
UNIVERZITA KARLOVA 

 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

 

 

 

 

 

 

APLIKACE REAL - TIME PCR U 

POSTTRANSPLANTAČNÍHO MONITORINGU 

CYTOMEGALOVÉ INFEKCE: POROVNÁNÍ 

DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH PŘÍSTUPŮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D 

 

Školitel konzultant: Mgr. Jana Ždychová, Ph.D 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2018         Gabriela Řeřichová 
 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

„Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem a veškeré myšlenky, 

data a jejich zdroje, z nichž jsem pro zpracování čerpala, řádně cituji. Práce nebyla využita 

pro získání jiného kvalifikačního titulu.“ 

 

 

 

V Praze 2018 

                                                                                                         …………………………… 

                                                                                                                Gabriela Řeřichová 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 V první řadě bych chtěla poděkovat Mgr. Janě Ždychové, Ph.D za cenné rady, za vedení 

a celkovou pomoc při psaní této práce. Dále bych chtěla poděkovat prof. PharmDr. Martinu 

Beránkovi, Ph.D za trpělivost. A v neposlední řadě své rodině, přátelům a kolegům v práci za 

podporu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

ABSTRAKT  

 

 

Univerzita Karlova  

 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

 

Katedra biochemických věd  

 

 

 

Kandidát: Gabriela řeřichová 

 

Školitel: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D 

Konzultant: Mgr. Jana Ždychová, Ph.D 

Název bakalářské práce:  

Aplikace real-time PCR u posttransplantačního monitoringu cytomegalovirové  

infekce: porovnání diagnostických a léčebných přístupů 

 

Lidský cytomegalovirus je zástupcem β- herpesvirů s vysokou prevalencí v populaci.  

Přenáší se těsným mezilidským kontaktem infikovanými tekutinami. Infekce způsobená tímto 

virem je u imunokompetentních jedinců ve většině případů asymptomatická. Avšak u 

imunokompromitovaných pacientů způsobuje závažné onemocnění.  

Kvantifikace virové DNA v periferní krvi metodou real time - PCR představuje 

moderní, neinvazivní a velmi citlivou diagnostickou metodu pro monitoring CMV infekce 

umožňující včasný léčebný zásah ať již pomocí profylaxe nebo užitím preemptivního přístupu 

léčby. 

 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou CMV infekce. Její 

diagnostikou, monitoringem a následnými možnostmi terapie. 
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Human cytomegalovirus is a representative of β-herpesviruses with high prevalence in 

the population. It is transmitted with close interpersonal contact with infected fluids. 

Infections caused by this virus are in most cases asymptomatic in immunocompetent 

individuals. However, in immunocompromised patients it causes serious illness. 

Quantification of viral DNA in peripheral blood by real-time PCR is a modern, non-

invasive, and very sensitive diagnostic method for monitoring CMV infections, enabling early 

treatment by prophylaxis or by using a preemptive treatment approach. 

 

The aim of this bachelor thesis is to get acquainted with the problems of CMV infection. 

Its diagnostics, monitoring and subsequent therapy options. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ACP   antigen presentation cell     antigen prezentující buňky 

AIDS  acquired immunodeficiency syndrome  syndrom získaného selhání  

imunity 

BAL  bronchoalveolar lavage     bronchoalveolární laváž 

CD  cluster of designation     označení shluků  

CNS   central nervous system     centrální nervový systém 

CPE   cytopathic efekt      cytopatický efekt 

CRS   cis acting repression signal    v cis působící represní signál 

CSF  cerebrospinal fluid      likvor 

Ct   cycle of threshold     protnutí meze detekce v cyklu 

dATP deoxyadenosin triphosphate     deoxyadenosin trifosfát 

dCTP  deoxycytidine triphosphate    deoxycytidin trifosfát 

DE   delayed – early genes     opožděně časné geny 

dGTP  deoxyguanosine triphosphate    deoxyguanosin tfifosfát 

DNA  deoxyribonucleic acid      deoxyribonukleová kyselina 

dsDNA  double-stranded DNA     dvouvláknová DNA 

dTTP  deoxythymidine triphosphate    deoxythymidin trifosfát 

EBV   Epstein-Barr virus     Epstein-Barrová virus 

EDTA ethylenediaminetetraacetic acid   kyselina ethylendiamíntetraoctová 

ELISA  enzyme-linked immunosorbent assai  imunoanalýza spojená s  

       enzymatickou reakcí 

FcyRIII  Fcγ receptor III Fcγ receptor III 

FRET  flourescence resonance energy transfer přenos energie fluorescenční  

         rezonancí 

HAART  highly active antiretroviral therapy  vysoce aktivní antiretrovirová 

         terapie 

HCMV  human cytomegalovirus    lidský cytomegalovirus 
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HIV   human immunodeficiency virus   virus lidské imunitní  

         nedostatečnosti 

HLA-E  human leukocyte antigen    antigeny na povrchu leukocytů 

HSCT  hematopoietic stem cell transplantacion  transplantace hematopoetických 

          kmenových buněk 

HSV-1  Herpes simplex virus 1     Herpes simplex virus 1 

HSV-2  Herpes simplex virus 2     Herpes simplex virus 2 

IE   immediate – early genes    bezprostředně časné geny 

IF   imunoflourescence     imunofluorescence 

IgG   imunoglobulin G      imunoglobulin G 

IgM   imunoglobulin M      imunoglobulin M 

IL   interleukin       interleukin 

INF-γ  interferon gamma     interferon gamma 

IRF3   interferon regulatory factor    interferonový regulační faktor 

IRL   long internal repeat     dlouhá vnitřní repetice 

IRS   short internal repeat     krátká vnitřní repetice 

L   late genes       pozdní geny 

LILRB1  leukocyte immunoglobulin-like receptor B1 leukocytový imunoglobulinový  

receptor B1 

LTP   largest tegument protein    největší tegumentový protein 

MCP  major capsid protein     hlavní kapsidový protein 

M-CSF  macrophage colony-stimulating factor  růstový faktor pro makrofágy 

MHC I  major histocompatibility komplex I. class hlavní histokompatibilní  

komplex I. třídy 

MHC-II  major histocompatibility komplex II. class hlavní histokompatibilní  

komplex II. třídy 

MIE   major immediate early (genes)           hlavní bezprostředně časné (geny) 

MIEP  major immediate early promotor   hlavní promotor bezprostředně 

časných genů 
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NASBA  nucleic acid sequence based amplification amplifikaci založená na sekvenci 

nukleové kyseliny 

NK   natural killer      přirození zabíječi  

NK-kB  nuclear factor KB      transkripční jaderný faktor KB 

NTC   negativ control      negativní kontrola 

PCR   polymer chain reaction     polymerázová řetězová reakce 

PDGF α  platelet-derived growth factor α   trombocytový růstový faktor α 

PORT  portal protein      portální protein 

PV B19  Parvovirus B19      Parvovirus B19 

QS   quantitation standart     kvantitativní standart 

RNA  ribonucleic acid      ribonukleová kyselina 

rt-PCR  real-time PCR      PCR v reálném čase 

SCP   smallest capsid protein     nejmenší kapsidový protein 

SDS  sodium dodecyl sulfate     dodecylsíran sodný 

SOT   solid organ transplantation    transplantace pevných orgánů 

TE  TRIS-EDTA buffer     TRIS EDTA pufr 

TLR   toll – like receptor     receptor podobný Toll 

TNF-α tumor necrosis factor α     faktor nádorové nekrózy α 

TRI1  triplex 1       triplex 1 

TRI2  triplex 2       triplex 2 

TRL   long terminal repeat     dlouhá terminální repetice 

TRS   short terminal repeat     krátká terminální repetice 

UL   unique long      unikátní dlouhá oblast 

US   unique short      unikátní krátká oblast 

VTA   virion transactivator     virionový transaktivátor 

VZV   Varicella - Zoster virus     Varicella – Zoster virus 
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1. Úvod 

 Lidský cytomegalovirus je zástupcem skupiny herpesvirů, je celosvětově rozšířený a 

vyvolává infekci jak u imunokompetentních, tak i u imunokompromitovaných jedinců. Virus 

se přenáší těsným mezilidským kontaktem infikovanými tělesnými tekutinami především 

slinami, močí, mateřským mlékem, spermatem nebo cervikálním hlenem. Stanovení virémie 

je využíváno pro určení včasné diagnózy a monitorování průběhu léčebných opatření u 

pacientů před a následně i po transplantaci solidních orgánů.  

 

2. Taxonomické zařazení 

Lidský cytomegalovirus HCMV (Human Cytomegalovirus) patří do skupiny 

Herpesviridae. Herpersvidae jsou obalené dvouřetězcové DNA (deoxyribonucleic acid) viry 

s relativně velkým genomem. Replikují se v jádrech hostitelských buněk mnoha obratlovců. U 

lidí bylo izolováno 8 druhů tohoto viru. Herpesviridae se dělí do třech podčeledí. První z nich 

je α – herpesvirinae. Viry této podčeledi jsou neurotropní (napadají orgány nervového 

systému), mají krátký reprodukční cyklus s efektivní destrukcí buněk a variabilní spektrum 

hostitelů. Patří sem rody Herpes simplex virus (HSV-1), který způsobuje obličejové, retní 

nebo oční onemocnění. Dále pak Herpes simplex virus (HSV- 2), který způsobuje genitální 

onemocnění a jako poslední Varicella-zoster virus (VZV), který vyvolává neštovice a pásové 

opary. Druhá podčeleď je β – herpesvirinae. Viry této čeledi jsou lymfotropní. Mají dlouhý 

reprodukční cyklus, omezený rozsah hostitelů a zvětšené infikované buňky (cytomegalie). 

