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Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
(22. března 2021)

11. KT

Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses
Timotej Šuri, Helena Jiřincová
SITUACE V EVROPĚ V 10. KT
Aktivita chřipky přetrvává na mezisezónní úrovni.
Za 10. KT bylo v rámci sentinelového vyšetření pacientů
s příznaky ARI/ILI testováno 1 110 vzorků, z nichž nebyl
žádný pozitivní na virus chřipky. V non-sentinelovych vzorcích je virus chřipky nadále detekován sporadicky (chřipka
A a B). Nebyly hlášeny žádné případy hospitalizace s laboratorně potvrzenou chřipkou.
Kvalitativní indikátory
Intenzita výskytu: z 35 zemí hlásí 31 aktivit chřipky na „baseline“ úrovni, 4 země hlásí nízkou intenzitu
(Ázerbájdžán, Estonsko, Slovensko, Ukrajina).
Zeměpisné rozšíření: z 35 zemí hlásí 31 nulovou aktivitu
a 4 země hlásí sporadický výskyt (Ázerbájdžán, Portugalsko,
Slovensko, Skotsko).
•

I nternetové stránky WHO : https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

•

I nternetové stránky ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/
en/novel-coronavirus-china

SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE v 11. KT
V rámci surveillance byly do NRL zaslané dva vzorky,
v nichž nebyl detekován žádný virus. Situace je možná
ovlivněna přísným „lock down“ opatřením. Celkem bylo
v tomto KT ve spolupracujících laboratořích vyšetřeno 56
vzorků na respirační viry, všechna vyšetření byla negativní
vyjma 1 pozitivní detekce rhninoviru.
Závěr: Pozorujeme ústup detekce respiračních virů, který může souviset s přísnými protiepidemickými opatřeními,
pravidelně sporadicky detekujeme lidské rhinoviry (malé
neobalené vïry taxonomicky řazené pod Picornaviridae).
Ptačí chřipka
V České republice jsou za 11. KT evidovány dvě ohniska
vysoce patogenní ptačí chřipky A(H5N8), jedno v malochovu čítajícím 40 kusů drůbeže ve Středočeském kraji, a druhé
v komerčním chovu plemenných kachen celkem 41 251 kusů
v Královéhradeckém kraji. Ptačí chřipka A(H5N8) nebyla
zjištěna u volně žijícího ptactva.
Zpracovali:
Timotej Šúri MSc. a RNDr. Helena Jiřincová
NRL pro chřipku a nechřipková
respirační virové onemocnění

Počet případů reinfekcí covid-19 v ČR vzrostl
Covid-19 reinfection cases have increased in the Czech Republic
Jan Kynčl, Iva Vlčková, Kateřina Fabiánová, Marek Malý
Z průběžné analýzy dat vyplývá, že v ČR aktuálně evidujeme celkem 1 400 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Současný nárůst reinfekcí souvisí s velkým počtem případů v podzimní vlně
onemocnění.
S ohledem na novou evropskou definici pro reinfekci,
která se mírně liší od jednotlivých dříve používaných
národních definic, považujeme nyní i v ČR za reinfekci
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opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění
uběhlo 60 nebo více dnů. Zkrácení intervalu z původně
používaných 90 dnů na současných 60 dnů souvisí s rozšířením variant viru. K většině opakovaných onemocnění
ovšem došlo v intervalu podstatně vyšším, medián intervalu
mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených
případů byl 124 dní.
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V období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021 bylo do ISIN
nahlášeno celkem více než 1 milion 225 tisíc případů
covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno 1 400
potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění
covid-19, z toho 744 u žen a 656 u mužů. Věkové rozpětí
u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19 je
1 až 100 let, medián 42 let. Interval mezi první a druhou
epizodou onemocnění byl v rozmezí 68 až 359 dní.

proti covid-19 i osoby, které v minulosti tuto infekci již
prokazatelně prodělaly, byť s určitým časovým odstupem.
Příspěvek byl publikován 23. 3. 2021 jako tisková zpráva
na webu SZÚ:
http://www.szu.cz/pocet-pripadu-reinfekci-covid-19-v-cr-vzrostl

U dalších 81 případů validace nadále probíhá. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 1 456 případů možných
reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod
onemocnění proběhla bezpříznakově.

