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1 ÚVOD  

Tématem mé bakalářské práce jsou trendy ve výskytu virových hepatitid v ČR 

a ve světě. Výskyt virových hepatitid je v současné době stále významným 

zdravotnickým problémem. Celosvětově jsou virové hepatitidy nezanedbatelnou 

příčinou morbidity a mortality. Z těchto důvodů mě jako studentku oboru Veřejného 

zdravotnictví, které se zabývá ochranou veřejného zdraví, tato problematika velmi 

zaujala a chtěla jsem se tomuto tématu podrobněji věnovat v zadané práci. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat jednotlivé typy virových hepatitid, specifikovat 

jejich charakteristiky, možnosti prevence a hlavně se zaměřit na trendy jejich výskytu 

v ČR a ve světě. Dalším cílem je zpracovat data výskytu virových hepatitid, vytvořit 

z nich názorné grafy a provést jejich vyhodnocení v otázce trendů ve výskytu virových 

hepatitid. 

V první části práce, která má formu literární rešerše s pojmenováním „Virové 

hepatitidy“, budu popisovat základní charakteristiky jednotlivých virových hepatitid 

typu A, B, C, D, E a G. V druhé části práce, která má název „Speciální část“ se zaměřím 

na podrobný popis s názornými grafy a obrázky výskytu virové hepatitidy typu A, B, C 

a E v ČR, ve světě a v USA. Pro rozšíření tématu trendů výskytu VHA zpracuji i vliv 

importovaných případů tohoto onemocnění na její výskyt v ČR. Dále v této speciální 

části podrobněji rozeberu tématiku očkování proti VHB (zavedení očkování zdravotníků 

a povinného očkování dětí od roku 2001) a tento dopad na výskyt VHB u nás a 

související trend výskytu tohoto onemocnění v ČR. Poslední kapitolu věnuji vztahu 

injekčních uživatelů drog a výskytu virové hepatitidy A, B a C. 

V předložené bakalářské práci budu vycházet ze statistických dat, která budu čerpat 

z Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky ČR, Státního zdravotního ústavu 

(zejména ze systému EPIDAT), Světové zdravotnické organizace a amerického Centra 

pro kontrolu a prevenci nemocí. Dále budu čerpat z odborné literatury a časopisů 

vztahujících se k danému tématu. Pro více informací ohledně injekčních uživatelů drog 

a souvisejícího vztahu výskytu virových hepatitid budu vycházet z Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. 
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE - VIROVÉ HEPATITIDY 

2.1.1 Charakteristika virových hepatitid 

Virová hepatitida (VH), laicky řečeno infekční žloutenka, je difúzní zánětlivě-

nekrotické onemocnění jater, které pronásleduje člověka od nepaměti. Zánět jaterní 

tkáně se podle časového trvání infekce rozděluje na akutní a chronickou formu 

(onemocnění trvá déle jak 6 měsíců). Nebezpečí chronického průběhu hepatitidy je 

v možném vzniku jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Vzhledem k vážnosti 

možného rozvoje chronické formy by se mohl zdát akutní typ méně závažný, to by ale 

byl velmi zjednodušený pohled. Akutní VH je totiž nejčastější infekční jaterní 

onemocnění na světě a vede k úmrtí 1–2 milionů lidí ročně.
1

  

V ČR je u akutní VH nařízená hospitalizace a to podle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
2
 Další legislativní úprava VH je 

ve vyhlášce MZ č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané 

infekce, kde příloha č. 17 se zabývá VHA, č. 18 VHB, č. 19 VHC a příloha č. 30 VHE. 

Pojem hepatitis označuje zánětlivé, infekční poškození jater, které je vyvolané 

nekrózou hepatocytů. Hepatitida může vzniknout na podkladě virového, toxického 

(alkohol, otravy, léky) či metabolického (steatóza), imunologického nebo vrozeného 

metabolického onemocnění jater.
3
 Mezi nejčastější příčiny však patří hepatotropní viry.

4
 

Podle různých původců virových infekcí jater se VH rozdělují do několika typů, které 

jsou označovány písmeny A, B, C, D, E a G. Vzhledem k tomu, že stále nejsou objeveni 

všichni viroví původci způsobující infekci jaterní tkáně, tak zde máme další skupinu 

onemocnění označovanou jako hepatitida non A–G. Rozdělení podle typu VH je možné 

zjednodušit do dvou skupin a to podle způsobu šíření. První skupinou jsou infekce, 

které se přenáší fekálně-orální cestou, sem spadají viry hepatitidy A a E. Druhou 

skupinou jsou infekce šířící se hlavně parenterálně, jako jsou viry hepatitidy B, C, D, G. 

Příznakem VH může být ikterus (žloutenka), ale není výjimkou zcela 

bezpříznakový průběh, kdy je nemoc diagnostikována až v souvislosti se závažným 

poškozením jater. Takový jedinec je ale i přesto po celou dobu své nemoci infekční 

a tudíž vystavuje své okolí možné nákaze.
5
  

                                                 
1
 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 19 

2
 POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA. Akutní virové hepatitidy. ČR 2010, www.zdravi.e15.cz 

3
 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hematologie. Praha: Grada, 2010. str. 166-167 

4
 VOKURKA, Martin., HUGO, Jan. Velký lékařský slovník. Praha: MAXDORF, 2005. str. 344 

5
 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hematologie. Praha: Grada, 2007. str. 203 
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2.2 Historie virových hepatitid 

První doložené zmínky o výskytu virové hepatitidy jsou popsány v Babylonském 

talmudu a sahají až do 5. století před naším letopočtem. V tomto období byla 

epidemická žloutenka tématem i řeckých a římských autorů, nevyjímaje slavného 

antického lékaře Hippokrata. Záznamy o epidemii žloutenek jsou i od starověkých 

čínských autorů z roku kolem 200 př. n. l. 

V 8. století našeho letopočtu se začíná uvažovat o možnosti infekčního původu 

tohoto onemocnění a objevují se první návrhy protiepidemických opatření a to 

na základě dopisu papeže Zachariáše svatému Bonifácovi.  

Od 17. století proběhly epidemie žloutenek nejen v Evropě, ale i v USA, jižní 

Africe, Japonsku a Rusku. Tento výskyt byl spojován s válečnými konflikty. 

Hlavní zlom ve výzkumu etiologie virových hepatitid přišel po druhé světové válce. 

Roku 1947 byly označeny dvě odlišné formy onemocnění: hepatitida A jako infekční či 

epidemická a hepatitida B pro sérový typ.  

V roce 1965 byl objeven povrchový antigen viru hepatitidy B označen jako 

australský antigen podle nálezu v séru u původního obyvatele Austrálie. Tento 

Blumbergův objev umožnil specifický průkaz hepatitidy B. 

První vizualizace viru hepatitidy A pomocí imunoelektronového mikroskopu byla 

provedena v roce 1973 Feinstonem. 

V roce 1977 byl Rizettem potvrzen virus hepatitidy D a to díky úspěšnému přenosu 

infekce na šimpanze. 

Virus hepatitidy C se podařilo prokázat v roce 1989 Houghtonovi a od té doby se 

tento typ ukázal jako velmi rozšířené onemocnění po celém světě. 

Vzápětí po objevu viru hepatitidy C se potvrdila existence dalšího enterálně 

přenosného viru, který byl označen písmenem E. Tento typ viru je dáván do souvislosti 

s epidemiemi v zemích s nižší hygienou. 

 Existence viru hepatitidy F zatím nebyla prokázána. 

 Posledním objevem je virus hepatitidy G v roce 1995. Na jeho význam však dosud 

není jednotný názor.  

Objevování různých typů virové hepatitidy není zdaleka u konce a předpokládá 

se další odhalení virové etiologie.
6

  

 

                                                 
6
 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 19-21 
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HAV 1973 – W. Harry Feinstone, 1913–2008 

Obr. 1: W. H. Feinstone  

 Dr. W. Harry Feinstone byl farmaceutický průkopník. Vystudoval 

školu Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, které 

později také přispěl miliony dolarů. Na jeho počest se obor 

molekulární mikrobiologie a imunologie jmenuje po něm. Velmi 

se zajímal o oblast veřejného zdraví a inspiroval mnohé z fakulty 

v naplnění poslání zkvalitňovat zdraví a zachraňovat životy.
7

  

Zdroj: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. W. Harry Feinstone, 1913-2008 [online]. USA. 3.12. 2008 

[cit. 15.3. 2014]. Dostupnost z www:<http://www.jhsph.edu/news/stories/2008/feinstone-obituary.html>.
 

 

HBV 1965 – Baruch Samuel Blumberg, 1925–2011 

Obr. 2: B. S. Blumberg 
 

Americký lékař B. S. Blumberg pracoval s W. T. London 

na australském antigenu a hepatitidě B v letech 1957 až 1964. 

V roce 1964 začal pracovat v institutu pro výzkum rakoviny 

a v následujících letech pracoval ve skupině badatelů z různých 

oborů a zemí na práci australského antigenu. V této době cestoval 

do Indie, Japonska, Austrálie, Afriky... V roce 1976 obdržel 

s D. C. Gajdusek Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.
8
  

Zdroj: NOBEL PRIZE. Baruch S. Blumberg – Biographical [online]. USA. Nobel Media AB 2014 

[cit. 15. března 2014].  Dostupnost z www: 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1976/blumberg-bio.html>. 

 

HCV 1989 – Michael Houghton 

Obr. 3: M. Houghton 
 

Profesor M. Houghton je britský vědec, který objevil hepatitidu C 

v roce 1989 (spolu s kolegy Qui-Lim Choo, George Kuo a Daniel 

W. Bradley z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí). Získal cenu 

Roberta Kocha v roce 1993 a Lasker Award o sedm let později. 

V současné době je profesorem na Univerzitě v Albertě, kde 

vyučuje mikrobiologii a imunologii.
9
 

Zdroj: WIKIPEDIA. Michael Houghton (scientist) [online]. aktualizace: 3.2. 2014 [cit. 15. března 2014].  