Patří sem lidský cytomegalovirus, který způsobuje infekční mononukleózu a dále lidský 

herpes virus 6 a 7 HHV (Human Herpes virus). Poslední podčeleď je γ – herpesvirinae. Tyto 

viry jsou také lymfotropní a hlavně napadají T a B lymfocyty. Sem zahrnujeme EBV 

(Epstein-Barr virus) a Karposi´s sarcina virus. Tyto viry také mohou působit jako  kofaktory 

pří vzniku nádorového bujení. (Mocarski a kol., 2007) 

 

3. Stavba virionu 

Virion HCMV má typickou strukturu skupiny herpesvirů, kterou si můžeme 

prohlédnout na obr. 1. Jádro obsahuje lineární dvouvláknovou DNA o velikosti 235 kbp, které 

je uloženo v ikosahedrální kapsidě. Okolo kapsidy se nachází amorfní hmota zvaná tegument, 
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který je tvořen z proteinů. Nad vrstvou tegumentu je obal, který má vysoký obsah 

glykoproteinů určujících imunogenicitu viru. Virová částice je velká 200 až 300 nm a její 

velikost závisí na tloušťce tegumentu a obalu. (Mocarski a kol., 2007) 

3.1 Kapsida 

Virová nukleokapsida o průměru 130 nm má ikosahedrální symetrii. Její triangulační 

číslo je T=16. Je tvořena ze 162 kapsomer (150 hexonů a 12 pentonů). Je složena z pěti druhů 

proteinů: majoritními MCP (major capsid protein, produkt genu UL86), minoritními TRI1 

(triplex 1, UL46), minoritními vazebnými TRI2 (triplex 2, UL86), nejmenšími SCP (smallest 

capsid protein, UL48A) a portálními PORT (portal protein, UL104).  

Celkem 150 hexonů, kdy každý je složený se šesti kopií MCP, tvoří triangulární stěny a 

12 pentonů tvoří vrcholy. 11 pentonů je složeno z pěti kopií  MCP a jeden penton je složený 

z dvanácti kopií PORT. Čili, kapsida má 955 kopií MCP, 12 kopií PORT, 900 kopií SCP, 

každý v poměru 1:1 spojených na vrcholu hexonu, ale ne s MCP pentonem. Dále pak 320 

kopií komplexu TR2 a TR1 v poměru 2:1, které jsou lokalizované na povrchu kapsidy mezi 

přilehlým pentonem  a hexonem. (Mocarski a kol., 2007) 

3.2 Tegument 

Tegument se jeví jako relativně amorfní virionová část lokalizovaná mezi kapsidou a 

obalem. Tato část se skládá z mnoha virových a buněčných proteinů a tvoří asi 40 % 

hmotnosti virionu. Tyto proteiny provádějí pestrou škálu aktivit v průběhu infekce. Jsou 

fosforylovány a jsou vysoce imunogenní. Nejhojnějším proteinem tegumentu je pp65 (lower 

matrix protein, UL83), virionový transaktivátor VTA (virion transactivator) pp71 (uper matrix 

protein, UL82), protein maturace pp150 (large matrix phosphoprotein, UL32) a LTP (largest 

tegument protein, UL48). (Mocarski a kol., 2007) Proteiny tegumentu se uvolní z viru do 

hostitelské buňky poté, co obal viru sfúzuje s membránou buňky. Proteiny tegumentu se 

nejvíce uplatňují v časných a pozdních fázích lytického cyklu, kdy se aktivně podílejí na 

vstupu viru do buňky hostitele a ovlivňují genetickou expresi viru v hostitelské buňce. 

V pozdních fázích pak ovlivňují uvolňování nových pomnožených virionů z napadené buňky. 

(Kalejta, 2008) 
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3.3 Obal 

Obal virionu obsahuje glykoproteiny, z nichž nejdůležitější jsou gB, gH:gL a gM:gN a 

gO.  

Glykoprotein gB (UL55) je rozhodující pro počáteční interakci s heparansulfátem, 

stejně jako pro následné kroky viru v navázání a vstupu do buňky. Komplex gM (UL100) a 

gN (UL 73) se také váže s heparátsulfátem. Skutečnost, že oba geny jsou nezbytné pro 

replikaci viru, naznačuje, že tento komplex může přispět k počáteční interakci virionu na 

buněčný povrch. Komplex tvořený gH (UL75)a gL (UL115) má důležitou roli při fúzi obalu 

virionu s buněčnou membránou. gO (UL74) hraje menší roli v účinnosti virové replikace ve 

fibroblastech a zvyšuje účinnost komplexu gH:gL. (Mocarski a kol., 2007) 

 

Obr. 1: Struktura virionu HCMV 

(https://www.physiopedia.com/Cytomegalovirus_(CMV)_Infection#cite_note-Pedclerk-2)  

 

4. Genom 

Genom HCMV spadá do genomové třídy E s unikátní dlouhou Ul (unique long) a 

unikátní krátkou Us (unique short) oblastí obklopenou koncovými a vnitřními repeticemi. 

Toto uspořádání koncových a vnitřních a sekvencí podporuje izomerii genomu. Inverze 

(překlopení) těchto dvou genomových komponent rekombinací během replikace vytvoří 4 

rovnocenné, na sobě nezávislé infekční genomické izomery. Opakující se oblasti b a b´ jsou 

také nazývány dlouhé koncové opakující se oblasti TRL (terminal repeat long) a dlouhé 

vnitřní opakující se oblasti IRL (internal repeat long). Opakující se oblasti c a c´ jsou 
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označovány jako krátké vnitřní a koncové opakující se oblasti IRS (internal repeat short ) a 

TRS (terminal repeat short ). Strukturu genomu si můžeme prohlédnout na obr. 2 Genom 

HCMV obsahuje několik cis elementů s různou funkcí. Přímo se opakující a sekvence různé 

délky a počtu kopií se vyskytuje na konci genomu a funguje jako signál pro sbalení genomu 

pomocí dvojice cis elementů nazývaných pac-1 pac-2. Tyto cis elementy jsou rozpoznány 

enkapsidačním (zapouzdřovacím) aparátem a účastní se procesu sbalení genomu a zároveň 

také určují místo štěpení a ukončení enkapsidačního procesu. Místo štěpení se liší vzhledem 

k pozici cis elementů pac-1 a pac-2 v různých genomech CMV, ale vždy jsou vytvořeny 

konce s přesahujícími 3´ nukleotidy. 

 Ve virovém genomu je obsažena i druhá funkce cis-elementu, a to oriLyt, nacházející se 

blízko středu Ul oblasti, v pozici, která je shodná pro všechny β- herpesviry. Oblast oriLyt je 

replikačním počátkem CMV-dependentní DNA replikace, má délku cca 1500 bp a je 

komplexní.  

 Třetí funkcí cis elementů v genomu HCMV je ovlivnění transkripce. Virový genom 

obsahuje několik oblastí, které kontrolují transkripci a jsou aktivní v různou dobu během 

infekce. Nejlépe prostudovaný je velký enhancer (zesilovač) IE promotoru (Immediate early 

promoter) nazývaný MIEP (major IE promoter). Má klíčovou roli v regulaci genové exprese 

genů bezprostředně následující po vstupu do hostitelské buňky. Může také ovlivňovat 

transkripci viru během latentní fáze či při reaktivaci viru, a to prostřednictvím regulace 

transkripce IE genů. Enhancer MIEP je lokalizovaný v oblasti před startem transkripce a 

spolu s CRS (cis acting repression signal) umístněným v MIEP mezi TATA boxem a startem 

transkripce ovlivňují sestavení RNA II transkripčně iniciačního komplexu. Funkce enhanceru 

MIEP  je ovlivněna buněčným typem a stavem buněčné diferenciace. Silně se uplatňuje 

v diferenciovaných buňkách, zatímco v méně zralých buňkách hostitele je jeho funkce 

potlačena. (Mocarski a kol., 2007) 

 

 

Obr. 2: Struktura genomu HCMV (https://www.nist.gov/applied-genetics-group/structure-

cmv-genome) 
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5. Životní cyklus 

Infekční virion HCMV obsahuje materiál nezbytný pro vazbu a vstup do hostitelských 

buněk a pro zahájení životního cyklu viru. Glykoproteiny viru interagují s proteiny buněčného 

povrchu pro internalizaci infekčního virionu. Hostitelské proteiny přítomné na povrchu buněk 

hrají rozhodující roli při vstupu a replikaci HCMV, stejně jako v hostitelské signalizaci a 

imunitní kontrole. (Jean Beltran a Christea, 2014) 

Replikace HCMV probíhá v porovnání s ostatními Herpesviry pomalu. K replikaci viru 

dochází v řadě buněk entodermálního, mezodermálního nebo ektodermálního původu 

zahrnující makrofágy, dendritické buňky, fibroblasty, atd. (Mocarski a kol., 2007) 

5.1 Lytický životní cyklus 

 HCMV vstupuje do buňky hostitele přímou fúzí nebo endocytózou prostřednictvím 

interakce virových glykoproteinů (gB a gH) a specifických povrchových receptorů buňky 

hostitele (např. PDGF α - platelet-derived growth factor α). Po fúzi s buněčnou membránou 

buňky hostitele je nukleokapsida viru uvolněna do cytoplasmy. Na přenosu nukleokapsidy 

přes jaderné póry a na uvolnění virové DNA do jádra se podílejí proteiny tegumentu – UL47 , 

UL48 a pp150. Virová DNA poté vstoupí do jádra, kde je iniciována replikace viru.  

Během HCMV infekce dochází ke koordinované syntéze proteinů ve třech 

překrývajících se fázích. V první fázi jsou to tzv. bezprostředně časné geny IE (immediate 

early) produkované do 120 minut po začátku infekce. Jedná se o produkty časných genů viru 

(např. MIE nebo IE1/ IE2 genů) transkribovaných pomocí RNA polymerázy II a 

transkripčních faktorů hostitele, jejichž aktivita je stimulována transaktivátory viru. Proteiny 

IE se uplatňují zejména při obraně replikujícího se viru před imunitou hostitele a dále pak při 

aktivaci transkripce genů pozdější fáze virové replikace a při produkci tzv. opožděných - 

časných DE (delayed – early) proteinů (< 24 hod) a proteinů pozdní fáze L (late), (> 24 hod). 

