
Univerzita Karlova 

3. lékařská fakulta 
Autoreferát disertační práce 

 

 
Studijní program: Biomedicína 

Studijní obor: Preventivní medicína 

 

 

 

MUDr. Jana Malinová, MBA. 
 

Hladiny specifických protilátek proti spalničkám u zaměstnanců 

fakultní nemocnice v době rizika jejich návratu 

 
Levels of specific antibodies against measles, in university hospital 

staff, during the 2018-2019 measles outbreak in Prague, CZ. 

 
Školitel: Doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc. 

 
Praha, 2020 

 
 
 

 
 



2 
 

 
 
 

 
 
Obor: Preventivní medicína 
 
Předseda oborové rady:  Doc. MUDr. Alexander Čelko CSc.  
 
Školicí pracoviště: Ústav epidemiologie a biostatistiky  
 
Autor: MUDr. Jana Malinová 
 
Školitel: Doc. MUDr. Alexander Čelko CSc. 
 
Školitel konsultant (byl – li): 
 
Oponenti: 
 
Autoreferát byl rozeslán dne: 
 
Obhajoba se koná dne 24. září 2020 v 11 hod. na  3 . lékařské fakultě  UK  v Praze  
 
 
S disertací je možno se seznámit na děkanátě 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Obsah 
 

1. Souhrn ................................................................................................................................. 4 

Summary .................................................................................................................................... 5 

2. Úvod .................................................................................................................................... 6 

3. Primární a sekundární cíle................................................................................................... 7 

4. Materiály a metody ............................................................................................................. 8 

5. Výsledky ............................................................................................................................. 9 

6. Diskuse .............................................................................................................................. 10 

7. Závěr ................................................................................................................................. 12 

8. Použitá literatura ............................................................................................................... 13 

9. Seznam publikací doktoranda ........................................................................................... 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. Souhrn 
 
V období mezi květnem roku 2018 a prosincem roku 2019, v době zvýšeného epidemického 

výskytu spalniček v České republice, zejména v Praze, byla provedena prospektivní 

sérologická studie u zaměstnanců fakultní nemocnice zaměřená na zjištění séropozitivity proti 

spalničkám. Celkem bylo vyšetřeno 2.782 zaměstnanců fakultní nemocnice ve věku 19-89 let.  

Cílem studie bylo zjistit, zda míra séropozitivity proti spalničkám u zdravotnického personálu 

je vyšší než 90 % a zda případně není ovlivněna některým ze sledovaných prediktorů, tj. 

pohlaví, věk, způsob získání imunity, nadváhou či obezitou, kouřením a souběžným 

onemocnění. Protože se předpokládala imunita získaná zpravidla v dětství ať už očkováním 

nebo přirozeným způsobem, hodnotila se také perzistence séropozitivity. 

Výsledky této studie potvrdily, že séropozitivita zdravotnického personálu byla vyšší než 90 % 

nezávisle na jejím získání. Přesto o něco vyšší (98 % séropozitivita) zůstala u těch, co v dětství 

spalničkami onemocněli. I když očkování alespoň jednou dávkou zajistilo 92,3 % 

séropozitivitu, jedinci očkováni jednou dávkou vakcíny ji ztráceli častěji a hypotetického limitu 

séropozitivity po více než 45 let všichni nedosáhli, tj. necelých 87 % z nich si uchovalo hladiny 

protilátek specifických proti spalničkám nad séropozitivní mezí. Zjištěná séropozitivita 

zdravotnického personálu nebyla ovlivněna sledovanými faktory (tj. pohlaví, věk, kouření, 

nadváha či obezita nebo souběžné onemocnění).  

Závěrem lze konstatovat, že specifická imunita proti spalničkám mezi zdravotnickým 

personálem fakultní nemocnice je dostatečná, k zabránění nekontrolovatelného šíření spalniček 

v případě jejich zavlečení do nemocničního zařízení. Pokud by došlo k epidemickému zvýšení 

výskytu spalniček, dodatečně by se očkovali jen ti jedinci, u nichž schází záznam o získání 

imunity, nebo byli očkováni v minulosti pouze jednou dávkou vakcíny proti spalničkám. 
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Summary 
Between May 2018 and December 2019, during an epidemic measles outbreak in the Czech 

Republic, especially in Prague, a prospective serological study was conducted by staff at the 

Kralovske University Hospital, which focused on determining the measles seropositivity of the 

Kralovske University Hospital personal. During the study, a total of 2,782 university hospital 

employees, between the ages of 19-89 years, were examined. 