Dostupnost z www:<http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Houghton_(scientist)>. 

                                                 
7
 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. W.Harry Feinstone. USA 2008. www.jhsph.edu 

8
 NOBEL PRIZE. Baruch S. Blumberg – Biographical. USA 2014. www.nobelprize.org 

9
 DEPARTIMENT OF MEDICAL MICROB. & IMMUN.. Michael Houghton, PhD. USA 2008. www.mmi.med.ualberta.ca 

http://www.jhsph.edu/news/stories/2008/feinstone-obituary.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1976/blumberg-bio.html
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2.3 Hepatitida A 

Onemocnění virovou hepatitidou A (VHA) je známé jako tzv. nemoc špinavých rukou 

a její výskyt souvisí s nižší hygienickou úrovní.
10

  

Inkubační doba hepatitidy A se průměrně pohybuje kolem 30 dnů (rozmezí může 

být 15–50 dní). Tento typ hepatitidy nepřechází do chronického stádia a jeho klinický 

obraz je závislý na věku infikované osoby.  

Mezi první symptomy mohou patřit nevýrazné gastrointestinální potíže. Hlavním 

příznakem bývá ikterus, který se však vyskytuje pouze u méně než 10 % případů dětí 

mladších 10 let, které se setkají s infekcí HAV. Naopak tomu bývá u jedinců starších, 

kde je přítomnost ikteru až v 70–80 %. Další příznaky jsou únava, nechutenství, 

dyspeptické obtíže, průjem nebo tlaky pod pravým žeberním obloukem.
11

  

Obr. 4: Ikterus – Zdroj: ACADEMI SPEKTRUM ZDRAVÍ. Žloutenka [online]. Česká republika. 2009–

2013 [cit. 15.3. 2014].  Dostupnost z www:<http://www.spektrumzdravi.cz/academy/zloutenka>. 

Ikterus je způsoben zvýšenou hladinou bilirubinu v krvi. 

Při nízkých hladinách tohoto žlučového barviva se objeví 

nejprve žluté zbarvení sklér očí, až vyšší hladiny se 

projevují žlutým zbarvením kůže. Ikterus nemusí být 

způsoben pouze virovým onemocněním jater (hepatitidou), 

ale může vznikat i při uzávěru žlučových cest kamenem, 

toxickém poškození jater u alkoholiků, otravě houbami či 

některými léky, ale také při nádorovém onemocnění žlučových cest, slinivky břišní, 

jater a jiných infekčních nebo autoimunitních onemocnění.
12

  

Vzhledem k tomu, že klinický obraz není zcela jednoznačný, je nutné ke správné 

diagnostice nemoci provést sérologické vyšetření. Přítomnost protilátek anti-HAV IgM 

je důkazem právě probíhající akutní infekce. Protilátky anti-HAV IgG však přetrvávají 

celoživotně. Jsou přítomné po překonané infekci a jsou známkou imunity.
13

  

Hepatitida A se šíří fekálně-orální cestou, velmi vzácně krví a krevními deriváty. 

Vertikální cestou se nešíří. 

Do nejrizikovější skupiny se řadí nevakcinovaní cestovatelé, narkomani a osoby 

provozující oroanální sex.
14

  

                                                 
10

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 24, 25 
11

 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hematologie. Praha: Grada, 2007. str. 217 
12

 ACADEMI SPEKTRUM ZDRAVÍ. Žloutenka. ČR 2009. www.spektrumzdravi.cz 
13

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 25 
14

 POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA. Akutní virové hepatitidy. ČR 2010. www.zdravi.e15.cz 

http://www.spektrumzdravi.cz/academy/zloutenka
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2.3.1 Virus hepatitidy A 

Virus hepatitidy A (dále jen HAV) je malý (27 nm) neobalený RNA virus čeledi 

Picornaviridae a je ve vysokém množství vylučován především stolicí 

(asi 10
9 

virionů/ml).
15

 Největší množství HAV ve stolici je v posledních dvou týdnech 

inkubační doby a v prvním týdnu symptomatické fáze. 

HAV je celosvětově nejběžnější etiologické agens akutní virové hepatitidy. 

HAV má 1 sérotyp a několik genotypů, které se nacházejí v různých geografických 

regionech. Do lidských genotypů se řadí I, II, III a VII, do opičích genotypů pak IV, 

V a VI. Čtyři lidské genotypy si jsou antigenně podobné, proto prodělání infekce jedním 

genotypem chrání i proti ostatním.
16

  

Cesta přenosu infekce je tedy fekálně-orální, a to buď přímo, nebo nepřímo. Přímou 

cestou jsou obvykle znečištěné ruce či běžně užívané předměty. Do nepřímé cesty 

spadá nákaza prostřednictvím infikované vody a potravin, což může vést 

k epidemickému výskytu.
17

 Ve světě jsou časté případy z konzumace korýšů a měkkýšů. 

U nás to bývá kontaminace stravy, která se dále již tepelně neupravuje, jako jsou 

například dorty a chlebíčky.  

Po ingesci se HAV dostává přes gastrointestinální sliznici do jater, kde 

se v cytoplazmě hepatocytů replikuje a shromažďuje. Vylučován je do žluče a cestou 

přes žlučový strom se dostává virus do stolice. V menší míře je vylučován do krve. 
18

 

HAV je velmi odolný vůči zevním vlivům prostředí. Přežívá několik týdnů při 

pokojové teplotě a zmrazený až několik let. Zničí ho pěti minutový var, vyšší 

koncentrace alkoholu nebo dezinfekční přípravky. Při teplotě 60 °C je zničen 

až po 10 hodinách. Hlavním preventivním opatřením stále zůstává důsledné mytí rukou.  

Vzhledem k nízkému výskytu onemocnění hepatitidou A jsou obyvatelé České 

republiky stejně jako obyvatelé i dalších vyspělých zemí velmi vnímaví k HAV.
19

  

V ČR jsou případy s klinickým obrazem onemocnění hepatitidou A a pozitivním 

laboratorním nálezem – IgM anti-HAV (potvrzené případy VHA) příslušným Orgánem 

ochrany veřejného zdraví hlášeny do celostátního hlásícího systému infekčních nemocí 

EPIDAT.
20

  

                                                 
15

 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hematologie. Praha: Grada, 2007. str. 217 
16

 POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA. Akutní virové hepatitidy. ČR 2010. www.zdravi.e15.cz 
17

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 23, 24 
18

 POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA. Akutní virové hepatitidy. ČR 2010. www.zdravi.e15.cz 
19

 VŠE O ŽLOUTENKÁCH. Výskyt. ČR 2013. www.zloutenky.cz 
20

 ČÁSTKOVÁ, J., BENEŠ, Č. Zvýšený výskyt virové hepatitidy A v ČR v roce 2008. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2008; 18(1), str. 19 
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2.3.2 Výskyt hepatitidy A 

Ročně se celosvětově odhaduje kolem 1,5 milionu nových případů klinicky 

manifestních hepatitid A.
21

 Mortalita je nízká a průměrně se pohybuje okolo 0,4 % 

(u starších 50 let to činí asi 1,7 %).  

2.3.3 Prevence a terapie hepatitidy A 

Mezi účinný a bezpečný způsob ochrany před infekcí je očkování, které chrání jedince 

až na 99 %. Vakcína je doporučována především rizikovým skupinám, jako jsou 

cestovatelé, homosexuálové, narkomani a osoby s jinými jaterními nemocemi.
22

 

Do dalších preventivních opatření spadá zvýšená osobní hygiena, osvěta a výchova 

dodržování hygienických zásad, konzumace nezávadné pitné vody a potravin. 

Na trhu dnes máme několik druhů vakcín proti hepatitidě A. Jedná se například 

o Havrix 720 (pro děti), Havrix 1440 (pro dospělé) a Avaxim 160 U (od 16 let věku). 

Je možné i podání kombinované vakcíny proti hepatitidě A a B s názvem Twinrix.
23

  

Očkovací látky proti virové hepatitidě typu A jsou neživé, inaktivované vakcíny, 

které obsahují antigen HAV. Rozdíl ve vakcínách je pouze v kmenu, v obsaženém 

množství jednotek antigenu, v adjuvans a přítomnosti konzervačních látek. U nás jsou 

očkovací látky Avaxim, Havrix a Vaqta. Aplikují se dvě dávky. Druhá dávka vakcíny 

jako booster se podává za 6 až 18 měsíců od první. Dostatečná ochrana je již po řádně 

aplikované první dávce během dvou až tří týdnů. Předpokládá se celoživotní ochrana. 

Vakcína se indikuje i jako postexpoziční profylaxe a to ideálně do 7. dne (maximálně 

do 14. dne) po expozici.
24

  

Terapie je v případě akutní hepatitidy A jen symptomatická. Doporučuje se snížit 

fyzickou námahu, indikuje se dieta s omezením příjmu tuku a dostatkem sacharidů. 

Je přísný zákaz konzumace alkoholu.
25

 

 

 

                                                 
21

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 24 
22

 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hematologie. Praha: Grada, 2007. str. 218 
23

 AVENIER. Žloutenka A + B. ČR 2013. www.ockovacicentrum.cz 
24

 POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA. Akutní virové hepatitidy. ČR 2010. www.zdravi.e15.cz 
25

 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hematologie. Praha: Grada, 2007. str. 218 
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2.4 Hepatitida B 

Termín „hepatitida B“ je znám od roku 1947, kdy ho zavedl MacCall a v roce 1973 byl 

přijat Světovou zdravotnickou organizací. Od počátku 80. let je možné se očkovat proti 

tomuto onemocnění. 