Produkty DE genů kódují zejména nestrukturální proteiny včetně virových DNA replikačních 

faktorů a proteinů ovlivňujících imunitu hostitele. Na počátku replikace dochází 

k cirkularizaci virové DNA a obousměrné replikaci dvouřetězcové DNA (dsDNA - double-

stranded DNA) viru s počátkem ve specifické lokalitě genomu viru (tzv. oriLyt lokalita) za 

účasti enzymu topoizomerázy k vazbě ss DNA vazebných proteinů (tj. proteinů vážících se na 

jednotlivá vlákna DNA) a vytvoření replikační vidličky. Replikace probíhá zpočátku theta 

mechanismem, později dojde k přepnutí a virus se replikuje mechanismem valivé kružnice. 
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Produkty L genů jsou pak hlavně strukturální proteiny podílející se spolu s některými 

produkty DE genů na tvorbě kapsidy a maturaci viru, ke které dochází v kompartmentech 

endoplasmatického retikula a Golgiho komplexu, před závěrečným uvolněním nově vzniklých 

virionů z hostitelské buňky formou exocytózy přes plasmatickou membránu. (Mocarski a kol., 

2007) 

5.2 Latentní životní cyklus 

Schopnost viru přetrvávat po celou dobu života hostitele po primární infekci je 

biologickou vlastností všech herpetických virů a je pravděpodobné, že in vivo to zahrnuje 

místa s nízkým stupněm produktivní infekce, ale také skutečnou latentní infekcí. (Sinclair, 

2008). V organismu se virus v latentní fázi nejčastěji udržuje v buňkách myeloidní linie, 

včetně CD14+ (cluster of designation) monocytů a jejich CD34+ progenitoru. Potencionálním 

místem perzistence viru se zdají být i endotelové  progenitorové buňky. (Poole a kol., 2014) 

Během doby latence je virový genom udržován jako extrachromozomální plazmid s nízkým 

počtem kopií a pouze podskupina virových genů zůstává transkripčně aktivní. Nejsou tak 

tvořeny infekční virové částice, ovšem virus si zachová schopnost obnovy replikačního cyklu 

a přechodu do lytické fáze. (Noriega a kol., 2012) Podle převládajícího názoru dochází 

v buňkách napadených latentní CMV infekcí k supresi exprese IE genů a to mechanismem 

zahrnujícím ovlivnění funkce enhanceru MIEP vlivem buněčných transkripčních represorů a 

modifikace histonů. Tento transkripčně represivní genotyp chromatinu je udržován do 

okamžiku buněčné diferenciace napadených buněk do stadia makrofágů nebo dendritických 

buněk. (Sinclair a Reeves, 2013) 

K reaktivaci viru z latentní fáze dochází periodicky i u zdravých nosičů viru, avšak 

produkce infekčních částic je v tomto případě omezena robustní hostitelskou imunitní 

odpovědí. Reaktivace z latence v imunosuprimovaném prostředí je však dobře známou 

příčinou mortality a morbidity. (Sinclair, 2008) 

 

6. HCMV a imunita 

HCMV způsobuje vysoce rozšířenou, globálně se vyskytující infekci, která vzácně 

vyvolává onemocnění u zdravých imunokompetentních hostitelů. Lidský imunitní systém 

není schopen vymýtit HCMV jako takový, nýbrž imunitní reakce je namířena proti několika 

genům, které jsou kódovány tímto virem. Cytomegalovirová infekce je obvykle 
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asymptomatická a generuje silnou imunitní odpověď, která kontroluje replikaci viru. Pokud je 

ale potlačena funkce imunitního systému, vede to k nekontrolované replikaci viru a nakonec k 

morbiditě a mortalitě. (LA Rosa, Diamond, 2012) Virus vyvolává velmi široké spektrum 

imunitních odpovědí, počínaje vrozenými mechanismy, včetně zánětlivých cytokinů vázaných 

na virovou buňku. Indukci přirozených NK buněk, které následně pohání adaptivní imunitu, 

včetně tvorby protilátek a generace odpovědí CD4 + a CD8 + T buněk. (Jackson a kol., 2011) 

CMV vykazuje široký rozsah hostitelských buněk a je schopen infikovat několik 

buněčných typů, jako jsou endoteliální buňky, epiteliální buňky (včetně retinálních buněk), 

buňky hladkého svalstva, fibroblasty, leukocyty a dendritické buňky. U zdravých jedinců 

iniciuje primární infekce CMV replikaci v mukózním epitelu. Následně se virus rozšiřuje na 

buňky myeloidní linie včetně monocytů a jejich CD34 + prekurzorů, kde vytváří latentní 

infekci. Exprese virového genu v těchto latentně infikovaných buňkách je omezena a značně 

se liší od lytické infekce. Geny, které jsou hojně exprimovány v lytické infekci, jsou v in vitro 

experimentálních modelech latence vyjádřeny pouze přechodně a slabě. (LA Rosa, Diamond, 

2012) 

6.1 Vrozená imunita 

Je známo, že aktivace vrozeného imunitního systému je rozhodující pro zvládnutí 

vysoce kvalitní získané imunitní odpovědi. To zahrnuje indukci interferonů v napadených 

buňkách, aktivaci profesionálních antigen prezentujících buněk (APC - antigen presentation 

cell) a přísun a aktivaci přirozených NK (natural killer) buněk, které samy podporují účinnější 

aktivaci buněk prezentujících antigen a T buněk i přímou likvidaci infikovaných buněk. 

Vazba a vstup HCMV do buňky iniciuje řadu cest vedoucích k regulaci transkripčního 

jaderného faktoru KB - NF-kB (nuclear factor KB) a interferonového regulačního faktoru 3 

IRF3 (interferon regulatory factor), který může nakonec vést k produkci interferonů a 

zánětlivých cytokinů. Tato vrozená buněčná odezva v počátečním stadiu infekce je 

zprostředkována signalizací přes toll – like receptor 2 (TLR2), který rozpoznává virové 

povrchové glykoproteiny gB a gH. (Jackson a kol., 2011) 

6.1.1 NK buňky a mechanismy úniku HCMV 

NK buňky jsou součástí vrozeného imunitního systému a jsou charakterizovány absencí 

znaků CD3+ T-buněk a CD19+ B-buněk, u lidí obvykle exprimují povrchové markery CD16 

FcyRIII (Fcγ receptor III) a CD56. (Jackson a kol., 2011) NK buňky produkují řadu 
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efektorových molekul. Hlavními cytotoxickými nástroji jsou cytotoxická granula obsahující 

perforin a granzymy. Důležitými aktivátory NK buněk jsou interferony α a β. NK buňky 

fungují jako důležití strážci imunitního systému a jsou považovány za můstek mezi 

vrozenými a adaptivními imunitními systémy, protože mají schopnost poskytovat rychlou 

cytotoxickou funkci podobnou funkci cytotoxických T lymfocytů. Další důležitou funkcí NK 

buněk je regulační funkce. Jsou zdrojem interferonu IFN-γ, interleukinu IL-3, a růstového 

faktoru pro makrofágy M-CSF (macrophage colony-stimulating factor), které ovlivňují 

diferenciaci efektorových Th lymfocytů, zejména Th1.  

NK buňky mají na svém povrchu dva typy receptorů, a to stimulační a inhibiční. Stimulační 

receptory rozeznávají struktury na povrchu buněk. Signály z těchto receptorů aktivují NK 

buňky a jejich cytotoxické mechanismy. Inhibiční receptory rozeznávají hlavní 

histokompatibilní komplex I. třídy MHC I (major histocompatibility komplex I. class. Signály 

přes tyto receptory inhibují cytotoxické mechanismy NK buněk. (Hořejší, Bartůňková, 2009) 

Byly popsány dva mechanismy inhibice NK buněk za přítomnosti HCMV. Při prvém se 

uplatní virový protein UL40, který stimuluje expresi antigenů HLA-E (human leukocyte 

antigen) na povrchu hostitelských buněk. Při interakci HLA-E molekul na povrchu 

hostitelských buněk s CD94/NKG2 (receptory C-lektinového typu) nacházejících se na 

povrchu NK buněk vede i inhibici NK buněk. U druhého mechanismu HCMV exprimuje na 

povrchu hostitelských buněk virový homolog buněčné MHC I, tzv. UL18. UL18 na buněčném 

povrchu interaguje s inhibičním leukocytovým imunoglobulinovým   receptorem LILRB1 

(leukocyte immunoglobulin-like receptor B1) na NK buňkách. Tato inhibiční reakce má vyšší 

afinitu, než samotná reakce klasických MHC I molekul s LILRB1 receptory na NK buňkách. 

(Jackson a kol., 2011) 

6.2 Imunitní odpověď organismu na HCMV infekci 

Imunitní systém hostitele reaguje na styk s virovými partikulemi v časné fázi 

primoinfekce nejprve prostřednictvím nespecifické odpovědi zprostředkované tzv. „Toll – 

like receptory“ (TLR) exprimovanými na makrofázích, NK buňkách nebo dendritických 

buňkách. Výsledkem je produkce řady cytokinů např. IFN-γ, TNF-α (tumor necrosis factor α ) 

nebo efektorových molekul jako je perforin, které se podílejí na eliminaci virem napadených 

buněk. Produkované cytokiny se navíc uplatňují v procesech regulace vývoje, vyzrávání a 

proliferace lymfocytů zodpovědných za adaptivní CMV humorální a buněčnou odpověď. 

