla nechráněný přímý kontakt s 
infekčními sekrety případu onemocnění COVID-19 
(např. při kašli, kontaktu holou rukou s použitými 
papírovými kapesníky) 

• osoba, která byla v bezprostřední blízkosti (face to face) 
s případem onemocnění COVID-19 ve vzdálenosti do 
dvou metrů a po dobu delší než 15 minut 
 



Definice případu - blízký kontakt 
Aktualizováno podle ECDC, z 25.2.2020 

• osoba, která sdílela stejné uzavřené prostředí ve 
vzdálenosti menší než 2 metry a po dobu delší než 15 
minut s případem onemocnění COVID-19 (např. ve 
třídě, v čekárně ve zdravotnickém zařízení) 

• zdravotnický pracovník nebo jiná osoba přímo pečující 
o případ onemocnění COVID-19 nebo laboratorní 
pracovníci manipulující se vzorky od nemocného s 
COVID-19 bez použití doporučených OOP nebo při 
poškozených OOP 

• kontakt v letadle sedící dvě sedadla (v jakémkoliv 
směru) od nemocného s COVID-19, doprovod nebo 
osoba poskytující péči a členové posádky pracující 
v daném sektoru letadla 



Diagnostika COVID 19 

• RT PCR CE IVN 

 

• sérologické testy ve 
vývoji 

 

• elektronová mikroskopie 
– bez možnosti rozlišit 
ostatní koronaviry 

 

• kultivace na tkáňových 
kulturách (BSL3 režim) 



Diagnostika COVID 19 
NRL pro chřipku 

od 24.1.2020 zavedla NRL pro chřipku test na 
vyšetření přítomnosti SARS –CoV-19  

vyšetřuje se přítomnost virové RNA v klin. 
materiálu metodou RT real-time PCR (metoda 
doporučená WHO – 3 cíle v genomu nCoV 

tento test zatím poskytují kromě NRL i vybrané laboratoře 
(mezi nimi je i ÚLM FNM), určenou metodikou, za 
koordinace NRL  

O indikacích zatím rozhoduje hygienik nebo 
epidemiolog na základě aktuální situace a  jsou 
zpracovány v algoritmech MZ ČR 



Léčba a vakcinace 
zkoušeno asi 80 preparátů 

Specifická léčba zatím není k dispozici 

Nespecifická – snižování teploty, bolesti, podpora 

dýchacích funkcí, podpora imunity 

Vakcína zatím není k dispozici 

• 25 kandidátních vakcín ve fázi preklinických studií 

Prevence: 

• hygiena rukou, respirační hygiena, podpora imunity, 

větrání uzavřených místností, omezení účasti na 

hromadných akcích 



Při splnění definice případu 

(Klinika a cestovní anamnéza) 

• zůstat doma a telefonovat pro konzultaci přes l. 112 

• při závažném zdravotním stavu opět nejprve telefonická 

konzultace, aby zasahující zdravotníci měli možnost se 

připravit 








