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Otázka
S jakým rizikem je spojena manipulace se vzorky biologického materiálu od pacientů s dosud
nezjištěnou nákazou virem Ebola při provádění běžných biochemických a hematologických vyšetření?

Stanovisko ECDC
Riziko přenosu viru Ebola v době před stanovením diagnózy u infikovaného pacienta je při manipulaci se
vzorkem biologického materiálu v souvislosti s prováděním běžných biochemických a hematologických
vyšetření považováno za velmi nízké, za předpokladu, že při ní klinický a laboratorní personál postupuje
v souladu se standardními preventivními pravidly, která je třeba dodržovat při manipulaci s krví,
tělními tekutinami a sekrety. U krevních nátěrů (které se provádí například u malárie) po fixaci
v rozpouštědlech již infikování virovou hemoragickou horečkou nehrozí (1).
Ve studiích u nehumánních primátů byl sice prokázán přenos viru Ebola kapénkovou infekcí (při použití
mechanicky vytvořených aerosolů s malou velikostí částic) (2-6), epidemiologické studie u člověka však
možnost snadného přenosu viru Ebola z člověka na člověka vzdušnou cestou nenaznačují (7, 8).
Ke všem známým publikovaným případům získané infekce virem Ebola došlo v souvislosti s vysokým
stupněm biologického rizika (nehody v zařízení se 4. stupněm biologického rizika, BSL 4, při pokusech na
zvířatech a při biopsii u zvířete) (9, 10). S případem laboratorní infekce jsme se však dosud nesetkali
v žádném zařízení pro laboratorní diagnostiku mimo území postižená infekcí.
K dispozici není žádný konkrétní mezinárodní metodický dokument, který by tuto problematiku řešil
podrobněji.
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