Adaptivní imunitní odpověď na CMV infekci patří dokonce k nejsilnějším, které byly u 
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člověka dokumentovány. Rozvoj adaptivní imunity je nezbytný pro konečnou kontrolu 

primární CMV infekce, po níž CMV vstoupí do fáze latence. Udržení trvalé a dlouhodobé 

adaptivní imunity u imunokompetentních jedinců je důležité pro udržení latentní fáze CMV 

infekce a prevenci přechodu do produktivní (lytické) fáze infekce. Ta je naopak častá u 

imunologicky nezralých nebo imunokompromitovaných  jedinců s imunosupresivními léky a 

často vede k nekontrolované replikaci viru mající dopad na morbiditu a mortalitu. (LA Rosa, 

Diamond, 2012) 

6.2.1 Humorální odpověď 

Během primární infekce CMV jsou hostitelem produkovány protilátky specifické pro 

řadu HCMV proteinů včetně proteinů tegumentu (např. pp65 a pp150), obalových 

glykoproteinů (převážně gB a gH a gH / gL multimerní komplexy) a nestrukturálních 

proteinů, jako je protein IE1. Studie prokázaly, že humorální imunita se uplatňuje zejména při 

omezení šíření viru a pravděpodobně rovněž přispívá k minimalizaci klinických projevů 

onemocnění. Například při infikování lidských fibroblastů byla prokázána úloha 

glykoproteinového komplexu gH / gL / gO, zatímco pro infekci myeloidních, endoteliálních a 

epiteliálních buněk se uplatňuje multimerní komplex gH / gL / pUL, který má patrně úlohu i 

v systémovém šíření viru CMV. Úloha protilátek při obraně proti šíření viru je stále 

předmětem studií. Bylo prokázáno, že protilátky proti multimernímu komplexu gH / gL / 

pUL, vykazují zřetelnou CMV-neutralizační a diseminační inhibiční aktivitu. (LA Rosa, 

Diamond, 2012) 

6.2.2 Buněčná odpověď 

Míra odpovědi T-buněk specifické pro CMV je zásadní pro dynamické celoživotní 

interakce mezi hostitelem a CMV. Frekvence CMV specifických T lymfocytů u 

imunokompetentních jedinců je mnohem vyšší než frekvence pozorované u jiných lidských 

virů (jako jsou např. chřipka, adenovirus, poxvirus, spalničky, příušnice a další herpetické 

viry) a blíží se frekvenci HIV (human immunodeficiency virus) specifických T buněk při 

aktivní HIV infekci. T buňky se uplatňují při omezení virové replikace CMV a prevenci 

onemocnění, ale virus nikdy zcela neeliminují. CMV specifické paměťové CD4+ a CD8+ T 

buňky patří v krvi u infikovaných jedinců k nejrozšířenějším a představují přibližně 10 % 

všech CD4+ a CD8+ paměťových buněk v krvi. Přesná úloha těchto CMV specifických T 

buněk při kontrole šíření viru je doposud nejasná, neboť byly zdokumentovány případy 

séropozitivních imunokompetentních jedinců majících celoživotní ochranu před 
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symptomatickou CMV infekcí, kteří měli v krvi minimální množství CMV specifických T 

buněk. (LA Rosa, Diamond, 2012) 

CD4+ T buňky rozpoznávají virové peptidy předkládané molekulami MHC II a CD8+ 

reagují s antigenem navázaným na MHC I. CD8+ T buňky specifické pro infikující patogen 

nejprve podstoupí masivní expanzi předtím, než se diferencují do cytotoxických buněk 

schopných produkovat vysoké hladiny efektorových molekul (perforin a granzym B) a 

cytokinů jako jsou IL-2, IFN-γ, TNF-α. Naivní CD4+ T buňky také proliferují a diferencují se 

do fenotypu Th1. Vylučují rovněž značné množství cytokinů IFN-γ, IL-2 a TNF-α 

spolupůsobících spolu s odpovědí CD8+ T-buněk a B-buněk.  Aby se zabránilo detekci a lýze 

infikovaných buněk T-buňkami, vyvinuly se u virů řady Herpesviridae včetně lidského 

cytomegaloviru mechanismy pro potlačení exprese povrchových molekul MHC-I na 

infikovaných buňkách. (Vieira Braga a kol., 2015) 

6.2.2.1 CD8+ T lymfocyty 

CD8+ T buňky jsou důležité pro imunitu vůči lidskému cytomegaloviru. HCMV 

specifická CD8+ T-buněčná odpověď je charakterizována akumulací terminálně 

diferencovaných efektorových buněk, které mají smíšenou expresi kostimulačních molekul 

CD27 a CD28. Tyto HCMV specifické CD8+ T buňky se vyznačují vysokou tvorbou 

cytotoxických molekul, jako je granzym B, a rychle působí při aktivaci zánětlivého cytokinu 

IFN-γ. HCMV specifické CD8+ T buňky jsou schopny dlouhodobě přetrvávat jako plně 

funkční efektorové buňky, což naznačuje jedinečnou diferenciační dráhu, která se odlišuje od 

tvorby paměťových CD8+ T buněk po akutní a virové infekci. CD8+ T buňky mohou být 

rozděleny do různých subpopulací použitím povrchových markerů důležitých pro funkci T-

buněk, jako jsou kostimulační receptory CD27 a CD28, chemokinový receptor CCR7 a běžné 

izoformy leukocytového antigenu CD45RA a CD45RO.  

Procento HCMV specifických CD8+ T buněk se postupně zvyšuje s věkem a u starších 

jedinců infikovaných HCMV bylo prokázáno, že mají rezervoáry T-buněk, kde převládají 

klony CD8+ T specifické pro HCMV. HCMV-specifické buňky jsou přítomny ve vysokých 

hladinách v krvi, ale ne v lymfatických uzlinách. Obecně platí, že distribuce CD8+ T buněk 

závisí na specifických chemokinových a adhezních receptorech pro vstup a retenci v různých 

tkáních. CCR7 a CD62L jsou například receptory důležité pro buněčný vstup do lymfatických 

uzlin. (Vieira Braga a kol., 2015) 
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6.2.2.2 CD4+ T lymfocyty 

CD4+ T buňky jsou také důležité pro antivirovou ochranu před infekcí HCMV. Vývoj 

odpovědí CD4+ T-buněk je spojen s asymptomatickou infekcí HCMV. Ukázalo se, že 

antivirová terapie zachraňuje odpovědi CD4+ T-buněk u symptomatických pacientů, což 

naznačuje, že CD4+ T buňky jsou nezbytné pro účinnou anti-HCMV imunitní odpověď. 

(Vieira Braga a kol., 2015) 

Lidské CD4+ T buňky (pomocné) zahrnují více podskupin, které mohou být ještě dále 

členěny. Jsou rozděleny na ty, které poskytují pomoc při tvorbě CD8 T buněk (Th1) a ty, 

které interagují s B buňkami (Th2) a regulačními T buňkami (Treg). Další speciální 

podskupinou jsou buňky Th17, které se podílejí na zánětlivých a antibakteriální reakcích. U 

lidí bylo prokázáno, že prodloužené období HCMV sekrece bylo pozorováno u malých dětí se 

sníženou HCMV specifickou CD4+ T buněčnou odpovědí. U pacientů po transplantaci 

ledvin, kteří podstupují primární HCMV infekci, CD4+ T buňky produkující IFN-γ 

předcházejí vzniku odpovědi CD8+ T buněk u pacientů s asymptomatickou infekcí, zatímco u 

pacientů, u nichž došlo ke zpoždění vzniku HCMV specifických CD4+ T buněk, se vyvinula 

nemoc. Po transplantaci kostní dřeně bylo udržení HCMV specifických CD8+ T buněk po 

infuzi závislé na přítomnosti HCMV specifických CD4+ buněk, což naznačuje, že CD4+ 

helper T buňky jsou nezbytné pro efektivní reakce CD8+ T buněk. 

Během primární infekce (u modelu transplantace ledvin) mohou být detekovány HCMV 

specifické CD4+ T buňky 7 dní po detekci HCMV DNA v periferní krvi. Tyto buňky 

produkují Th1 cytokiny IFN-γ a TNF-α, ale ne Th2 cytokin IL-4. (Jackson a kol., 2011) 

 

7. Epidemiologie 

HCMV je ubikviterní patogen s prokázanou vysokou prevalencí protilátek v dospělé 

populaci (40-100 %).  Séroprevalence stoupá s věkem, je ovlivněna sociálně – ekonomickou 

třídou i pohlavím. Vyšší výskyt CMV infekce v populaci spojený s nižším věkem v době 

primoinfekce byl prokázán v rozvojových zemích. Míra prevalence je pak vyšší u žen než u 

mužů. (Gaytant a kol., 2002) První nárůst séropozitivity lze pozorovat již u dětí a mládeže.  

Přenos viru je horizontální – přenáší se přímým kontaktem, včetně sexuálního přenosu či 

sekrety. K přenosu dochází rovněž i vertikálně z matky na dítě intrauterinně, během porodu, 

po porodu je možný také přenos mateřským mlékem. Jednoznačně identifikovatelným 
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zdrojem a vektorem CMV jsou transfúze krve a krevních derivátů. (Mocarski a kol., 2007) Na 

patogenezi infekce CMV se pohlíží jako na lytickou virovou infekci, která vede k selhání 

imunity hostitele projevující se ztrátou kontroly nad replikací viru. Nákaza většinou 

nepředstavuje problém, avšak ne tak pro nenarozené děti a imunosuprimované osoby. Jedinou 

možností snížení výskytu CMV infekce je prevence, a to buď očkováním, nebo hygienickými 

opatřeními. (Gaytant a kol., 2002) 

 

8. CMV infekce  

Infekce Cytomegalovirem je celosvětově silně rozšířená.  HCMV infikuje přibližně 60 

% jedinců ve vyspělých zemích a téměř 100 % jedinců v rozvojových zemích. Ačkoli většina 

infekcí je asymptomatická, morbidita a mortalita u imunokompromitovaných jedinců a 

kongenitálně infikovaných dětí je vysoká. Rozlišujeme 3 hlavní typy infekce: a) primární 

infekce, b) reinfekce a c) reaktivace viru. Primární infekce se vyskytuje u pacientů nemajících 

žádnou pre-existující imunitu. Po odeznění akutní fáze primární infekce, nastává stádium 

latence, kdy je virémie ovlivňována především buněčnou imunitou. Reinfekce se objevuje u 

pacientů s nedostatečnou přirozenou imunitou, u nichž dochází k navazující infekci jiným 

kmenem viru odlišným od kmene, který způsobil původní primární infekci. K  reaktivaci 

dochází u jedinců se slabou přirozenou imunitou, která jim neposkytuje dostatečnou ochranu 

proti aktivaci latentní endogenní infekce. (McIntosh a kol., 2016) 

8.1 Vrozené infekce 

HCMV je nejčastější příčinou vrozené virové infekce v rozvinutém světě. 

Transplacentární přenos CMV je příčinou kongenitální infekce u 0,15 - 2 % živě narozených 

dětí. (Gaytant a kol., 2002) Riziko intrauterinního přenosu od matky, jež se sama infikovala 

v průběhu těhotenství, je velmi vysoké a dosahuje hodnoty až 40 %. (Ross a kol., 2011) Proto 

se těhotné ženě s primární infekcí CMV, pokud se prokáže také infekce plodu, doporučuje 

přerušení gravidity. 

Většina infikovaných novorozenců nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jen malé 

procento nakažených dětí vykazuje symptomy ihned po narození nebo se u nich příznaky 

infekce v podobě hluchoty, opožděného psychomotorického vývoje, hepatosplenomegalie, 

hemolytické anemie, trombocytopenie, pneumonie čí smrti objeví do 2 let věku. K infikování 

novorozence může dojít i postnatálně prostřednictvím mateřského mléka či kontaktem 
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s infikovanými sekrety jako jsou sliny, moč, krev nebo vaginální a cervikální sekrety. 