The aim of the study was to determine whether the measles seropositivity rate in medical 

personnel was greater than 90 % and whether seropositivity was affected by any of the studied 

variables such as gender, age, natural vs. acquired immunity, overweight or obesity, smoking, 

and concomitant disease. Since childhood immunity, obtained either by infection or 

vaccination, was assumed, seropositivity persistence into adulthood was also evaluated. 

The results of the study confirmed that the seropositivity of medical personnel was greater than 

90 % independently of how it was acquired. However, seropositivity was higher (98 %) in those 

who had natural immunity via a childhood measles infection. Although vaccination with at least 

one dose of the vaccine produced 92.3 % seropositivity, it was also observed that those who 

only received a single dose of the vaccine were more likely to lose their immunity by 45 years 

after their vaccine, i.e., less than 87 % retained measles-specific antibody levels above the 

seropositive limit. The seropositivity of the medical staff was not affected by the monitored 

variables, i.e., gender, age, overweight or obesity, smoking, and concomitant disease. 

In conclusion, we found that specific immunity to measles, among the medical staff at the 

Kralovske University Hospital, was sufficient to prevent an uncontrollable spread of measles 

in the event that the measles virus entered the hospital facility. Should there be an epidemic 

increase in measles, only those individuals without an immunization record and those who 

previously received only a single dose of the measles vaccine, would need to be vaccinated 
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2. Úvod 
 
Spalničky patří mezi nejzávažnější virová, exantémová, systémová infekční onemocnění, která 

postihují celosvětovou populaci po stovky let. Spalničky jsou výhradně antroponózou a 

objevují se v jakékoli populaci nezávisle na kontinentu či klimatickém pásmu. Vyskytují se jak 

v zemích s nízkým hygienickým standardem, zvláště tam, kde je vysoká podvýživa dětí, ale i 

ve vyspělých zemích.  

V posledních letech bylo také zaznamenáno v České republice několik ohnisek lokálního 

epidemického zvýšení výskytu spalniček, které díky vysoké proočkovanosti postihlo omezený 

počet populace. Vakcinace, která byla v České republice po několik desetiletí prováděna 

praktickými dětskými lékaři, vedla k vysoké proočkovanosti, a tím byla zajištěna i kolektivní 

ochrana pro jedince, pro které bylo toto očkování kontraindikováno. Bohužel v posledních 

letech v důsledku celosvětových anti-vax kampaní dochází také v České republice k mírnému 

poklesu proočkovanosti a kopíruje situaci známou ze zahraničí. Důvodů poklesu 

proočkovanosti je ale hned několik, např. náboženské přesvědčení, alternativní životní styl, 

nedostatek financí či migrace obyvatelstva. 

Sledování perzistence hladin protilátek celé populace a určování stavu imunity je finančně, 

časově i logisticky velmi náročné. Podstatné je nicméně to, že neznalost hladiny protilátek 

zdravotnického personálu a zaměstnanců nemocnic by mohlo představovat značné riziko. Při 

epidemickém zvýšení počtu nemocných se spalničkami může totiž dojít k ohrožení chodu 

oddělení, popř. celé nemocnice, neboť nemocný zaměstnanec s nedostatečnou imunitou proti 

spalničkám se stává zdrojem infekce nejen pro pacienty, ale také pro své kolegy.  

Z těchto důvodů byla v rámci strategie prevence infekčních chorob koncipována tato studie 

s cílem zjistit stav séropozitivity proti spalničkám u zdravotnického personálu, respektive 

zaměstnanců nemocnice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Studie byla vedena 

jako sérologická prospektivní s ověřením stavu hladin IgG protilátek specifických proti 

spalničkám. Kromě toho bylo vybráno několik základních prediktorů, které by mohly ovlivnit 

perzistenci sledované séropozitivity, tj. pohlaví, věk, nadváha či obezita, kouření a souběžná 

onemocnění.  

Předkládaná práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na souhrn poznatků 

týkající se virologie, imunologie a epidemiologie spalniček, včetně klinického obrazu tohoto 

onemocnění. V praktické části je představena metodologie studie, včetně provedených analýz, 

výsledků a diskuze doplněné závěrem.  
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3. Primární a sekundární cíle 
 
Primárním cílem této studie bylo ověřit a zhodnotit perzistenci protilátek specifických vůči 

spalničkám u zdravotnického personálu, který byl v dětství očkování buď jednou nebo dvěma 

dávkami, případně získal imunitu díky onemocnění spalničkami v letech, kdy každoročně 

postihly několik desítek tisíc osob.  