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
Odd. epidemiologie infekčních nemocí
CEM SZÚ

Vzhledem k evidovaným případům reinfekcí u řady osob
společně s nejasnostmi ohledně vytvoření, přetrvávání a protektivity imunitní odpovědi, stále platí doporučení očkovat

Mgr. Iva Vlčková
RNDr. Marek Malý, CSc.
Odd. biostatistiky SZÚ
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Information from the NRL and research groups of the CEM

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2020
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2020
Pavla Křížová, Martin Musílek, Zuzana Okonji, Michal Honskus, Jana Kozáková, Helena Šebestová

Souhrn • Summary
V programu surveillance byl v roce 2020 zjištěn v České republice výrazný pokles počtu invazivních meningokokových onemocnění oproti předchozímu roku: celkem 25 (nemocnost 0,23/100 000 obyv.) oproti 49 v roce 2019
(nemocnost 0,46/100 000 obyv.). Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření onemocnění covid-19 došlo v roce
2020 ke snížení řady infekčních onemocnění přenášených vzdušnou cestou, mezi něž patří i invazivní meningokokové
onemocnění. Z 25 onemocnění skončila 3 úmrtím – celková smrtnost v roce 2020 stoupla ve srovnání s předchozím
rokem na 12 % z 6,1 %. Úmrtí byla způsobena séroskupinami B, C a W – byla tedy preventabilní očkováním. Ve
srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2020 k mírnému vzestupu procenta onemocnění způsobených N. meningitidis B (na 44 % z 36,7 %), procento onemocnění způsobených N. meningitidis C ve srovnání s předchozím
rokem kleslo (na 28 % ze 42,9 %). V roce 2020 došlo k mírnému vzestupu procenta onemocnění způsobených séroskupinou W (na 8 % z 6,1 %) a onemocnění způsobená séroskupinou Y zůstala na stejných hodnotách (4 % v roce
2020 a 4,1 % v roce předchozím). U čtyř onemocnění nebyla v roce 2020 prokázána séroskupina: N. meningitidis
ND (16 %). V roce 2020 zůstalo procento invazivních meningokokových onemocnění prokázaných metodou PCR
podobné jako v předchozím roce (32 % v roce 2020, 30,6 % v roce 2019), u 16 % invazivních meningokokových
onemocnění byla PCR jedinou metodou poskytující pozitivní výsledek. V roce 2020 byla v NRL provedena multilokusová sekvenční typizace (MLST) u všech kmenů z invazivního meningokokového onemocnění, které byly
do NRL poslány. Nejčastěji zjištěným klonálním komplexem způsobujícím v roce 2020 invazivní onemocnění byl
hypervirulentní komplex cc11, který patří mezi typické klonální komplexy séroskupiny C. Procento cc11 v roce
2020 ve srovnání s předchozím rokem mírně kleslo na 38,9 % ze 44,4 %.
The surveillance program data showed that the incidence of invasive meningococcal disease (IMD) in the Czech
Republic considerably decreased from 49 cases (0.46/100 000) in 2019 to 25 cases (0.23/100 000) in 2020. Due
to the measures taken to prevent the spread of covid-19, a number of airborne infectious diseases, including IMD
dropped. Three of the 25 cases were fatal, and the overall case fatality rate increased from 6.1% in 2019 to 12% in
2020. The deaths were caused by N. meningitidis serogroups B, C and W and thus were vaccine preventable. There
was a slight increase in the proportion of cases caused by N. meningitidis B from 36.7% in 2019 to 44% in 2020
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