(Gaytant a kol. 2002) 

8.2 Infekce u imunokompetentních hostitelů 

Imunokompetentní jedinci s primární infekcí jsou často asymptomatičtí. CMV infekce 

příležitostně způsobuje mononukleózu, která je podobná běžné mononukleóze způsobené 

virem Epstein-Barrové EBV (Epstein – Barr virus). Příznaky jako malátnost, bolest hlavy a 

vysoká horečka mohou trvat několik týdnů a mohou být případně spojeny i s hepatitidou. 

8.3 Infekce u imunokompromitovaných hostitelů 

CMV je častým závažným oportunním patogenem komplikujícím péči u 

imunokompromitovaných pacientů.  Závažnost onemocnění CMV se mění v závislosti na 

populaci, druhu transplantace i na úrovni imunosuprese. Klinicky se onemocnění projevuje 

různými symptomy. Nejčastěji dochází v posttransplantačním období k febrilním stavům, 

leukopenii a manifestaci jaterní dysfunkce. Pneumonie CMV etiologie se u jedinců po 

transplantaci vyznačuje vysokou mortalitou, infekce CNS je vzácná. Sledování těchto jedinců 

je nezbytné.  

Rozlišujeme tři odlišné skupiny imunokompromitovaných pacientů ohrožených CMV 

infekcí: a) pacienti s transplantací solidních orgánů, b) příjemci transplantovaných 

hematopoetických kmenových buněk a c) pacienti s HIV / AIDS (acquired immunodeficiency 

syndrome). 

8.3.1 Transplantace solidních orgánů 

Nejvýznamnějším zdrojem infekce pro většinu pacientů po transplantaci je 

transplantovaný orgán nebo transfundovaná krev. Může se však uplatnit i sekundární infekce 

po aktivaci latentního viru u kteréhokoli séropozitivního jedince. Kromě klinických 

symptomů CMV nemoci popsaných výše se v posttransplantačním období mohou projevit i 

imunomodulační vlastnosti viru. V důsledku CMV onemocnění může docházet i k 

oportunním infekcím plísněmi (houbami), bakteriemi nebo odmítnutí štěpu hostitelem. CMV 

séronegativní pacienti (bez předchozí CMV specifické imunity), kteří dostávají orgán od 

CMV séropozitivního dárce, jsou nejvíce ohroženi CMV nemocí. Detekce viru v krvi těchto 

pacientů předchází nástupu CMV nemoci. Očekávaná doba nástupu klinických příznaků pak 
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závisí na pre-transplantačním imunitním stavu příjemce, hladině imunosuprese a na 

přítomnosti nebo nepřítomnosti antivirové profylaxe. 

8.3.2 Transplantace hematopoetických kmenových buněk 

I navzdory použití profylaxe a preventivní terapie po alogenní transplantaci 

hematopoetických kmenových buněk HSCT (hematopoietic stem cell transplantacion) je 

CMV infekce i nadále významným zdrojem morbidity u těchto pacientů a negativně tak 

ovlivňuje výsledek HSCT transplantace. Klinické projevy zahrnují nejčastěji pneumonitidu 

nebo gastrointestinální onemocnění se zánětem sliznice nebo erozí kdekoli v GI 

(gastrointestinální) traktu. Rizikovou skupinu představují především séronegativní příjemci 

(R-) kostní dřeně od séropozitivních dárců (D +) nebo séropozitivních příjemci (R +) 

s neideální histokompatibilitou. Důležité je i vyšetřování krevních produktů pomocí 

sérologických nebo pomocí techniky polymerázové řetězové reakce (PCR - polymer chain 

reaction) před jejich podáváním pacientům po HSCT s cílem snížit riziko vystavení 

séronegativních příjemců přípravkům obsahujícím CMV jako zdroj infekce.  

8.3.3 AIDS/HIV 

Potvrzení CMV infekce u pacientů s HIV a AIDS je důvodem pro poskytnutí 

optimalizace antiretrovirové terapie a je na zvážení i nasazení preventivní anti-CMV terapie. 

Riziko výskytu CMV infekce u pacientů infikovaných HIV úzce souvisí s počtem CD4 T-

buněk a je významně zvýšeno při poklesu množství CD4 buněk pod hranici 250 buněk / mm3 

krve. CMV onemocnění se u pacientů s HIV nejčastěji projevuje jako retinitida, ezofagitida 

nebo enteritida. Jiné projevy zahrnují periferní neuropatii, polyradikuloneuritidu, 

pneumonitidu, gastritidu nebo hepatitidu a kolitidu. U dětí infikovaných HIV je pak 

přítomnost infekce CMV spojena s rychlejším průběhem AIDS a smrtí. Nasazení vysoce 

aktivní antiretrovirové terapie HAART (highly active antiretroviral therapy) u HIV pacientů 

má často samo o sobě vliv na rekonstituci funkce imunitního systému následkem čehož u 

takových pacientů může dojít ke snížení výskytu infekcí CMV. (Ross a kol., 2011) 

 

 



 

25 

9. Izolace nukleových kyselin 

Cílem izolace nukleových kyselin (NK) z analyzovaných vzorků je získání co 

nejčistšího vzorku NK bez proteinů a dalších kontaminujících látek, které by bránily 

následným analýzám, pomocí kombinace fyzikálních a chemických postupů. Proteiny mají 

amfoterní charakter a s NK tvoří makromolekulární komplexy, které mění rozpustnost.  

Principem extrakce NK je rozrušení komplexů proteinů s DNA, a to lyzačním pufrem TE 

(TRIS - EDTA) v zásaditém prostředí spolu s detergentem např. dodecylsírananem sodným 

SDS (sodium dodecyl sulfate) působícím destabilizaci buněčné membrány a disociaci 

nukleoproteinových komplexů. Dojde ke zvýšené propustnosti buněčných membrán a ke 

štěpení nukleoproteinových komplexů. Součástí lyzačního roztoku je i enzym proteáza 

(nejčastěji Proteináza K), který natráví uvolněné proteiny.  Po lyzi buněk a získání vodného 

roztoku obsahující NK následuje námi zvolená metoda izolace (extrakce) NK.  

9.1 Fenol - chloroformová extrakce  

Izolace s využitím fenol – chloroformové extrakce je klasickým způsobem izolace NK 

poskytující velké množství DNA dobré kvality. Nevýhodou této metody je její pracnost, 

zdlouhavost a práce s toxickými látkami.  

Metoda je založená na rozdílné rozpustnosti látek a využití centrifugace. Promícháním 

lyzační směsi s roztokem fenolu a následnou centrifugací dojde k oddělení horní vodné fáze 

s NK a organické fáze s ostatními látkami (např. lipidy, proteiny, polysacharidy). Vodní fáze 

přidáme do směsi chloroformu s isoamylalkoholem, kde se NK zbaví případných zbytků 

fenolu. DNA se z vodného roztoku získává vysrážením ethanolem a centrifugací. Cílem 

precipitace je získání čisté DNA zbavené příměsí (solí a zbytků ethanolu). Získaná peleta 

obsahující DNA se usuší a rozpustí v TE pufru nebo v destilované vodě. V dnešní době se tato 

metoda již v klinické příliš nepoužívá kvůli její pranosti a toxickým látkám, se kterými se při 

ní pracuje.  

9.2 Adsorpční extrakce na kolonkách 

Izolace DNA pomocí komerčních gravitačních kolonek představuje rychlou a účinnou 

metodu poskytující DNA o dostatečné čistotě pro většinu navazujících aplikací. V současné 

době je izolace DNA pomocí komerčních kolonkových kitů (viz obr. 3) nejčastěji využívanou 

metodou izolace NK v klinických laboratořích. Komerční izolační kity již obsahují všechny 

důležité komponenty a liší se od sebe druhem a množstvím vstupního materiálu.  
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Metoda je založena na principu adheze DNA na matrix v závislosti na iontové síle. 

DNA v přítomnosti tzv. chaotropních solí (nejčastěji guanidin thyokyanát nebo guanin 

hydrochlorid) adheruje na silikátový povrch. Chaotropní soli mají řadu funkcí pro separaci 

NK. Snižují polaritu rozpouštědel, zvyšují rozpustnost proteinů a zároveň tím i propustnost 

biologických membrán spolu s oddělením proteinů od NK. Do plastových kolonek se 

přepipetuje lyzát smíchaný s 96 % ethanolem. Centrifugací a promýváním pufry s vysokou 

koncentrací solí se odstraní balastní látky od NK, které se v posledním kroku eluují elučním 

pufrem s nízkou iontovou silou do čistých zkumavek. (Beránek, 2016)  

Tato metoda se nejčastěji používá pro ruční izolace v menších laboratořích, kde není tak 

velký objem vzorků.  

 

Obr. 3: Izolace DNA pomocí vazebných kolonek (http://labguide.cz/metody/izolace-a-

purifikace-nukleovych-kyselin/) 
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9.3 Izolace NK pomocí magnetických částic 

Izolace NK pomocí magnetických částic probíhá na principu založeném na fyzikálně – 

chemických vlastnostech magnetických částic. Ty na svůj povrch váží různé bioreaktivní 

molekuly přímo z lyzovaného vzorku a reagují na vnější magnetické pole, kdy jsou 

modifikované magnetické částice přitaženy magnetem ke stěně zkumavky, a zbylý roztok 

s nenavázanými látkami je odstraněn. Navázané molekuly jsou z magnetických částic 

uvolněny do elučního pufru denaturací po předchozích promývacích krocích. (Beránek, 2016)  

V dnešní době se používají automatické nebo poloautomatické izolátory, které jsou na 

tomto principu založeny. Jsou navrženy tak, aby zajišťovaly co největší čistotu a kvalitu NK.  

9.4 Čistota a stabilita NK 

Stanovení koncentrace a kvality NK lze kontrolovat pomocí spektrofotometrické 

metody. Nukleové kyseliny absorbují UV záření při vlnové délce 260nm a proteiny mají své 

absorpční maximum okolo 280 nm.  Poměrem 260/280 získáme informaci o stupni čistoty 

NK. Optimální hodnoty by se měly pohybovat okolo 1,8 a 2,0. (Beránek, 2016) 

Stabilita NK se liší v závislosti na uskladnění. Při teplotě  4°C je stabilita NK omezena 

na několik dní, při -20°C na několik týdnů až měsíců. Ovšem největší stabilitu mají NK při 

teplotě -70°C, a to až několik let. 