Infekce virovou hepatitidou B (VHB) je globálním problémem veřejného 

zdravotnictví. K jejím nejzávažnějším komplikacím patří jaterní cirhóza 

a hepatocelulární karcinom.
26

 

Tento typ hepatitidy je zvláště v rozvojových zemích světa velmi závažným 

zdravotnickým problémem (prevalence infekce HBV i nad 8 %). V rozvinutých zemích 

se nakazí infekcí především dospělí, naopak tomu v rozvojových zemích se mnoho 

obyvatel infikuje již v dětství a to cestou vertikální nebo v rodinném či dětském 

kolektivu. Vyspělé země mají nízkou prevalenci tohoto viru (pod 2 % - Evropa, Severní 

Amerika) a to díky vyšetřování dárců krve, očkování a používání jednorázových 

zdravotních pomůcek, především injekčních jehel a stříkaček.
27

 

Inkubační doba hepatitidy B je v rozmezí 30 až 180 dnů. Vyskytuje se v akutní 

formě, která v řadě případů končí spontánním uzdravením. Může ale přejít 

i do chronicity, k čemuž dochází u více než 90 % infekcí novorozenců, 30–40 % infekcí 

dětí a 1–5 % infikovaných dospělých. U hemodialyzovaných, diabetiků, pacientů 

po transplantacích a HIV pozitivních je pravděpodobnost chronického průběhu daleko 

vyšší.
28

 

Prvním příznakem mohou být projevy podobné chřipce. Řada onemocnění však 

proběhne bez příznaků. Možným projevem onemocnění je únava, slabost, nechutenství, 

nevolnost, kožní vyrážka, ikterus (žluté zabarvení kůže a očního bělma), tmavá moč 

a světlá stolice. 

Zdrojem nákazy jsou tělesné tekutiny (krev, sliny, sperma, poševní sekret). 

Z tohoto důvodu je významný přenos infekce sexuálním stykem, použitím infikované 

jehly či společných hygienických potřeb (zubní kartáček, holicí strojek), tetováním či 

piercingem a v neposlední řadě i vertikálním přestupem z nemocné matky. 

Do rizikové skupiny pro hepatitidu B se řadí mladí lidé mezi 15. a 24. rokem 

života, cestovatelé, zdravotníci, promiskuitní lidé, narkomani…
29

 

                                                 
26

 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Virová hepatitida B a její klinický význam. Praha: Grada, 2001. str. 16 
27

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 26-27 
28

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 21, 37 
29

 VIROVÁ-HEPATITIDA. Hepatitida B. ČR 2013. www. virova-hepatitida.cz 
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2.4.1 Virus hepatitidy B 

Virus hepatitidy B (dále jen HBV) je malý (42 nm) DNA virus z čeledi 

Hepadnaviridae.
30

 Kompletní virion má název Daneho částice (Obrázek 5). HBV má 

velmi složitou strukturu a jeho replikace v lidském organismu je na DNA virus unikátní.  

Obr. 5: Daneho částice 

Virion se na povrchu skládá ze tří 

podjednotek tzv. HBsAg (hepatitis B 

surface antigen), známý pod pojmem 

australský antigen. HBcAg (hepatitis B 

core antigen) je protein obalující 

nukleovou kyselinu viru. Součástí virionu 

je dvoušroubovice HBV DNA a HBV 

DNA polymeráza. Během replikace HBV 

napadená buňka vylučuje protein HBeAg 

(hepatitis B secretory antigen), což je 

produkt totožný genu jako je HBcAg.
31

 

Zdroj: EHRMANN, Jiří., HŮLEK, Petr a kolektiv. Hepatologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 616 s. 

ISBN 978-80-247-3118-6 (str. 234) 

HBV se klasifikuje do 4 subtypů: adr, adw, ayr a ayw. Toto rozdělení má význam 

epidemiologický, jelikož jejich zastoupení se geograficky liší. 

V současné době je u HBV známo 8 různých genotypů, které se označují A-H. 

Genotypy A a F mají celosvětový výskyt, genotypy B a C jsou hlavně ve východní Asii 

a v Oceánii, genotyp E se vyskytuje jen v západní Africe, genotyp F a H pouze 

ve Střední a Jižní Americe a genotypy A a D převládají v Evropě. Prozatím však nebyla 

zjištěna vyšší pravděpodobnost přestupu infekce HBV do chronicity u některého 

ze zjištěných genotypů viru.
32

 

Nejvyšší koncentrace HBV jsou přítomny v krvi (v jednom mililitru plazmy může 

být 10–10
8
 virionů), z tohoto důvodu je parenterální šíření hlavním způsobem přenosu. 

Infikované osoby vylučují virus po dlouhou dobu a ve velkém množství, proto se 

nákaza může přenést velmi rychle.
33

 

 

                                                 
30

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 28 
31

 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hematologie. Praha: Grada, 2007. str. 203-204 
32

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 30, 32 
33

 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Virová hepatitida B a její klinický význam. Praha: Grada, 2001. str. 28 
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2.4.2 Hepatotoxicita HBV 

HBV není přímo cytopatický, ale na zániku hepatocytů se podílí imunitní reakce 

hostitele a to tak, že HBcAg je rozpoznán lymfocyty, které zničí infikovanou buňku. 

To vede k uvolnění nitrobuněčných enzymů (v séru prokazatelné vyšší hladiny ALT, 

AST) a ke snížení schopnosti jater vylučovat bilirubin, čímž může vzniknout ikterus. 

Dále se z rozpadlé infikované buňky uvolňuje velké množství nově vzniklých virionů, 

které mohou napadat další hepatocyty.  

Při ideální odpovědi imunitního systému dojde k eliminaci viru. Pokud je imunitní 

odpověď nemocného extrémní, tak se rozvine tzv. fulminantní hepatitida B, která má 

vážnou prognózu, jelikož se jedná o akutní jaterní selhání. Naopak u nemocných 

s nízkou imunitní odpovědí se nevyvine ikterus a jedinec je ohrožen tím, že se jeho 

infekce rozvíjí do chronického stavu.  

Cirhóza jater nastává, když je imunitní odpověď nemocného nedokonalá a v jaterní 

tkáni je udržován stále zánět. Postupně tak dochází k tvorbě většího a většího množství 

vaziva až chronická hepatitida přejde do stádia cirhózy jater.
34

 

2.4.3 Diagnóza hepatitidy B 

V séru infikované osoby se prokáže infekce HBV přítomností proteinů (antigenů: 

HBsAg, HBeAg, HBcAg a protilátek anti-HBs, anti-HBc, anti-HBe), navíc je možné 

prokázat i HBV DNA. Význam přítomnosti proteinů je následující: 

 HBsAg v séru ukazuje, že v organismu je přítomen virus. Objevuje se v krvi 

za 6 týdnů po infekci a většinou vymizí do 3 měsíců po klinickém onemocnění 

(přetrvání tohoto antigenu déle jak 6 měsíců svědčí o chronicitě). 

 HBeAg v séru je známkou aktivní replikace viru v jaterní buňce a svědčí 

o vysoké infekčnosti pacienta. Při perzistenci tohoto antigenu déle než 10 týdnů 

hrozí přechod do chronického stavu. 

 HBcAg je prokazatelný v membráně infikované jaterní buňky (ne v séru) 

a je ukazatelem aktivní replikace viru. Při průkazu HBeAg v séru můžeme 

očekávat přítomnost HBcAg na membráně hepatocytů.  

 Anti-HBs je přítomna v séru osob, které v průběhu života prodělaly infekci 

HBV nebo absolvovaly vakcinaci proti hepatitidě B (protektivní hladina této 

protilátky je 10 IU/ml krve). Ukazuje na uzdravení a imunitu. 

                                                 
34

 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Grada, 2007. str. 207-208 
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 Anti-HBe v séru svědčí o prodělané HBV infekci. Je známkou nízké 

infekciozity a významným důkazem, že se pacient zcela uzdraví. 

 Anti-HBc v séru ukazuje, že vyšetřovaný byl v kontaktu s HBV infekcí. 

Protilátku lze prokázat ve třídě IgG i IgM.
35

 

U pacientů s chronickou infekcí HBV má hlavní klinický význam test na HBV 

DNA v séru na posouzení replikace HBV a také výběru nemocných k protivirové léčbě. 

Hodnota HBV DNA v séru má pozitivní korelaci se stupněm infektivity HBV.
36

 

2.4.4 Výskyt hepatitidy B 

Odhaduje se, že se VHB nakazí více než 2 miliardy lidí během svého života.
37

 

V současnosti je chronicky infikováno více než 240 milionů jedinců. Ročně celosvětově 

umírá kolem 600 000 osob v důsledku akutní či chronické hepatitidy B.
38

 

Nositelem HBV je 5 % celosvětové populace, z čehož každý 5. umírá na cirhózu 

a každý 10. na hepatocelulární karcinom.
39

  

Poměr mužů a žen ve výskytu VHB je v rozmezí 1,5 až 2 : 1. 

2.4.5 Prevence a terapie hepatitidy B 

V prevenci je nejvýznamnější očkování proti infekci HBV. Dále to je používání 

jednorázových zdravotnických nástrojů a pomůcek, zjišťování nosičství u dárců krve 

a těhotných. K prevenci přispívají i výměnné programy jehel a stříkaček narkomanů. 

Léčba spočívá v podávání pegylovaného interferonu alfa-2a  po dobu 48 týdnů. 

Dalším možným lékem je entecavir či tenofovir po dobu 6 až 12 měsíců.
40

 Léčba akutní 

fáze hepatitidy B také zahrnuje jaterní dietu, abstinenci alkoholu a přiměřený tělesný 

i duševní klid. Součástí léčby je vhodné podávat vitaminy B, C a E a hepatoprotektiva. 