Byl učiněn předpoklad, že 90 % seropozitivita dosažená u zdravotnického personálu, včetně 

spodního limitu spolehlivosti, představuje bezpečnou komunitní ochranu a nevyžaduje žádné 

specifické dodatečné očkování jedinců či skupin zaměstnanců nemocnice. Jako nulová 

hypotéza byla přijata séropozitivita nižší než 90 % a to včetně spodního limitu 95 % intervalu 

spolehlivosti. Pokud by byla tato nulová hypotéza zamítnuta, pak by platila alternativní, která 

by potvrdila uvedený předpoklad, že byla mezi zdravotnickým personálem dosažena minimálně 

90 % séropozitivita vůči spalničkám, včetně 95 % intervalu spolehlivosti. 

Sekundárním cílem bylo zhodnotit vliv vybraných prediktorů na perzistenci séropozitivity. 

Vzhledem k tomu, že velikost souborů v podskupinách rozdělených podle prediktorů nemusela 

být již dostatečně velká, tj. síla testu nemusela dosahovat alespoň 80 %, bylo hodnocení 

dosažené séropozitivity prováděno jen relativně k referenční skupině nezávisle na testování 

obou shora uvedených hypotéz. Výsledky sekundárního cíle byly interpretovány s tímto 

ohledem obezřetně tak, aby se zabránilo případnému zkreslení. 
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4. Materiály a metody 
 
Ve studii byla použita data získaná v rámci preventivních prohlídek zaměstnanců a 

z univerzálního nemocničního informačního systému (UNIS), do kterého se zadává veškerá 

zdravotní dokumentace o pacientech.  Podmínky vymezené Etickou komisí pro účely této studie 

bylo schválení použití dat týkající se výhradně zdravotnického personálu. Ze systému UNIS 

byly po souhlasu účastníka studie použity údaje o jeho tělesné hmotnosti, výšce, pohlaví, 

souběžných onemocněních a je kuřáctví. Bohužel tento systém nevedl dokumentaci o 

provedeném očkování. 

Všem zařazeným účastníkům do studie byl odebrán vzorek žilní krve, ze kterého bylo 

připraveno sérum pro stanovení IgG protilátek specifických vůči spalničkám. Séra se 

uchovávala při teplotě nižší než -20 °C a následně se zpracovávala v jedné centrální laboratoři 

fakultní nemocnice. K tomu byl použit stále stejný test a ke stanovení specifických protilátek 

vůči spalničkám se použila metoda ELISA (výrobce kitu Immunolab GmbH, Kassel, 

Německo).  

Pro stanovení séropozitivity byl použit limit deklarovaný výrobcem soupravy, tj. 12 AU/mL, 

kde AU představovaly libovolné jednotky určené výrobcem. Pokud byl výsledek stanovení 

vyšší než tento limit, byl jedinec považován za séropozitivní. Séropozitivita byla definována 

jako procentuální proporce jedinců, kteří měli hladinu protilátek nad séropozitivním limitem 

definovaným sérologickým stanovením, tj. >12 AU/mL. V případě, že jedinec měl hladinu 

protilátek v rozsahu 8-12 AU/mL (tj. v oblasti hraniční pozitivity) bylo měření opakováno nebo 

byl odebrán nový vzorek tak, aby se potvrdila buď séropozitivita (>12 AU/mL) nebo 

séronegativita (< 8 AU/mL). 

Celkem bylo do studie zařazeno 2.784 subjektů. Z nich bylo 2.243 osob zdravotnického 

personálu (tj. lékaři, střední a pomocný zdravotnický personál). Ostatní osoby představovaly 

technicko-hospodářské pracovníky a administrativní pracovníky, včetně 68 pracovníků cízí 

státní příslušnosti. 
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5. Výsledky 
 
Zjištěná séropozitivita proti spalničkám byla u zdravotnického personálu fakultní nemocnice 

vyšší než 90 %. Tím byl prokázán primární cíl této studie. 

Tento výsledek nebyl ovlivněn ani způsobem získání séropozitivity, tj. zda jedinci byli 

v minulosti očkováni nebo imunitu získali přirozeným způsobem po onemocnění spalničkami. 

Účastníci narození v letech 1971-2000 byli očkováni jednou nebo 2 dávkami a narození po roce 

1975 byli kompletně očkováni dvěma dávkami vakcíny proti spalničkám, zatímco přirozeně 

imunizovaní po onemocnění byli účastníci narození před rokem 1965. Všechny tři skupiny 

dosahovali séropozitivity vyšší než 90 %, neboť očkovaní 1 nebo 2 dávkami dosahovali 92,3 

% séropozitivitu (95 % CI: 91,0-93,4 %), kompletně očkovaní dvěma dávkami 93,7 % 

séropozitivitu (95 % CI: 92,4-94,9 %) a přirozeně imunizovaní 98 % séropozitivitu (95 % CI: 

96,5-99,0 %).  