 

10. Diagnostika CMV infekce 

 Výskyt CMV infekce je celosvětový s vysokou seropozitivitou populace. O charakteru 

klinického obrazu rozhoduje modus infekce a imunitní stav hostitele. Primoinfekce 

imunokompetentních osob probíhá obvykle bez výrazného klinického obrazu, často 

asymptomaticky, s přechodem do latentní fáze. Klinický obraz u imunosuprimovaných osob 

(vlivem kongenitální CMV infekce, pacienti po transplantaci s imunosupresí nebo HIV 

pacienti) je výraznější. Infekce ovlivňuje morbiditu i mortalitu u těchto osob. Diagnostika 

CMV infekce je vzhledem k časté perzistenci viru v organismu a jeho možné reaktivaci bez 

klinického obrazu možná díky laboratorním metodám a provádí se z nejrůznějších klinických 

materiálů. Nejčastěji jde o detekci CMV v leukocytech periferní krve, plazmě, popř. 

v tekutině získané bronchoalveolární laváží BAL (bronchoalveolar lavage), v likvoru CSF 

(cerebrospinal fluid) nebo z tkáňové biopsie.  
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10.1 Nepřímý průkaz 

10.1.1 Sérologie 

Sérologické testy se používají pro stanovení přítomnosti nebo nepřítomnosti protilátek 

CMV IgG a IgM. Nejčastějšími testy používané pro jejich stanovení jsou ELISA (Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay), IF (imunoflorescence), nepřímá hemaglutinace. (Ross a kol., 

2011) 

Reaktivita IgG protilátek znamená, že pacient byl v průběhu života infikován CMV. Na 

základě tohoto vyšetření však nelze rozlišit, jestli se jedná o aktivní infekci. Je nutné další 

vyšetření, např. CMV IgM, přímý důkaz viru, IgG avidita. Reaktivita CMV IgG je ve většině 

případů doživotní. Negativní CMV IgG  vylučuje infekci před >2 týdny (u 

imunokompetentních pacientů). CMV IgG avidita slouží pro detekci recentní primární 

infekce. Při primoinfekci jsou produkovány IgG s nízkou aviditou (index< 0,2). Hladiny 

avidity jsou uváděny jako index avidity, což je procento IgG vázaného na antigen po léčbě 

denaturačními činidly. Po uplynutí 2-4 měsíců začne probíhat syntéza vysoce avidních IgG. 

Po 6 měsících lze očekávat hodnoty > 0,5. Reaktivita CMV IgM protilátek je přítomna u 

primoinfekce (perzistují zpravidla 2-3 měsíce), reaktivace, aktivní i subklinické infekce. 

Průkaz IgM spolu s nízkou aviditou CMV IgG je indikátor primoinfekce. Je tu také možnost 

falešně pozitivních výsledků při jiné virové infekci (např. EBV, PV B19) a dále zkřížené 

reaktivity u jiných herpetických virů. (Dokumentace PLM) 

10.2 Přímý průkaz 

10.2.1 Izolace na buněčné kultuře 

Tento přístup využívá inokulaci klinického vzorku pacienta na kulturu lidských 

fibroblastů. Vzorky jsou inkubovány a pozorovány po dobu od 2 do 21 dnů a v tomto čase 

jsou odečítány i výsledky. Ve standardní kultivační technice CMV vykazuje typický 

cytopatický účinek CPE (cytopathic efekt), který je charakterizovaný ohnisky plochých, 

nabobtnalých buněk, kde míra CPE je přímo úměrná s titrem viru. Tato metoda je však 

pomalá a vyžaduje 2-3 týdny, dokud nebude výsledek hlášen jako negativní. 

Shell-vial  je upravený test na buněčných kulturách. Je navržen tak, aby zkrátil dobu 

potřebnou pro získání výsledku. Virové antigeny jsou detekovány monoklonální protilátkou 
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specifickou pro CMV IE virové antigeny metodou nepřímé imunofluorescence po 16 

hodinách inkubace.  

10.2.2 Průkaz CMV antigenu pp65 

 Principem tohoto testu je přímý průkaz virového antigenu pp65. Antigen pp65 je 

strukturální pozdní protein exprimovaný v krevních leukocytech periferní krve během časné 

fáze CMV replikačního cyklu. Průtokovým cytometrem se provádí kvantitativní stanovení 

pozitivních leukocytových jader v imunofluorescenčním testu pro fosfoprotein pp65 CMV.  

Test poskytuje nejen kvalitativní výsledek, ale také kvantitativní. Úzce souvisí s viremií a 

klinickou závažností onemocnění u imunosupresivních populací. (Ross a kol., 2011) 

10.2.3 Amplifikace založená na sekvenci nukleové kyseliny NASBA (Nucleic acid 

sequence-based amplification) 

 V průběhu tohoto testu dochází k sekvenčně specifické amplifikaci mRNA pp67 za 

použití specifické izotermické techniky amplifikace. Studie naznačují, že technika NASBA 

může být citlivější než test průkazu antigenu pp65 pro detekci CMV infekce v krvi. (Blok a 

kol., 1998) Nevýhodou metody je časově náročná izolace mRNA. (Ross a kol., 2011) 

10.2.4 Imunohistochemický průkaz 

 Imunohistochemický průkaz se provádí s využitím fluorescenčního nebo světelného 

mikroskopu na vzorcích tkání nebo tělních tekutin po aplikaci monoklonálních nebo 

polyklonálních protilátk proti CMV antigenům a následné vizualizaci sekundární 

fluorescenčně značené protilátky nebo enzymem značené sekundární protilátky po reakci se 

substrátem. (Ross a kol., 2011) 

10.2.5 Polymerázová řetězová reakce  

Polymerázová řetězová reakce PCR (polymerase chain reaction) je široce dostupná 

rychlá a citlivá metoda detekce CMV založená na amplifikaci sekvenčně specifického úseku 

nukleové kyseliny získané izolací z širokého spektra klinických materiálů včetně plné krve, 

leukocytů, plazmy nebo jakékoli jiné tkáně (vzorky tkáňové biopsie) nebo tekutiny jako jsou 

moč, CSF a BAL. (McIntosh a kol., 2016) 

Principem metody je enzymatická amplifikace vybraného úseku DNA. Amplifikovaný 

(množený) úsek DNA je ohraničen dvojicí tzv. primerů (oligonukleotidy) se sekvenční 

specificitou a délkou 20-25 nukleotidů. Ty nasedají díky své komplementaritě ke koncům 
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vybraného úseku. Od přisedlých primerů začíná syntéza DNA. Samotnou syntézu provádí 

termostabilní DNA polymeráza. Nejčastěji využívaným enzymem je Taq polymeráza 

pocházející původně z bakterií Thermus aquaticus. Dnes se však již polymerázy pro PCR 

vyrábějí rekombinantními technologiemi. Taq polymeráza katalyzuje syntézu 

komplementárního řetězce DNA ve směru 5´- 3´ a navíc vykazuje exonukleázovou aktivitu ve 

směru 5´- 3´. Nemá však exonukleázovou aktivitu ve směru 3´- 5´ a v důsledku toho není 

schopná opravovat chyby vzniklé při amplifikaci. Taq polymeráza je termostabilní enzym a 

tudíž si uchovává svou aktivitu i při vysokých teplotách, které v průběhu PCR nastávají. Při 

reakci jsou využívány cyklické změny teplot, které se opakují ve třech krocích (viz obr. 4). 

Počet cyklů může být variabilní. (Labguide, 2014) 

 

1) Denaturace DNA  

Dvouřetězcová (dvouvláknová) molekula DNA se během tohoto kroku zahřívá na 

teplotu 94 – 98 °C po dobu 20 – 30 sekund. Při této teplotě dochází k rozrušení vodíkových 

můstků v dvouřetězcové molekule DNA a k rozvolnění – tání této dvoušroubovice. Vznikají 

tak dvě jednořetězcové (jednovláknové) molekuly DNA, na které mohou v dalším kroku 

nasednout primery. 

 

2) Annealing (hybridizace) 

V průběhu tohoto kroku dochází k sekvenčně specifickému nesednutí primerů 

(hybridizaci) na specifické úseky jednovláknové DNA při teplotě nejčastěji 50 – 65 °C. 

Konkrétní zvolená teplota annealingu závisí především na délce primerů a složení bazí (na 

počtu C-G bazí). Teplota annealingu ovlivňuje specifitu vazby primerů. Při příliš nízké teplotě 

dochází k nespecifické vazbě primerů, zatímco při příliš vysoké teplotě je hybridizace primerů 

málo účinná a v následujícím kroku PCR reakce dochází k nedostatečné tvorbě specifického 

produktu.   

 

3) Elongace (syntéza DNA)  

V tomto třetím závěrečném kroku dochází k syntéze nových řetězců. Primery, které 

hybridizovaly se zkoumanou jednořetězcovou DNA (templátem) v předchozím kroku 

annealingu slouží DNA polymeráze jako počátky pro extenzi komplementárního nově 

tvořeného vlákna probíhající ve směru 5´- 3´. Teplota použitá v této fázi závisí na použité 

DNA polymeráze. Nejběžnější Taq polymeráza má optimum aktivity při 72 – 80 °C. 
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Obr. 4.: Schéma polymerázové řetězové reakce ( Wikipedia: Polymerase chain reaction 

[online]. 2014 Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction 

 

 V průběhu PCR reakce dochází k exponenciálnímu nárůstu amplifikovaných řetězců 

DNA ohraničených párem primerů. V prvním cyklu PCR se počet těchto úseků pouze 

zdvojnásobí. V dalších cyklech pak slouží jako templát pro polymerázu i nově syntetizované 

řetězce. Počet cyklů PCR reakce je variabilní. Nejčastěji se využívá 30 - 45 cyklů. 

S přibývajícím počtem cyklů dochází k vyčerpání rekčních složek a reakce se dostane do tzv. 

plató fáze, kdy se počet specifických produktů PCR s dalším počtem cyklů prakticky 

nezvyšuje. 