Nejedná se sice o léky s protivirovým účinkem, ale pro pacienta jsou prospěšné, jelikož 

se aktivně podílejí na ochraně funkčního parenchymu jater, příznivě působí na strukturu 

membrán, metabolizmus i regeneraci jaterních buněk.
41

 

                                                 
35

 LUKÁŠ, K., ŽÁK, A. a kolektiv. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Grada, 2007. str. 205-206;  

    HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 34-35 
36

 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Virová hepatitida B a její klinický význam. Praha: Grada, 2001. str. 26 
37

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 26 
38

 WHO. Hepatitis B. 2013. www.who.int 
39 WIKISKRIPTA. Hepatitida B. ČR. www.wikiskripta.eu 
40

 LATA, Jan., BUREŠ, Jan., VAŇÁSEK, Tomáš et al. Gastroenterologie. Praha: Galén, 2010. str. 157 
41

 STRÁNSKÝ, J. Virová hepatitida B a její klinický význam. Praha: Grada, 2001. str. 98 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hepatitida_B
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2.4.6 Očkování proti hepatitidě B 

Vakcína proti hepatitidě B je dostupná od roku 1982 a její účinnost se pohybuje kolem 

95 %. Jedná se zároveň o první vakcínu proti lidské rakovině (zabraňuje následkům 

chronické formy hepatitidy – hepatocelulárnímu karcinomu).
42

 

V České republice se od roku 2001 zavedlo plošné očkování malých dětí (starších 

tří měsíců) a dětí ve věku 12 let. V roce 2006 se tato původně monovalentní vakcína 

nahradila kombinovanou šestivalentní vakcínou Infanrix Hexa.
43

 Tato kombinovaná 

šestivalentní vakcína je proti záškrtu, tetanu (toxoidy), dávivému kašli (acelulární), 

dětské přenosné obrně (inaktivovaná), virové hepatitidě B (rekombinantní) a proti 

Haemophilus influenzae b (adsorbovaná konjugovaná vakcína). Infanrix hexa chrání 

celoživotně proti hepatitidě B. Není ale určeno k očkování dětí, které jsou starší 36 

měsíců.
44

 Hexavakcínou se v současné době očkují děti od 9. týdne po narození a to 

ve 4 dávkách podle očkovacího schématu.
45

 

Další indikace k očkování proti hepatitidě typu B je pro novorozence matek, které 

jsou HBsAg pozitivní či se během těhotenství infikovaly HBV. Očkování se 

u takovýchto novorozenců zahajuje nejpozději do 24 hodin po porodu. Dále jsou 

očkováni či je očkování doporučeno u pacientů s pravidelnou hemodialyzační léčbou, se 

srpkovitou anémií, s chronickou jaterní insuficiencí, pacientů čekajících na transplantaci 

orgánů, osob s rizikovým sexuálním chováním a drogově závislých, zdravotníků, osob 

žijících s HBV infikovanou osobou v jedné domácnosti a dalších. 

Ochranný účinek očkování proti virové hepatitidě typu B lze očekávat i vůči 

onemocnění vyvolanému virovou hepatitidou typu D. Vůči infekcím způsobenými viry 

hepatitidy typu A, C, E nebo jinými hepatotropními činiteli tento typ očkování nechrání. 

Vakcínu proti hepatitidě typu B lze využít i k postexpoziční profylaxi. 

Fendrix je tzv. zesílená vakcína proti hepatitidě typu B, která se objevila na trhu 

v posledních letech. Je určena výhradně k očkování pacientů s renální insuficiencí. 

Twinrix je kombinovaná vakcína proti hepatitidě A i B.
46

  

 

 

 

                                                 
42

 WHO. Hepatitis B. 2013. www.who.int 
43

 OČKOVÁNÍ – Internetové Informační Centrum. Očkování proti virové hepatitidě typu B.ČR, 2010/2013. www.vakciny.net 
44

 DÁŇOVÁ, J., ČÁSTKOVÁ, J. Očkování v České republice. Praha: Triton, 2008. str. 58-59 
45

 LEXOVÁ, P., ČÁSTKOVÁ, J., KYNČL, J., KŘÍŽ, B. Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice 

v roce 2011. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2012; 21(4), str. 141 
46

 OČKOVÁNÍ – Internetové Informační Centrum. Očkování proti virové hepatitidě typu B. ČR, 2010/2013. www.vakciny.net 
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2.5 Hepatitida C 

Infekce virem hepatitidy C (dále jen HCV) je obávaným onemocněním, jelikož 

je jednou z hlavních příčin chronických onemocnění jater. Hepatitida C je dokonce 

udávaná za příčinu více jak 60 % všech jaterních nemocí.
47

 

Možnost přechodu infekce HCV do chronicity je vysoká a kolísá v rozmezí 50 

až 100 % v závislosti na řadě faktorů, do kterých se řadí věk, způsob přenosu infekce, 

velikost infekční dávky, současné infekce HBV či HIV a další. Největší 

pravděpodobnost přechodu do chronicity je u starších pacientů, kteří se infikovali 

transfúzí krve, nejmenší je u mladých injekčních uživatelů drog. 

Přenos infekce HCV je parenterální cestou. Před zavedením testování dárců krve 

byli v ČR nejvíce postiženi hemofilici a pacienti v hemodialyzačním programu. 

V současné době do nejohroženější skupiny patří narkomani, kteří si navzájem půjčují 

jehly. Společné sdílení je nebezpečné i u jiných předmětů, jako jsou zubní kartáčky 

a holicí strojky. Dalším možným zdrojem přenosu je piercing a tetování prováděné 

v nedostačujících hygienických podmínkách. Sexuální či rodinný kontakt s osobou 

HCV pozitivní se udává jako méně častý způsob přenosu. Za vzácný je pokládán přenos 

infekce HCV z matky na dítě. Je tomu ale jinak, pokud je současná infekce HCV a HIV, 

kdy přenos jak sexuální cestou, tak z matky na novorozence je mnohem 

pravděpodobnější. To je dáno výrazně vyšší hladinou HCV RNA v séru.
48

 V současné 

době nejsou žádné důkazy o možném přenosu infekce HCV líbáním, objímáním, 

kýcháním, vodou, potravinami, společným nádobím nebo jinými způsoby, kde není 

kontakt s krví infikovaného. I přes nejlépe odebranou epidemiologickou anamnézu 

zůstává u cca 10–30 % nemocných cesta přenosu infekce HCV neznámá. V těchto 

případech se ale většinou jedná o starší pacienty, kteří se infikovali již v minulosti, 

a jejich onemocnění hepatitidou C bylo diagnostikováno teprve v nedávné době. 

Nejpravděpodobněji dostali v minulosti krevní deriváty, i když to popírají. Tato 

domněnka vychází z toho, že při celkové anestezii si pacient ani nemusí pamatovat, 

jestli v souvislosti s operací dostal transfúzi krve, nebo šlo-li o krevní preparáty 

(albumin ap.), které nejsou červené, nemusel je laik považovat za krevní produkty.
49

 

Inkubační doba se pohybuje v rozmezí od 2 do 26 týdnů (průměrně 60 dní).
50
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2.5.1 Virus hepatitidy C 

HCV byl poprvé popsán v roce 1989. Jedná se o virus velikosti 55–65 nm z čeledi 

Flaviviridae, který obsahuje jednovláknovou pozitivní RNA.
51

 

Denní produkce viru je až 10
10

–10
12 

virionů. Rychlá výměna virové populace 

v organismu je dána tím, že poločas života virionů je jen 2,7 hodiny. 

V současné době se rozlišuje 6 hlavních genotypů a více jak 50 subtypů HCV. 

Genotypy viru 1 a 2 mají celosvětový výskyt, ale existuje domněnka, že se rozšířily 

z Afriky. Genotyp 3 je častý v Indii a v jihovýchodní Asii. Genotyp 4 se vyskytuje 

hlavně v Africe a na Středním Východě. V Evropě a USA je nejrozšířenější genotyp 1. 

Zároveň má Evropa a USA oproti Africe a jihovýchodní Asii jen omezené množství 

subtypů u HCV, což vede k myšlence, že se sem dostala infekce HCV teprve v nedávné 

době. V České republice převládá u více jak 90 % infikovaných typ 1. Geografické 

rozložení HCV genotypů ve světě znázorňuje Obrázek 6. 

Obr. 6: Geografické rozložení HCV genotypů ve světě 

 

Zdroj: Cleveland Clinic. Hepatitis C [online]. Cleveland. 2000-2014 [cit. 28. března 2014]. Dostupnost 

z www:http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/hepatology/hepatitis-C/. 

V posledních letech lze ale pozorovat změnu v geografickém zastoupení daných 

genotypů HCV. Je tomu tak například v Londýně, kde přibývá infekce genotypem 3 

(mezi injekčními uživateli drog). Dále tomu je i ve Francii, kde přibývá infekce 

genotypem 4 (zanesené imigranty). I v České republice můžeme vidět určité výchylky 

jako je častá infekce genotypem 2 u imigrantů z Ukrajiny a mnohem častější infekce 

genotypem 3 u narkomanů ze severní Moravy a Slezska než z jižní Moravy. 

Je důležité si uvědomit, že člověk není infikován homogenní populací virů, ale 

směsí různých virů, které se nazývají kvazidruhy (mají odlišné genomy). 
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2.5.2 Hepatotoxicita HCV 

Poškození jaterních buněk HCV probíhá pravděpodobně v kombinaci přímého 

cytopatického účinku virových proteinů a imunitních reakcí, kdy cytotoxické               

T-lymfocyty a zánětlivé cytokiny způsobují cytolytické a necytolytické reakce. 

Důležitou roli v jaterním poškození hraje i oxidativní stres a jaterní steatóza, která 

podporuje vývoj fibrózy.
52

 

2.5.3 Diagnóza hepatitidy C 

Ke správné diagnóze je zapotřebí udělat vyšetření na protilátky anti-HCV. Když 

se protilátky anti-HCV prokážou, tak se provádí vyšetření na přítomnost nukleové 

kyseliny viru (HCV RNA) v séru, jehož pozitivita svědčí o akutní nebo chronické 

infekci HCV. V případě pouze pozitivity anti-HCV a negativity HCV RNA se jedná 

o uzdraveného jedince z infekce.
53

 

2.5.4 Výskyt hepatitidy C 

Celkově se odhaduje více než 180 milionů infikovaných osob HCV. Toto číslo 

je alarmující, jelikož se jedná o téměř 3 % světové populace. Z toho se udává, že zhruba 

4 miliony žijí v USA, 5 milionů v západní Evropě a 2 miliony v Japonsku. Nejčastější 

výskyt infekce je v Africe, Jižní Americe a jihovýchodní Asii (prevalence 10–20 %). 