Subjekty s přirozeně získanou imunitou proti spalničkám vykazovaly významně vyšší 

séropozitivitu než subjekty, které byly očkovány buď kompletně nebo alespoň jednou dávkou 

vakcíny proti spalničkám. Tomu odpovídaly hrubé poměry šancí, které oproti očkovaným vždy 

prokazovaly zvýšenou šanci pro dosažení vyšší séropozitivity. S tím pak souvisí i vyšší míra 

její perzistence, zohlední-li se věk subjektů s přirozenou imunitou. 
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6. Diskuse 
 
Před zavedením plošného očkování se spalničky objevovaly endemicky obvykle 

v pravidelných cyklech po 2-5 letech. Očkování významně změnilo epidemiologickou situaci 

jejich výskytu a ve většině evropských zemí přestaly být endemické. Nicméně ohniska 

onemocnění stále přetrvávají, a proto spalničky stále patří mezi rizikové, a to zejména pro tu 

nejvnímavější dětskou populaci. Světová zdravotnická organizace ustanovila cíl celosvětové 

eradikace spalniček v letech 2005-10 [Cutts 1998], který se však nepodařilo naplnit. V roce 

2016 byly oba kontinenty Jižní i Severní Amerika vyhlášeny prostými spalniček, i když i nadále 

se sporadicky objevují případů zejména importované [Holzmann 2016].  

Tato séroprevalenční studie provedená ve fakultní nemocnici se zaměřila na séropozitivitu proti 

spalničkám u zdravotnického personálu, včetně ostatního nemocničního personálu, aby určila, 

zda nemocniční zaměstnanci mohou být ve vyšším riziku ohrožení v případě zavlečení 

spalniček do nemocnice, kde by představovaly riziko nozokomiální infekce.  

Do studie bylo zařazeno celkem 2.784 zaměstnanců fakultní nemocnice. Během období květen 

2018 až prosinec 2019 účastníci studie podstoupili vyšetření IgG protilátek specifických proti 

spalničkám. Bylo to v období, kde byl v Praze pozorován zvýšený epidemický výskyt 

spalniček. Údaje sledovaných prediktorů, jako pohlaví, věk, tělesná hmotnost a výška včetně 

kouření a souběžného onemocnění, byly získány z nemocniční databáze (UNIS) a stav získané 

imunity proti spalničkám byl získán přímým dotazem účastníka. Bohužel nebylo možné 

očkování či přirozeně získanou imunitu ověřit z databázových záznamů, neboť ty nebyly 

vedeny.  

Primárním cílem bylo zjistit, zda séropozitivita u nemocničního personálu není nižší než 90 %. 

Počet zařazených účastníků byl dostatečně vysoký k tomu, aby mohl být tento cíl prokázán. Ve 

studijní populaci byla potvrzena non-inferiorita proti hypotetické míře séropozitivity, protože 

nejen střední hodnota ale také spodní limit 95 % intervalu spolehlivosti byl vyšší než 90 %, tj. 

92,6 %. Tento výsledek byl dosažen jak u účastníků očkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny 

proti spalničkám v dětství (séropozitivita spodního limitu 95 % intervalu spolehlivosti: 91,0 %) 

tak u účastníků s přirozeně získanou imunitou po onemocnění spalničkami v dětství 

(séropozitivita spodního limitu 95 % intervalu spolehlivosti: 96,5 %). I když hladiny přirozeně 

nebo očkováním indukovaných protilátek proti spalničkám byly u většiny nad séropozitivním 

limitem, byl pozorován rozdíl mezi očkovanými a přirozeně imunizovanými účastníky.  

Zdá se, že přirozená imunizace spalničkami vede k robustnější imunitní odpovědi 

s pravděpodobně delší perzistencí než očkování, a to ať už s jednou nebo dvěma dávkami 
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vakcíny. Ať již byla imunita získána přirozeným nebo umělým způsobem nebyl u osob zjištěn 

žádný klinický rozdíl. 

Podle předpokladu bylo zjištěno, že účastníci narození v letech 1971-75, z nichž většina byla 

očkována pouze jednou dávkou vakcíny proti spalničkám, měli častěji hladiny specifických 

protilátek nižší, než byl séropozitivní limit, tj. míra séropozitivity této kohorty byla významně 

nižší než u ostatních, tj. 86,6 %. Obdobný výsledek byl pozorován také v séroprevalenční studii 

prováděné v obecné české populaci v roce 2013 [Tomášková 2018], kde kohorta narozených 

v letech 1968-1978 dosahovala jen 80,4 % séropozitivity. Je tak zřejmé, že nejohroženější 

skupinou se v současnosti stávají ty ročníky, které byly v dětství očkovány pouze jednou 

dávkou vakcíny proti spalničkám.  