PCR představuje jednu ze základních metodik používaných v klinické genetice. Pro 

provedení reakce často stačí i velmi malé množství templátu. Je však nutné, aby zkoumaný 

vzorek nebyl kontaminován žádnou jinou DNA, která by se mohla v průběhu amplifikace 

namnožit a zkreslit tak získaný výsledek, a neobsahoval látky inhibující průběh PCR ((jako 

např. fenol, vyšší koncentrace solí, heparin, ethanol, EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid – 

kyselina ethylendiamíntetraoctová) apod.)). Dalšími důležitými složkami reakční směsi jsou 

již dříve zmíněné primery a DNA polymeráza spolu se směsí čtyř deoxynukleosidtrifosfátů 

(dATP, dTTP, sCTP, dGTP) a pufrující složka soli používaná pro nastavení vhodné iontové 

síly prostředí. Základní součástí jsou Mg2+ ionty jejichž koncentrace v reakci ovlivňuje 

výtěžek reakce. Nízká koncentrace Mg2+ může mít za následek nízký výtěžek reakce, 

zatímco příliš vysoká koncentrace Mg2+ má vliv na snížení specifity reakce a tvorbu 

artefaktů. Součástí reakce je i reakční pufr dodávaný spolu s polymerázou a voda. (Labguide, 

2014)  
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10.2.5.1 Real-time PCR (rt – PCR) 

 Kvantitativní PCR v reálném čase (rt - PCR) umožňuje kontinuální monitoring  

imunokompromitovaných jedinců a pomáhá s identifikací pacientů s rizikem CMV 

onemocnění pro preventivní terapii a sledování odpovědi na léčbu. (Ross a kol., 2011)  

Dále umožňuje spolehlivou detekci a měření produktů generovaných během každého 

cyklu PCR reakce. K detekci vznikajícího produktu mohou být použity různé systémy, které 

jsou založeny na stanovení změny intenzity fluorescenčního záření během amplifikace. 

Metoda je založena na kombinaci PCR amplifikace se současnou fluorescenční detekcí 

množství vzniklých amplikonů v každém cyklu polymerázové řetězové reakce. S přibývajícím 

počtem vzniklých amplikonů (přibývají s každým cyklem PCR) narůstá i vznikající 

fluorescence, což se projeví vzestupem fluorescenčních křivek. rt – PCR lze použít jak pro 

stanovení kvalitativní, tak pro stanovení kvantitativní využívající relativní kvantifikaci nebo 

metodu standardní křivky. (Paldusová, 2008) 

10.2.5.2 Detekce rt – PCR 

K detekci rt – PCR reakce se používají termocyklery. Jsou to přístroje, které si po 

nastavení automaticky regulují teplotu během jednotlivých cyklů. Konkrétně pro rt - PCR jsou 

tyto přístroje navíc vybaveny ještě fluorimetrem, který detekuje změnu intenzity specifického 

fluorescenčního záření v jednotlivých cyklech. Výsledky měření jsou zaznamenány ve tvaru 

křivek, které pak software termocykleru vyhodnotí. Objem reakčních směsí bývá obvykle 

v rozmezí 15-50µl.  

Zdrojem fluorescenčního záření při rt – PCR mohou být interkalační barviva (např. 

SYBR® Green I, Eva Green) nebo specifické sondy, které se dělí na hydrolyzační (např. 

Taqman™) a hybridizační, mezi které patří např. FRET sondy (flourescence resonance energy 

transfer), Molecular Beacons a Scorpions™. (Pavlík a Pavlíková, 2004) 

SYBR® Green 

 SYBR® Green je interkalační barvivo vážící se na dvouřetězcovou DNA (dsDNA). 

Použití SYBR® Green v rt - PCR systémech má relativně vysoké nároky na specificitu 

užitých primerů a je založeno na předpokladu, že po několika cyklech PCR by majoritní část 

dsDNA v reakční směsi měla být tvořena produktem amplifikace a fluorescence emitovaná 

molekulami SYBR® Green by tedy měla reflektovat množství vzniklého PCR produktu. 
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Nevýhodou využití barviva SYBR® Green je, že i při pečlivém designu primerů a 

optimalizaci reakčních podmínek je téměř nemožné vyhnout se vzniku primer-dimer artefaktů 

a jiných nespecifických produktů, které jsou prostřednictvím SYBR® Green I detekovány 

spolu s žádoucím produktem, a zkreslují naměřená CT a následně výsledné koncentrace 

neznámých vzorků. Z tohoto důvodu jsou v klinické praxi využívány specifické sondy.  

Specifické sondy 

 Jsou využívány oligonukleotidové sondy s detekcí probíhající na dvou úrovních 

zajišťující vysokou specificitu reakce. První úrovní je vazba primerů a druhou úrovní je vazba 

sondy na komplementární sekvenci uvnitř amplifikovaného cílového úseku DNA. Vysoká 

specifita je založena na předpokladu, že je velmi nepravděpodobné, že by následkem 

nespecifické vazby primerů vznikal artefakt obsahující cílovou sekvenci sondy. Pokud tedy 

sonda zvýší svou fluorescenční aktivitu, je to vždy proto, že specificky hybridizovala s 

produktem amplifikace. 

TaqMan™ 

Jsou to oligonukleotidy značené na obou koncích. Na 5´konci je navázán flourofor 

(reporter) a na 3´konci pak zhášeč (quencher). Excitovaný fluorofor předává svou energii 

zhášeči, který fluoreskuje na jiné vlnové délce než fluorofor – zháší fluorescenci fluoroforu.  

Při vazbě sondy na komplementární sekvenci a elongaci prováděné při PCR reakci Taq 

polymerasou dochází ke štěpení sondy od 5‘-konce. Vlivem prostorového oddělení fluoroforu 

a zhášeče pak už nedochází ke zhášení fluorescence fluoroforu. Nárůst produktů PCR reakce 

je zjištěno nepřímo pomocí sledování nárůstu fluorescence fluoroforu (viz obr. 5).  
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Obr. 5: Nasednutí značené sondy (LAB Guide - průvodce laboratoří [online]. Dostupné z: 

http://labguide.cz/taqman-sondy/) 

 

FRET-sondy  

 Jsou to hybridizační sondy používané ve dvojici. Každá z nich je komplementární 

k určitému úseku cílové DNA. Úseky DNA jsou blízko sebe, a to z důvodu, aby 5´ konec 

jedné sondy a konec 3´ druhé sondy byly v kontaktu. Oba vzájemně sousedící konce jsou 

značeny barvivy. Po excitaci přenáší donor (fluorescein) z jedné sondy energii na akceptor 

druhé sondy, která emituje fluorescenci použitou k měření. 

Molecular Beacons 

 Jsou to jednořetězcové oligonukleotidy, jejichž konce jsou vzájemně komplementární, a 

tudíž vytvářejí vlásenku. Na jednom konci oligonukleotidu je fluorochrom, na druhém je 

zhášeč, který po vytvoření vlásenky blokuje emisi fluorescence z fluorochromu sedícím na 

druhém konci. Ke vzniku měřitelného záření dochází po rozvolněné vlásenky a hybridizaci 

sondy na sledovaný úsek DNA 

Scorpions™ 

 U tohoto druhu sond je spojena přítomnost primeru a sondy v jediné molekule. Sondy 

mohou být ve tvaru vlásenky nebo v duplexním formátu. Molekula je tvořena dvěma 

oligonukleotidovými řetězci. První řetězec tvoří specifický primer sloužící jako PCR blokátor 
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(odděluje primer od sondy a zabraňuje přepisu sekvence sondy), sondou a fluoroforem na 5‘-

konci sondy. Druhý řetězec má na svém 3‘-konci zhášeč, je komplementární se sekvencí 

sondy a váže se na ni, díky čemuž dochází ke zhášení fluorescence. Sonda Scorpions™ se v 

oblasti primeru váže na cílovou sekvenci zkoumané DNA a dochází k její extenzi. Poté 

nastává tepelná denaturace, při které je prodloužený primer oddělen od cílové sekvence a 

sonda se zhášečem disociuje. Po snížení teploty se prodloužený Scorpion nově uspořádá a 

sonda se váže na prodloužený primer. Vzniká vlásenka a fluorescenční záření. (Pavlík a 

Pavlíková, 2004) 

10.2.5.3 Analýza a interpretace dat rt – PCR 

Na ose x jsou jednotlivé cykly, na ose y fluorescenční signál. Mez detekce (treshold) je 

úroveň fluorescence zvolená na základě propočtu softwaru v proložení křivek standardů QS1 

– QS4 (quality standart) nad úroveň signálu pozadí NTC (negativ control). Signál, který je 

detekován nad thresholdem se považuje za pozitivní signál, který lze použít pro definici Ct 

(cycle of threshold) bodu vzorku. Ct bod je místo protnutí thresholdu a fluorescence v určitém 

cyklu.  Signál, který je detekován pod thresholdem, je brán jako negativní. Lineární regresí Ct 

bodů standardů (tj. vzorků se známou počáteční koncentrací cílového úseku DNA) je získána 

standardní křivka (viz obr. 6). Porovnáním bodů Ct neznámých vzorků s příslušnou 

standardní křivkou jsou získány hodnoty počátečních koncentrací těchto studovaných vzorků. 

(Labguide, 2014) 

 

Obr. 6:  Kalibrační křivka (vlastní zdroj – Laboratoř lékařské genetiky. IKEM) 
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11. Monitoring 

 K průkazu a monitoringu CMV infekce jsou v klinických laboratořích nejčastěji 

využívány, pro svou možnost standardizace, sérologické techniky nepřímého stanovení nebo 

přímý průkaz přítomnosti viru pomocí virových antigenů a PCR. Vyšetřovací algoritmus (viz 

obr. 7) začíná sérologickým průkazem CMV IgG a IgM protilátek, následovaným případným 

doplňkovým testem avidity CMV IgG protilátek schopným alespoň částečně rozlišit 

primoinfekci od reinfekce, popřípadě přímým průkazem viru.  