Středozemí má v Evropě nejvyšší prevalenci a to v průměru 1–3 %, přičemž na Sicílii je 

to dokonce více než 10 %.
54

 

2.5.5 Akutní virová hepatitida C 

Akutní infekce HCV je taková infekce, která prokazatelně vznikla v posledním půl roku 

před klinickými projevy onemocnění. Takováto diagnóza je vzácná, jedná se o méně 

než 15 % všech nově vzniklých infekcí. Onemocnění se častěji projevuje jen 

nespecifickými klinickými příznaky. Vzácný je ikterický průběh akutní VHC. I při 

chybění klinických příznaků, dochází k typickému zvýšení sérové ALT a to až třicetkrát 

proti normě. Anikterický průběh akutní virové hepatitidy C je brán za rizikový faktor 

přechodu do chronické formy infekce. 
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2.5.6 Chronická virová hepatitida C 

Za chronickou virovou hepatitidu C je považována taková infekce, u které došlo 

k přenosu HCV dříve než v průběhu posledního půl roku, nebo pokud je okamžik 

přenosu neznámý. 

Při chronické VHC infekci velmi často nejsou žádné typické symptomy. Může 

probíhat zcela bezpříznakově. U některých infikovaných osob se střídají stavy vyšší 

únavnosti a dyspeptické obtíže. 
55

 

Jaterní cirhóza se vyvíjí asi u ¼ infikovaných osob a to často až po 20 i více letech 

trvání infekce.
56

 Progrese do cirhózy je ovlivněna věkem (čím vyšší věk při infikování, 

tím rychlejší přechod), abúzem alkoholu a také koinfekcí s HBV či HIV. 

 Ročně vzniká u 1–4 % nemocných jaterní cirhózou hepatocelulární karcinom.
57

 

2.5.7 Prevence a terapie hepatitidy C 

V současné době neexistuje očkování proti VHC.  

Jednu preventivně ochrannou složku zavedla Česká republika v roce 1992, 

od tohoto roku je povinné vyšetřování dárců krve na přítomnost anti-HCV protilátky 

(je ukazatelem expozice viru a v séru je jí možné prokázat kolem 3. týdne od vzniku 

infekce).
58

 

Obecně platnou ochranou proti nákaze VHC je vyvarování se expozici rizikovým 

faktorům, do kterých se řadí: přenos krevními deriváty, rodinný a sexuální kontakt 

s osobou HCV pozitivní, perinatální přenos, iatrogenní cesta, profesionální riziko 

expozice HCV, pravidelné dialyzační léčení a intravenózní aplikace narkotik (dnes tvoří 

až 60 % všech nově vzniklých případů HCV infekce).
59

 

Léčba hepatitidy C probíhá v kombinaci pegylovaného interferonu α-2a či α-2b 

s ribavirinem po dobu 48 týdnů (u nás pro genotyp HCV 1).
60
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2.6 Hepatitida D 

Onemocnění hepatitidou D tvoří zhruba 5 % z nemocných s chronickou hepatitidou B. 

Začátek této infekce je datován do  70. letech, přičemž od té doby je patrný celosvětový 

postupný pokles. To je dáno zavedením plošné vakcinace proti HBV a používání 

jednorázových injekčních jehel a stříkaček.
61

 

Inkubační doba má vazbu na HBV.
62

 

2.6.1 Virus hepatitidy D 

Virus hepatitidy D (dále jen HDV) je unikátní v tom, že je více podobný virům rostlin 

než živočišným. Jedná se o virus z čeledi Deltaviridae, který obsahuje RNA obalený 

australským antigenem HBV (HBsAg). Virus není schopen přenosu a replikace bez 

přítomnosti HBV (samostatná infekce pouze HDV neexistuje). 

HDV je prozatím klasifikován do tří genotypů. Nejlehčí průběh infekce je 

u genotypu II, potom I a nejtěžší klinický průběh má genotyp III. Nejčastěji se 

vyskytuje genotyp I, který převládá ve Středozemí, Africe, Evropě a Americe. 

Pro Japonsko a Tchaj-wan je typický genotyp II. Genotyp III byl prokázán během 

epidemií v Jižní Americe. Obecně můžeme říct, že HDV se nejčastěji prokazuje 

ve Středomoří, Rumunsku, některých jihoamerických zemí a určitých částí jižní 

a střední Afriky. 

Vzhledem k tomu, že se HDV vyskytuje pouze v přítomnosti HBV, tak se klinicky 

rozlišují dvě situace. Jedná se buď o koinfekci HBV a HDV, nebo o superinfekci HDV 

na chronickou infekci HBV. Při koinfekci HBV a HDV dochází k nákaze oběma viry 

současně. Přechod do chronicity je pouze u 2–7 % pacientů. Mnohem vážnější situace 

nastává v případě superinfekce, kdy dochází k rychlé progresi do jaterní cirhózy 

či přechodu do fulminantní formy v 10–20 %. Při superinfekci se jedinec primárně 

nakazí HBV a až poté virem HDV.
63

 

2.6.2 Prevence a terapie hepatitidy D 

Existence hepatitidy D je neslučitelně spojena s infekcí hepatitidou B, proto i její 

prevence je totožná jako u hepatitidy B. 

Hepatitida D se léčí pegylovaným interferonem α-2a.
64
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2.7 Hepatitida E 

Tento typ hepatitidy nepřechází do chronicity. Klinický průběh bývá často těžší 

a protrahovanější.
65

 Končí většinou uzdravením. Výjimkou je onemocnění u gravidních 

žen (zejména ve třetím trimestru), kdy častěji dochází k nepříznivému průběhu 

s rozvojem diseminované intravaskulární koagulopatii (DIC) a končí až ve 20–25 % 

úmrtím. Tato vysoká mortalita žen v posledním trimestru těhotenství je u hepatitidy E 

dlouhodobě známa. Vysvětluje se to tak, že je podobnost mezi virovými a fetálními 

antigeny, a že každá žena v době těhotenství má fyziologickou imunosupresi proto, aby 

její imunitní systém toleroval antigeny plodu. Tím pádem je i průběh hepatitidy E 

v těhotenství tak nepříznivý. Z tohoto důvodu by těhotné ženy neměly vůbec cestovat 

do oblastí, kde se endemicky vyskytuje VHE.
66

 

Cesta přenosu je stejně jako u HAV fekálně-orální cestou a to především 

kontaminovanými potravinami, vodou.
67

 V porovnání s HAV je přenos infekce z osoby 

na osobu jen výjimečný. Parenterální a sexuální přenos HEV není podle 

epidemiologických studií evidován. 

Inkubační doba je v rozmezí 2–7 týdnů. Během této doby je ve stolici největší 

množství viru. Po inkubační době se objevují symptomy jako u hepatitidy A.
68

 

2.7.1 Virus hepatitidy E 

Virus hepatitidy E (dále jen HEV) je neobalený RNA virus o velikosti 32–34 nm. Řadí 

se do čeledi Caliciviridae.  

U HEV jsou známy hlavní čtyři lidské genotypy. Genotyp I se udává jako africký 

subtyp. Genotyp II je typický pro USA, genotyp III pro Mexiko a genotyp IV 

pro Čínu.
69

  

Genotypy I a II infikují pouze lidi a jsou spojovány s epidemiemi v zemích s nízkou 

hygienickou úrovní nebo v místech, kde došlo k nějaké přírodní živelné katastrofě a tím 

se snížil hygienický standard. Genotyp I má nejvyšší incidenci u lidí mezi 15. až 35. 

rokem života a letalita se pohybuje u tohoto genotypu kolem 1 %. 

Genotypy III a IV způsobují infekce nejen u lidí, ale i u prasat a jiných živočišných 

druhů. Způsobují onemocnění jak v rozvojových zemích, tak i v průmyslově vyspělých 
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zemích světa. Tyto dva genotypy jsou častější u lidí starších 60 let. Letalita se u nich 

pohybuje kolem 5 až 10 %.
70

 

HEV a jeho antigen je během akutní infekce detekovatelný v játrech, kde se virus 

replikuje. K nízké replikaci dochází i v enterálním epitelu před infekcí jater jako tomu je 

u HAV.
71

 

2.7.2 Výskyt hepatitidy E 

Každý rok se ve světě objeví kolem 20 milionů nových případů hepatitidy E. Světová 

zdravotnická organizace dále uvádí, že přibližně 57 000 úmrtí souvisí s touto infekcí. 

Přibližně 3,4 miliony případů akutní virové hepatitidy E je způsobená genotypy I a II. 

Hepatitida E se nachází celosvětově, nejvyšší prevalence ale je na východě a jihu 

Asie.
72

 

2.7.3 Prevence a terapie hepatitidy E 

Na rozdíl od hepatitidy A není pro hepatitidu E dostupná vakcinace.
73

  V roce 2011 se 

sice objevila první vakcinace proti hepatitidě E, která byla registrována v Číně, ale 

doposud není k dispozici dalším zemím.
74

 Proto stále zůstává základním preventivním 

opatřením dodržování osobní hygieny a zásobování zdravotně nezávadnou pitnou 

vodou. Cestovatelé do oblastí s endemickým výskytem by se měli vyvarovat pití 

nepřevařené a nechlorované vody. Pozor by si měli dávat i na kostky ledu 

z nezajištěných zdrojů. Pokrmy by měly být důkladně uvařené, toto preventivní opatření 

se vztahuje i na mořské plody a jiné místní pochoutky.
75

 Při práci s masem je zásadní 

zachovávat osobní i provozní hygienu, mít oddělený prostor na manipulaci se syrovým 

a vařeným masem. Důležitá je dostatečná tepelná úprava masa, kdy se případný virus 

hepatitidy E uvnitř svaloviny masa zlikviduje. 