Míra séropozitivity zjištěná v naší studii na populaci zdravotnického personálu byla srovnatelná 

s výsledky jiných publikací. Publikované výsledky meta-analýzy 23 studií [Bianchi 2020], 

které se věnovaly séroprevalenci u italských zdravotníků, potvrdily relativně vysokou 

séropozitivitu v této profesní komunitě - 88,5 % (95 % CI: 84,6-91,9 %) ze všech zařazených 

studií a 90,9 % (95 % CI: 87,5-93,8 %) ze studií se sérologickým ověřením. Vyšší než 90 % 

séropozitivita mezi zdravotnickým personálem byla dokumentována také v dalších zemích, 

například 93 % ve Francii [Botelho-Nevers 2011], 98 % ve Španělsku [Urbiztondo 2013], 91,8 

% séropozitivita v Japonsku [Kumakura 2013]. 

Z výsledků naší studie lze předpokládat, že perzistence dostatečně vysokých hladin protilátek 

specifických proti spalničkám je trvalá bez ohledu na způsobu jejich získání. Přesto se zdá, že 

vyšší séropozivita zůstává u jedinců po přirozeně indukovaných protilátkách než u jedinců 

očkovaných alespoň jednou dávkou. 

Séropozitivita získaná kompletním očkováním proti spalničkám nebyla závislá na pohlaví 

jedince a délce doby od ukončeného očkování. Nebyla ovlivněna ani souběžným onemocnění, 

kouřením, nadváhou a/nebo obezitou jedince. Podobně také míra séropozitivity byla u 

účastníků s přirozeně získanou imunitou na uvedených faktorech nezávislá s výjimkou 

souběžného onemocnění, které ji snižovalo. Lze to vysvětlit tím, že jedinci s přirozenou 

získanou imunitou patřili mezi starší věkové kohorty, což zvyšovalo riziko souběžných 

onemocnění, které mohly alterovat získanou specifickou imunitu, případně vyžadovaly léčbu 

s imunosupresivními účinky, které mohly vést ke snížení hladin protilátek pod séropozitivní 

mez.  
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7. Závěr 
 
Výsledky naší studie potvrdily dlouhodobé přetrvávání >90 % séropozitivity proti spalničkám, 

a to nezávisle na způsobu získání imunity. Přesto o něco vyšší séropozitivita perzistuje u 

zdravotnického personálu, který získal imunitu proti spalničkám přirozeným způsobem, tj. 

onemocněním. Zda to má nějaký klinický význam není dosud známé, protože nebyla 

pozorována zvýšená vnímavost kompletně očkovaných proti spalničkám oproti těm, co 

v dětství spalničkami onemocněli.  

Přetrvávání vysoké séropozitivity nebylo ovlivněno sledovanými faktory s výjimkou 

souběžných onemocnění u jedinců s přirozeně získanou imunitou, kteří ji mírně ztráceli. Bylo 

však znovu potvrzeno, že jedinci s neúplným očkováním, tj. s očkováním jednou dávkou 

vakcíny proti spalničkám, se mohou později stát znovu vnímavými. Proto je na místě, zejména 

zdravotnický personál ať už s neznámým stavem očkování nebo s očkováním jednou dávkou, 

řádně očkovat, buď dvěma dávkami nebo doplnit očkování podáním druhé dávky. Výsledky 

této studie nevedou k přesvědčení o tom, že je třeba zdravotnický personál pravidelně očkovat 

přidáním třetí dávky či dalších dávek vakcíny, pokud byli kompletně očkováni v dětství nebo 

v dětství spalničkami onemocněli.  

V každém případě by bylo vhodné do nemocniční databáze UNIS doplnit informaci o 

provedených očkováních, včetně očkování proti spalničkám, a to u každého nemocničního 

zaměstnance v rámci pracovnělékařských prohlídek. Data by měla být verifikována 

z dostupných údajů, nejčastěji z očkovacích průkazů, případně záznamů zdravotních 

pojišťoven. Tím by se lépe organizovala preventivní očkování potřebná pro zdravotnický 

personál. 

V souladu s doporučením ACIP se domníváme, že namísto plošné revakcinace nebo 

sérologické kontroly protilátek je v době rizika epidemického zvýšení onemocnění vhodná jen 

cílená imunizace ohrožených zdravotnických pracovníků, a to s neúplným očkováním nebo s 

chybějící znalostí o získané imunitě. 
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