 Kvantitativní detekce HCMV-DNAemie pomocí PCR v reálném čase je v současné 

době primární volbou pro virologické sledování infekce HCMV u pacientů po transplantaci. rt 

– PCR kvantifikace HCMV-DNA poskytuje citlivé a specifické údaje pro detekci viru, stejně 

jako sledování vývoje a průběhu infekce, a proto je základem pro určení vhodné antivirové 

terapie. (Boeckh, Ljungman, 2009) Je také vhodnější pro standardizaci a automatizaci než 

tradiční antigenémie (Boaretti a kol., 2013) Kvůli větší citlivosti a zkrácené technologické 

době je z velké části nahrazují. (Schnepf a kol., 2013) 

V současnosti nejvíce používaná preemptivní terapie je založena na monitoringu virové 

nálože a zahájení antivirové léčby po překročení cut – off. Na téma stanovení cut – off pro 

pacienty po transplantaci kostní dřeně a solidních orgánů existuje řada studií. Doposud však 

neexistuje žádné univerzální doporučení pro stanovení hodnoty cut – off.  

Důvodů je hned několik: Prvním z důvodů je vysoká variabilita metodiky detekce CMV 

(různý klinický materiál, metoda izolace DNA, výběr cílových genů, atd.). (Boeckh, 

Ljungman, 2009) CMV DNA je obecně detekována dříve a ve větších kvantitativních 

množstvích (přibližně 10násobně vyšší) v plné krvi ve srovnání s plazmou. Vzhledem k tomu, 

že latentní DNA přetrvává v buněčné frakci krve, je pravděpodobnější, že detekce CMV v 

plazmě odráží aktivní infekci. (Tsai a kol., 2016) Dalším důvodem je skutečnost, že u různých 

skupin pacientů je riziko progrese CMV různě vysoké, rychlost replikace viru je totiž různá 

v závislosti na funkci imunitního systému hostitele. (Boeckh, Ljungman, 2009) V literatuře je 

často hodnota nad >100 kopií/ ml udávána jako významná pro pacienty po transplantaci 

kostní dřeně. (Martín-Gandul a kol., 2012) Pro pacienty po transplantaci solidních orgánů jsou 

udávány hodnoty cut – off vyšší. David-Neto a kol. 2014, ve své studii definoval jako mezní 

hodnotu 300 kopií/ml. Při preemptivním přístupu je v literatuře hojně zmiňována hodnota 

virémie >2000 kopií/ml (někdy i vyšší). Toto neplatí pro preventivní podávání  



 

37 

(medikamentózní léčbu)  pacientů v riziku CMV reaktivace. V tomto případě by pozitivní 

hodnota virémie byla jistě důležitým signálem. (Martín-Gandul a kol., 2012)  Záleží tak na 

konkrétním ošetřujícím lékaři jaký přístup zvolí - tj. zda si zvolí preventivní podávání léků vs. 

preemptivní přístup.  

 

Obr. 7 : Vyšetřovací algoritmus CMV (Výukový materiál NRL SZÚ pro herpetické viry, 

RNDr. K. Roubalová, CSc.) 

 

12. Terapie 

CMV infekce je asociována s různou mírou morbidity a mortality v závislosti na stavu 

imunity postiženého jedince. Léčba CMV infekce se provádí různými způsoby. U jedinců 

s dobrým imunitním systémem je léčba symptomatická. Doporučuje se klidový režim a dieta. 

Jiné je to u příjemců transplantátů solidních orgánů,  hematopoetických kmenových buněk a u 

kongenitálních CMV infekcí. U těchto pacientů je nasazena antivirová terapie, která má 

bohužel mnoho závažných vedlejších toxických účinků a je spojena i s rizikem vzniku 

rezistencí.  

Antivirová terapie se provádí jedním ze tří následujících režimů:  

a) profylaktická (preventivní) terapie,  

b) preemptivní terapie pro osoby s nízkou hladinou replikačního viru, 

c) léčba zjištěné CMV nemoci.  
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Profylaktická léčba se zahajuje v době transplantace orgánů nebo hematopoetických buněk, 

zatímco preemptivní terapie je zahájena u vysoce rizikových asymptomatických pacientů, u 

kterých je dosažena předem definovaná prahová hodnota CMV DNAemie v krvi nebo 

plazmě. (McIntosh a kol., 2016) Hlavní výhodou preemptivní terapie je, že pacienti, u kterých 

nedojde k rozvoji onemocnění, nejsou vystaveni zbytečné antivirové léčbě. Je založena na 

screeningu včasného prokázání CMV viremie. Nevýhodou je to, že by mohlo dojít k nástupu 

klinické nemoci před laboratorní detekcí. (Lautenschlager a kol., 2013) Současná léčba CMV 

zahrnuje antivirové terapie s využitím léčiv, jako jsou ganciclovir, jeho proléčivo 

valganciclovir nebo foscarnet. (McIntosh a kol., 2016) 

12.1 Ganciclovir a Valganciclovir 

 Ganciclovir je acyklický analog guanosinu aktivovaný multifázovým trifosforylačním 

procesem, který je katalyzovaný virovou kinázou kódovanou UL97 a následnými buněčnými 

kinázami. Ganciclovir přerušuje syntézu virové DNA prostřednictvím kompetitivní 

inkorporace, což nakonec vede k ukončení řetězce DNA. Tento mechanismus účinku přispívá 

k rezistenci na ganciclovir prostřednictvím genových mutací UL97 a méně často mutací v 

genu UL54 kódujícího CMV DNA polymerázu. Lék byl nejprve schválen jako intravenózní 

přípravek pro léčbu CMV retinitidy u pacientů s AIDS a později byl schválen pro léčbu CMV 

u pacientů se SOT a pro prevenci CMV u pacientů s pokročilým HIV. Valganciclovir, 

schválený v roce 2000, nahradil v klinické praxi orálně podávaný  ganciclovir kvůli své vyšší 

biologické dostupnosti 55-60 %, zatímco biologická dostupnost orálně podávaného 

gancicloviru byla jen cca 5 %. Nasazení intravenózní léčby ganciclovirem dnes představuje 

první volbu v léčbě CMV infekce. Léčba je však bohužel spojena významnou toxicitou pro 

kostní dřeň, což vede k neutropenii, trombocytopenii a anémii.  

12.2 Foscarnet 

 Foscarnet je lékem druhé volby u pacientů, u nichž selhala léčba ganciclovirem kvůli 

rezistenci na ganciclovir. Foscarnet může být také podáván pacientům s neutropenií, kde je 

kontraindikován ganciclovir. Foscarnet sodný je pyrofosfátový analog, který se váže na 

vazebné místo pro pyrofosfát, blokuje štěpení pyrofosfonátu z koncového trifosfátu přidaného 

k rostoucímu řetězci DNA, a tím inhibuje virovou DNA polymerázu. Resistence na foscarnet 

je spojena s bodovými mutacemi v genu UL54. Nejzávažnějším klinickým vedlejším účinkem 

léčby foscarnetem je renální toxicita, která vede k nerovnováze elektrolytů a může mít za 

následek smrt.  
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12.3 Cidofovir 

V roce 1996 byl cidofovir schválen pro léčbu CMV retinitidy u pacientů s AIDS. Při 

nízké perorální biologické dostupnosti (<5 %) je lék využíván pouze jako intravenózní 

přípravek. Cidofovir je stabilní v aktivní formě v buňkách, což jej odlišuje od jiných léků ve 

své třídě. Je považován za léčbu druhé linie a je zpravidla vyhrazen jako alternativa pro léčbu 

rezistentních kmenů. Cidofovir je acyklický širokospektrální antivirový nukleosid fosfonát. 

Má účinnost proti mnoha virům Herpesviridae, stejně jako dalším DNA virům. Cidofovir-

difosfát je kompetitivní inhibitor virové DNA polymerázy, což má za následek předčasné 

ukončení řetězce během syntézy DNA. Akumulace cidofoviru v ledvinách způsobuje 

závažnou renální toxicitu.  

12.4 Léky v klinickém vývoji 

 Nově vyvíjené léky jsou již méně toxické a svým mechanismem účinku redukují i 

možnost vzniku lékových rezistencí, což jsou hlavní nevýhody současné léčby antivirotiky 

typu ganciclovir, valganciclovir nebo foscarnet.  

12.4.1 Brincidofovir 

Brincidofovir je cidofovir s postranním řetězcem lipidu, který zmírňuje těžkou renální 

toxicitu spojenou s cidofovirem. Je dobře absorbován intracelulárně, kde je štěpený jeho 

lipidový řetězec. Vlivem tohoto mechanismu je tak málo pravděpodobné, že aktivní forma 

léku bude pokračovat v cirkulaci a toxicky působit renální tubuly. Podávání brincidofoviru má 

toxický vliv na gastrointestinální trakt, avšak ne na kostní dřeň. Lék se v současné době 

nachází v třetí fázi klinického testování. 

12.4.2 Maribavir 

Maribavir zabraňuje výstupu nových CMV virionů z jádra inhibicí UL97 

zprostředkované fosforylace jaderného Lamin A/C. Lék se v současné době nachází v třetí 

fázi klinického testování. (McIntosh a kol., 2016) 
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13. Závěr 

 Cytomegalovirová infekce je stále celosvětově rozšířená a je významnou příčinou 

vysoké mortality a morbidity u imunokomprimovaných jedinců a kongenitálně infikovaných 

dětí. Kvantifikace lidského cytomegaloviru metodou rt – PCR představuje důležitý parametr 

pro prognózu vývoje CMV onemocnění u těchto jedinců. Je to první volba virologického 

monitoringu HCMV. Virémie koreluje s klinickými příznaky a její měření metodou rt – PCR 

je využíváno k monitoringu antivirové terapie. Nastavení hladiny cut – off však zůstává 

v rukou jednotlivých center, které si je na základě vlastních měření stanoví. Optimální pro 

laboratorní diagnostiku je samozřejmě kombinace více diagnostických metod, jako je např. 

imunohistochemický průkaz nebo průkaz CMV antigenu pp65. Antivirová terapie je pak 

nastavena na konkrétního jedince a v souvislosti s jeho zdravotním stavem. Je velmi účinná 

při léčbě a prevenci CMV onemocnění u pacientů po transplantaci solidních orgánů nebo po 

transplantaci kmenových buněk, a to buď preemptivní terapií, nebo profylaxí.  

 Vypracování této bakalářské práce mi přineslo celkové seznámení s touto 

problematikou a bylo pro mě velkým přínosem. Získané informace budu moci použít v své 

laboratorní praxi.   
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