Léčba je jen podpůrná. Pacient musí dodržovat dietu a mít klid. Uzdravení a návrat 

do běžného života trvá tři až šest měsíců. Zákaz alkoholu může být i několik let 

po prodělané nemoci.
76
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2.8 Hepatitida G 

Virová hepatitida G a její původce virus hepatitidy G je prozatím posledním objevem 

z abecední řady virových hepatitid. V roce 1995 byla publikována první zpráva o tomto 

onemocnění. Význam se ale stále prozkoumává.
77

 

2.8.1 Virus hepatitidy G 

Virus hepatitidy G (dále jen HGV) je jednovláknový RNA virus řazený do čeledi 

Flaviviridae (stejně jako HCV). S HCV je tedy vzdáleně příbuzný a má 26% homologii 

sekvencí nukleotidů. 

HGV se přenáší hlavně parenterální cestou, možný je ale i vertikální přenos. 

Infekce se proto vyskytuje nejčastěji u hemofiliků, hemodialyzovaných pacientů 

a narkomanů.
78

 Virus se přenáší i pohlavním stykem a to homosexuálním 

i heterosexuálním (pravděpodobně dokonce i častěji než HCV). 

V současné době se dárci krve automaticky nevyšetřují na přítomnost HGV 

infekce. Je to dáno finanční náročností průkazu HGV.
79

 Průkaz HGV se provádí detekcí 

RNA HGV a to pomocí PCR nebo protilátkami metodou ELISA.
80

  

Názory odborníků na nebezpečnost HGV jsou stále rozporuplné, přičemž většina 

nepovažuje tuto infekci za významnou pro jaterní onemocnění. Z tohoto důvodu se také 

po infekci HGV aktivně nepátrá.
81

 

HGV nepotřebuje současnou infekci jiným virem pro svoji replikaci (na rozdíl 

od HDV). Jsou ale časté duální infekce HGV a HCV nebo HBV.
82

 

HGV brzdí rozvoj HIV. Je to dáno tím, že snáze obsazuje v tkáních místa, která 

jsou vhodná pro další rozvoj virů.
83
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Trendy ve výskytu VHA na území České republiky 

V Československé novodobé historii byla největší epidemie (40 000 nemocných) v roce 

1979, kdy došlo k onemocnění po požití kontaminovaných zmrazených polských 

jahod.
84

 Na tuto epidemii vzpomíná epidemiolog MUDr. Vladimír Plesník tak, že vše 

začalo počátkem července roku 1979, kdy se objevila rychle se šířící epidemie 

žloutenky typu A v Severočeském a Jihomoravském kraji. V celostátním měřítku se 

také po epidemické vlně dostavily dvě vlny kontaktních onemocnění. V epidemii byly 

nejvíce postiženy děti ve věku 10 až 14 let. V obou vlnách onemocnění kontaktů byla 

nejvyšší nemocnost u mladších školáků ve věku 6 až 9 let. Absolutně i relativně bylo 

nejvíce nemocných v okrese Šumperk, kde byl téměř pětinásobně vyšší výskyt 

nemocných než v celém Severomoravském kraji. Explozivní výskyt žloutenky v řadě 

lokalit naznačoval, že by příčinou vzniku a šíření epidemie mohla být nějaká potravina. 

Nejprve se myslelo na mléko, mléčné výrobky a máslo, dále byl vyloučen přenos 

masem, cukrárenskými výrobky a mořskými rybami. Vzhledem k nápadně vysoké 

nemocnosti školáků se úvahy přenesly na potraviny, které nejčastěji konzumují děti a 

jsou pro ně finančně dostupné. Podařilo se tak vysledovat souvislost mezi jahodovými 

nanuky z Opavských mrazírenských závodů (za 1 Kč) a výskytem tohoto onemocnění. 

Výsledky šetření byly později shrnuty tak, že mrazírny nakupovaly k výrobě nanuků 

v inkriminované době jahody dovážené pouze z jedné oblasti Polska, ve které proběhla 

v roce 1978 epidemie žloutenky. Neoficiálně bylo potvrzeno, že se jahody pěstovaly 

ve velkém na polích hnojených lidskými fekáliemi. Při sběru jahod se použily stroje, 

které natrhané jahody čistily pouze proudem vzduchu a hned je zmrazovaly. Pytle 

mražených jahod se k nám dovážely vlakem a to v chladírenských vozech. Výroba 

nanuků se prováděla tak, že se pytle jahod v den výroby rozmrazily, vysypaly 

do velkých kádí, do kterých se přidávalo mléko a další ingredience. V kádi se vše dobře 

promíchalo a výsledná směs se lila do tvářecího stroje, kde po zmrazení vznikl hotový 

výrobek, který se strojově balil. Tento postup bez tepelného ošetření představoval 

ideální podmínky pro přežívání virů v jahodách. Po zkušenosti s touto epidemií se 

zavedla povinná pasterace ovocných příměsí do mražených výrobků.
85

  

                                                 
84

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 24 
85

 EPIDEMIOLOGIE, MIKROBIOLOGIE, IMUNOLOGIE. Epidemie virové hepatitidy typu A v roce 1979 – Dokončení. ČR 2008. 

str. 61-64. www.medvik.cz 



 

28 

 

Aktuální výskyt akutní VHA v ČR v  letech 2003–2013  znázorňuje Graf 1. 

Graf 1: Hlášené případy akutní virové hepatitidy A v ČR - absolutně (vlastní zpracování dat) 

 

Zdroj dat: SZÚ. Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2003-2012 – absolutně [online]. Česká republika. 

2013 [cit. 11. listopadu 2013]. Dostupnost z www:<http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-

nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-absolutne>. (pro rok 2013 aktualizováno a citováno 25.2. 2014) 

V období 2003–2007 byl výskyt VHA u nás nízký. Pohyboval se v rozmezí od 70 

do 322 hlášených případů. 

Z Grafu 1 je jasně patrný markantní vzestup VHA v roce 2008, kdy se jednalo 

o desetinásobné zvýšení hlášených případů oproti předchozím rokům.  

V roce 2008 od 1.1. do 31.12. bylo v ČR celkem hlášeno 1 616 laboratorně 

potvrzených případů virových hepatitid typu A. Toto číslo 1 616 se liší od konečného 

čísla hlášených případů (1 648) pro rok 2008 z toho důvodu, jelikož jsou hodnocena 

data hlášená až do 12.1. 2009. Vychází-li se ale z hlášených 1 616 potvrzených případů 

onemocnění, odpovídá to nemocnosti 15,7 na 100 000 obyvatel. A to odpovídá 

desetinásobnému vzestupu (10,6krát) ve srovnání s ročním průměrem 153 případů 

hlášených v letech 2003–2007. 

Stoupající výskyt VHA v roce 2008 byl hlášen od konce května a svého vrcholu 

dosáhl v měsíci září. Pro porovnání výskytu hlášených virových hepatitid A od ledna 

do května 2008 s 61 případy a od června do prosince 2008 s 1 555 případy jsem 

vytvořila Graf 2, který jasně ukazuje převahu výskytu VHA v druhé polovině roku. 
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61 

1555 

Srovnání výskytu VHA   

v měsících 1.-5. a 6.-12. 2008 v ČR 

leden - květen 

červen - prosinec 

Z celkového počtu 1 616 případů VHA 

Graf 2: Výskyt VHA v měsících leden-květen a červen-prosinec 2008 (vlastní zpracování dat)  

Zdroj dat: ČÁSTKOVÁ, J., BENEŠ, Č. Zvýšený výskyt virové hepatitidy A v České republice v roce 

2008. Zprávy EM (SZÚ, Praha), 2008; 18(1): 19-21 (str. 19). 

Počet případů virové hepatitidy A je také možné porovnat podle věku a pohlaví. 

Rozložení počtu případů VHA podle pohlaví znázorňuje Graf 3.  

Graf 3: Počet případů VHA podle pohlaví, ČR 2008 (vlastní zpracování dat) 

Zdroj dat: ČÁSTKOVÁ, J., BENEŠ, Č. Zvýšený výskyt virové hepatitidy A v České republice v roce 

2008. Zprávy EM (SZÚ, Praha), 2008; 18(1): 19-21 (str. 20). 

Případů VHA bylo hlášeno více u mužů, kdy onemocnělo 931 jedinců, což tvořilo 

57,6 % z celkového počtu 1 616 případů. U žen bylo hlášeno 685 případů 

s procentuálním zastoupením 42,4 %. Ve věkové skupině mladých dospělých byl 

pozorován nejvyšší rozdíl mezi počtem případů podle pohlaví (až 2,5 krát vyšší 

u mužů). Naopak ve věkové skupině 50–74 let bylo hlášeno více nemocných žen než 

mužů. 
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Věkové rozložení většiny případů (82,7 %) tohoto onemocnění bylo u osob mezi 15 

až 64 lety. Věková skupina 25–34 let tvořila 393 nemocných a tím se řadila do nejvíce 

početné skupiny případů VHA. Věková skupina 20–24 let tvořila populaci s nejvyšší 

specifickou nemocností a to 25,7 na 100 000 obyvatel. Děti 0–14 let tvořily 12,3 % 

(203 onemocnění) z celkového počtu případů VHA. Nárůst nemocnosti dětí byl 

zaznamenán v měsíci září a říjnu a to v souvislosti s jejich návratem do školních 

a předškolních kolektivů. 

Kraj Praha se svými 54,3 % (878 onemocnění) všech hlášených případů v tomto 

roce byl nejvíce postižen. Jako druhý nejvíce postižený kraj s 206 onemocněními a tedy 

12,7 % všech hlášených případů byl Středočeský kraj. Dalším významně postiženým 

krajem byl Olomoucký, kde bylo hlášeno 147 případů, což znamenalo 9,1 % všech 

hlášených případů. V ostatních krajích se jednalo o epidemie nevelkého rozsahu, které 

byly převážně rodinné. Obecně rodinný výskyt, z celkového počtu případů VHA, tvořil 

23,6 % (382 případů). Absolutní počty nemocných v jednotlivých krajích jsou 

znázorněny na Obrázku 7 (vychází se opět z 1 616 celkových hlášených případů 

v období roku 2008). 

Obr. 7: Absolutní počty nemocných v krajích ČR v roce 2008 (vlastní zpracování dat) 

 

Zdroj dat: ČÁSTKOVÁ, J., BENEŠ, Č. Zvýšený výskyt virové hepatitidy A v České republice v roce 

2008. Zprávy EM (SZÚ, Praha), 2008; 18(1): 19-21 (str. 20). 

Z provedených analýz byl vyloučen přenos vodou, potravinami i sexuálně. Šíření 

nejpravděpodobněji kontaktem, případně parenterálně začalo mezi narkomany v krajích 

Hlavního města Prahy a Středočeském.
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u kterých se od 26. týdne roku 2008 (začátek června) začaly zvyšovat případy virové 

hepatitidy A. Nejvýznamněji byla postižena věková skupina 25–34 let této komunity. 

Do 39. týdne roku 2008 bylo hlášeno 128 případů virové hepatitidy A u injekčních 

uživatelů drog, což tvořilo 21,3 % všech hlášených případů.
87

 Infekce virové 

hepatitidy A se dále šířila mezi bezdomovci a dalšími rizikovými skupinami 

v podmínkách nízké hygienické úrovně. V důsledku dlouhodobé nízké nemocnosti 

VHA došlo k vysoké vnímavosti k infekci v běžné populaci a tím k rozšíření virové 

hepatitidy A v roce 2008 i v této skupině lidí. U narkomanů bylo registrováno 226 

(z celkových 1 616) případů onemocnění VHA. Spolu s dalšími rizikovými osobami 

jako jsou bezdomovci, vězni, alkoholici a promiskuitní jedinci tvořili 26,1 % 

z celkového počtu hlášených případů VHA (421 nemocných). Nízký podíl případů 

na celkové nemocnosti představovaly importované případy, které tvořily 4,2 % s 68 

onemocněními. Jednalo se sice o dvojnásobný počet případů oproti předchozím rokům, 

ale vzhledem k epidemii v roce 2008 neměl tento podíl nemocných velký vliv 

na celkovém výskytu onemocnění.
88

  

Pro epidemii v roce 2008 byly charakteristické dvě věci. Jednak byla jasná převaha 

nemocných u dospělé populace a za druhé bylo na počátku epidemie vysoké zastoupení 

osob s rizikovým chováním. Z celkových 1 648 hlášených všech případů v této epidemii 

skončily dva fatálně. Jednalo se o staršího muže (75 let) a mladého injekčního uživatele 

drog (33 let), u kterého byla diagnostikována koinfekce virových hepatitid A, B a i C.
89

 

Epidemie v roce 2008 doznívala ještě v roce 2009 (hlášeno 1 104 nemocných 

VHA) a 2010 (862 hlášených případů VHA). Postupná klesající tendence trvala od roku 

2008 až do roku 2011, kdy se hodnoty hlášených infekcí VHA dostaly zas do hodnot 

jako před epidemií v roce 2008. Od roku 2011 se ale počty hlášených případů VHA 

lehce zvyšují a pohybují se kolem tří set. 
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3.2 Trend výskytu importované VHA ze světa do ČR 

Virová hepatitida A často bývá dávána do souvislosti s cestováním. V porovnání 

s dalšími nákazami cestovatelů jako je cholera a břišní tyfus se několikanásobně častěji 

cestovatelé nakazí právě hepatitidou A. Ohroženi jsou především ti cestovatelé, kteří 

konzumují kontaminované potraviny studené kuchyně a cestovatelé žijící v úzkém 

styku s místním obyvatelstvem, zvláště dětmi.  

Riziko nákazy při pobytu v endemické oblasti se až sedm krát zvyšuje u cestovatelů 

žijících a stravujících se v nehygienickém prostředí v porovnání s pobytem v dobrém 

hotelu, kdy se riziko nákazy odhaduje na 0,3 %. Do rizikových potravin jsou řazeny 

saláty ze syrové zeleniny, neloupané ovoce, tepelně neupravení mořští měkkýši 

a korýši, ale také kostky ledu z kontaminované vody. Jako rizikové chování se bere 

koupání v kontaminované mořské či sladkovodní vodě.  

V prevenci onemocnění hepatitidou A platí zásada: „cook it, peel it, or forget it“, 

což v překladu znamená: „uvař to, oloupej to, nebo na to zapomeň“. Vařením či 

pečením při teplotě vyšší než 85 °C po dobu delší než 1 minuty se virus hepatitidy A 

inaktivuje. Ke specifické prevenci pak slouží pasivní (aplikace normálního lidského 

imunoglobulinu) nebo aktivní imunizace, které se v současné době v ochraně 

cestovatelů dává přednost. Ochrana při aktivní imunizaci nastává za 14 dnů po aplikaci 

očkovací látky u více než 80 % očkovaných a za 28 dnů tomu tak je u téměř všech 

očkovaných jedinců. Ochranná hladina protilátek u aktivní imunizace po první dávce 

pak přetrvává nejméně rok, po druhé dávce, která se aplikuje za 6 až 18 měsíců trvá 

ochrana nejméně 20 let a pravděpodobně přetrvává doživotně. 

Do endemických oblastí virové hepatitidy A, tedy míst, kde cestovatelé mohou 

očekávat zvýšené riziko nákazy touto nemocí, patří Středomoří, východní Evropa, Asie 

(kromě Japonska, Singapuru a Hongkongu) včetně Indie, Afrika, Střední a Jižní 

Amerika, Karibská oblast a Grónsko.
90

 

V České republice je každoročně hlášeno několik případů importovaných hepatitid 

typu A. Mohlo by se zdát, že tento podíl má význam na celkovém výskytu tohoto 

onemocnění u nás. Tato domněnka je však mylná. Ze statistických údajů zpracovaných 

Státním zdravotnickým ústavem v Praze v systému EPIDAT jsem proto vytvořila graf, 

který ukazuje setrvalý nízký výskyt importovaných případů, které jsou v porovnání 

s neimportovanými případy zanedbatelné (Graf 4). 
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Graf 4: Importované a neimportované případy hepatitidy A v ČR (vlastní zpracování dat) 

 

Zdroj dat: EPIDAT, SZÚ 

Pro lepší přehlednost uvádím další graf, kde jsou zobrazeny pouze importované 

případy hepatitidy A v ČR v letech 2001–2013 (Graf 5). 

Graf 5: Importované případy hepatitidy A v ČR v letech 2001– 2013 (vlastní zpracování dat) 

 

Zdroj dat: EPIDAT, SZÚ 

Z Grafu 5 vyplývá, že průměrně se jednalo pouze okolo 35 importovaných případů 

hepatitidy A ročně v ČR v období od roku 2001 až do roku 2013. Nejnižší počet 

importovaných případů tohoto onemocnění byl v roce 2012 s pouhými 17 případy. 
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459 

5269 

Podíl importovaných k neimportovaným 
případům hepatitidy A v letech 2001–2013 v ČR 

importované 

neimportované 

z celkových 5728 případů 

Nejvyšší počet byl v roce 2008, kdy se u nás objevila epidemie hepatitidy A. Jednalo se 

o zhruba dvojnásobný nárůst importovaných onemocnění hepatitidou A oproti ročním 

průměrům dřívějších deseti let, avšak podíl těchto případů na celkové nemocnosti 

představoval pouze 4,2 %. V roce 2008 byla u nás hlášená importovaná hepatitida A 

z Egypta (20 případů), Slovenska (9 případů), Řecka a Chorvatska po 5 případech, dále 

4 z Tuniska, 3 ze Španělska a po 2 z Ukrajiny, Turecka, Francie, Itálie a Kanárských 

ostrovů plus ojedinělé případy z dalších deseti zemí. I přesto, že v roce 2008 byla 

hlášena epidemie hepatitidy A i v Lotyšsku, tak za celý rok nebylo zaznamenáno jediné 

onemocnění VHA importované z této země. 
91

 

Podíl importovaných k neimportovaným případům hepatitidy A v ČR v letech 

2001–2013 znázorňuje Graf 6. 

Graf 6: Podíl importovaných k neimportovaným případům hepatitidy A (vlastní zpracování dat) 

Zdroj dat: EPIDAT, SZÚ 

Procentuelní zastoupení importovaných případů hepatitidy A v letech 2001–2013 

bylo u nás průměrně kolem 8,0 % (tedy 459 importovaných případů z 5 728 hlášených 

všech případů tohoto onemocnění v daném období). 
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3.3 Trendy ve výskytu VHA ve světě 

Největší epidemie hepatitidy A v posledních letech proběhla v roce 1988 v čínské 

Šanghaji. Bylo nakaženo více než 310 000 lidí a to po požití infikovaných 

sladkovodních měkkýšů.
92

  

Oblasti dle rizika výskytu hepatitidy A ve světě jsou znázorněny na Obrázku 8. 

Obr. 8: Geografické rozložení výskytu virové hepatitidy A ve světě 

 

Zdroj: EHRMANN, Jiří., HŮLEK, Petr a kolektiv. Hepatologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 616 s. 

ISBN 978-80-247-3118-6 (str. 232) 

Podle geografického rozložení je nejvyšší výskyt virové hepatitidy A v Africe, 

Střední a Jižní Americe, jižní a jihovýchodní Asii a na Blízkém východě.  

WHO rozlišuje pět stupňů světové endemicity infekce hepatitidou A: 

1. Velmi vysoký výskyt tohoto onemocnění je v oblastech Afriky, Jižní Ameriky, 

Blízkém východě a jihozápadní Asii. Průměrný věk nemocných je nejnižší 

a pohybuje se pod hranicí pěti let. Nejpravděpodobnější cesty přenosu jsou 

z infikovaného člověka, kontaminovaným jídlem a vodou. 

2. Vysoký výskyt infekce hepatitidou A je v brazilském povodí Amazonky, Číně 

a Latinské Americe. Zde je průměrný věk pacientů v rozmezí od 5 do 14 let. Přenos 

je nejčastěji kontaktem, kontaminovaným jídlem nebo vodou. 

3. Střední výskyt hepatitidy A je v jižní a východní Evropě, některých oblastech střední 

Evropy. Průměrný věk infikovaných je v rozmezí od 5 do 24 let 

a nejpravděpodobnější cesty přenosu jsou stejné jako u předchozích stupňů výskytu. 
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4. Nízký výskyt infekce virové hepatitidy A je v Austrálii, USA a západní Evropě. Zde 

se průměrný věk nemocných udává v rozmezí od 5 do 40 let. Nejpravděpodobnější 

přenos je kontaktem. 

5. Velmi nízký výskyt tohoto onemocnění tzv. špinavých rukou je na severu Evropy 

a Japonsku. Průměrný věk pacientů se udává vyšší jak 20 let. Nejčastější přenos 

nákazy je během cest do oblastí s vysokým výskytem onemocnění.
93

  

 

3.4 Trendy ve výskytu VHA v USA 

Případy VHA od roku 1980 do roku 2011 v USA znázorňuje Graf 7.  

Graf 7: Incidence hepatitidy A v letech 1980–2011 v USA 

 

Zdroj: CDC. Viral Hepatitis Statistics & Surveillance [online]. USA. aktualizace: 5.2. 2014 

[cit. 18. února  2014]. Dostupnost z www:< http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/index.htm> 

Na Grafu 7 je vidět klesající trend výskytu nově vzniklých případů hepatitidy A 

od roku 1995, kdy byla incidence tohoto onemocnění 31 582, na 1 398 nově vzniklých 

onemocnění v roce 2011.
94

  

Relativní výskyt hepatitidy A v USA na 100 000 obyvatel byl nejvyšší v roce 2007 

ve státě Arizona (2,4), Minnesota (1,8), Californie (1,7) a Iowa (1,6), v roce 2008 

v Iowě (3,6) a Nebrasce (2,3), v roce 2009 opět v Iowě (1,3) a Nebrasce (1,2), v roce 

2010 v Arizoně (1,0) a stejně tak tomu bylo v roce 2011, kdy nejvyšší relativní výskyt 

byl v Arizoně (1,2).
95
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3.5 Trendy ve výskytu VHB na území České republiky 

Nejstarší věrohodné údaje o virové hepatitidě B jsou od roku 1979. Od tohoto roku 

došlo k výraznému poklesu nemocnosti virovou hepatitidou B u nás. A to od 2 447 

případů akutní virové hepatitidy B v roce 1979 přes zlomový rok 1987. Tehdy již 

nebyla u nás překročena hranice dvou tisíc celkově hlášených případů tohoto 

onemocnění. V roce 1991 již nebyla překročena ani hranice jednoho tisíce hlášených 

nemocných.
96

 V roce 2000 byla naposledy překročena hranice pěti set hlášených 

případů onemocnění hepatitidou B. Od roku 2001 je dlouhodobý klesající trend tohoto 

onemocnění s výjimkou v roce 2004, kdy bylo hlášeno o 22 více případů než 

v předchozím roce.
97

 

Aktuální výskyt akutní virové hepatitidy B v ČR v  letech 2003–2013  znázorňuje 

Graf 8. Je z něho patrný klesající trend ve výskytu virové hepatitidy B. 

Graf 8: Hlášené případy akutní virové hepatitidy B v ČR - absolutně (vlastní zpracování dat) 

Zdroj dat: SZÚ. Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2003-2012 – absolutně [online]. Česká republika. 

2013 [cit. 11. listopadu 2013]. Dostupnost z www:<http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-

nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-absolutne>. (pro rok 2013 aktualizováno a citováno 25.2. 2014) 
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    Graf 10: Nemocnost zdravotníků vs. ostatní populace 15+ 

3.6 Vliv povinného očkování proti VHB na její výskyt v ČR 

Zavedením povinného očkování dětí proti hepatitidě B od roku 2001 se daří držet toto 

onemocnění pod kontrolou. Jeho výskyt se stále snižuje a to již v průběhu posledních 

třiceti let, kdy se postupně proočkovávají zdravotničtí pracovníci (Graf 9 a 10).
98

 

Graf 9 : Vývoj počtu hlášených případů hepatitidy B v letech 1989–2013 (vlastní zpracování dat) 

Zdroj dat - Graf 9: ÚZIS ČR., Infekční nemoci 2012. Praha, 2013. 63 s. ISBN 978-80-7472-044-4 (str. 21) 

Zdroj- Graf 10: ČÁSTKOVÁ, J., BENEŠ, Č. Vývoj nemocnosti virovou hepatitidou B u zdravotnických 

pracovníků v České republice. České pracovní lékařství. SZÚ, Praha, 2001; 2(2): str. 77 

Graf 10, který je zakomponovaný do Grafu 9, ukazuje mnohonásobně vyšší 

nemocnost (na 100 000) VHB u zdravotníků v porovnání s ostatní populací 15+, která 

byla před zavedením a v prvních letech očkování zdravotníků značně převyšující. 
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V Grafu 10 je vidět klesající trend nemocnosti u zdravotníků od roku 1982, který byl 

dán právě zavedením očkování proti VHB u této rizikové skupiny. Z Grafu 9 je patrný 

významný pokles onemocnění hepatitidy B od roku 1985, kdy bylo hlášeno 2 437 

případů až do roku 2013 se 133 hlášenými případy. Tento klesající trend měl hlavní 

souvislost se zavedením očkování zdravotnického personálu, před zhruba třiceti lety 

(Graf 10), pro které obzvláště virová hepatitida typu B představovala značné riziko. 

Nejvyšší riziko (ještě před zavedením očkování zdravotníků) bylo prokázáno 

u zaměstnanců na hemodialyzačním, onkologickém a transplantačním oddělení a 

hematologických a biochemických laboratoří. Incidence VHB bývala však i na dalších 

odděleních podstatně vyšší než u ostatní věkově srovnatelné populace. S tímto 

zjištěním, že bývá incidence klinické hepatitidy u zdravotníků několikanásobně vyšší 

než u pracovníků jiných profesí, přišly i studie z dalších zemí. Bylo také ověřeno, že 

nemocnost klinickou hepatitidou je u zdravotníků nejvyšší v prvních letech po nástupu 

na pracoviště. Ve většině pracovišť docházelo hlavně k onemocnění nižších a 

pomocných zdravotníků. U lékařských profesí byla zjištěna vysoká nemocnost 

v biochemických a hematologických laboratořích, u chirurgů a zubařů.
99

 

Klesající trend výskytu VHB u nás dále podpořilo zavedení povinného očkování 

dětí, které bylo zahájeno 1.7. 2001. Jeho preventivní význam je velmi důležitý a to 

především z dlouhodobého hlediska, jelikož nejvyšší incidence hepatitidy B je 

evidována u věkové populace  25–34 let.
100

 Vzhledem k tomu, že se od roku 2001 

zahájilo současné očkování u kojenců a batolat a také mladých adolescentů ve věku 

12 let, tak máme k letošnímu roku 2014 proočkovanou rizikovou skupinku zdravotníků 

plus obyvatele do 23–24 let.  

Podle výsledků administrativní kontroly proočkovanosti, která byla provedena 

v roce 2010, bylo očkováno čtyřmi dávkami hexavakcíny 99 % dětí narozených v roce 

2008 a necelých 93 % narozených v roce 2009.
101

 

Zavedení povinného očkování zdravotnického personálu a dětí proti hepatitidě B 

mělo bezpochyby velmi významný podíl na současném nízkém výskytu hlášených 

případů tohoto onemocnění. Dokonce od roku 2011 je setrvalý stav výskytu pod dvě stě 

případů za rok. 
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3.7 Trendy ve výskytu VHB ve světě 

Infekce virové hepatitidy B se vyskytuje na celém světě, ale jeho prevalence má velké 

geografické rozdíly. 
102

 

Na světové mapě s barevným geografickým rozložením výskytu virové 

hepatitidy B (Obrázek 9) můžeme vidět, že do rizikové oblasti spadá většina států 

s výjimkou Austrálie, severní a západní Evropy, USA, jižní části Kanady a jižní části 

Jižní Ameriky. 

Obr. 9: Geografické rozložení výskytu virové hepatitidy B ve světě  

 

Zdroj: EHRMANN, Jiří., HŮLEK, Petr a kolektiv. Hepatologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 616 s. 

ISBN 978-80-247-3118-6 (str. 234) 

Největší počet chronicky infikovaných žije v Číně (125 milionů), Brazílii 

(3,7 milionů) a Koreji (2,6 milionů). Tato chronická forma nemoci zůstává problémem 

i některých rozvinutých zemí jako je Japonsko (1,7 milionů), USA (více než 1 milion) 

a Itálie (900 000).
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3.8 Trendy ve výskytu VHB v USA 

Nově vzniklá onemocnění hepatitidy B v letech 1980–2011 v USA znázorňuje Graf 11. 

Graf 11 : Incidence akutní hepatitidy B v letech 1980–2011 v USA 

Zdroj: CDC. Viral Hepatitis Statistics & Surveillance [online]. USA. aktualizace: 5.2. 2014 

[cit. 18. února  2014]. Dostupnost z www:< http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/index.htm> 

Až na drobná kolísání je trend ve výskytu nově vzniklých akutních forem 

hepatitidy B v USA od roku 1985 s 26 654 hlášených onemocněních do roku 2011 s 2 

890 případy klesající (Graf 11).
104

 

Relativní výskyt hepatitidy B v USA na 100 000 obyvatel byl nejvyšší v roce 2007 

ve státě Alabama (2,8), Arkansas (2,5), Louisiana (2,3) a Maryland (2,0), v roce 2008 

to byl stát Kentucky (2,4), opět Alabama (2,3), Arkansas (2,3) a Louisiana (2,1). V roce 

2009 byl nejvyšší relativní výskyt hepatitidy B v USA ve státě Arkansas (2,2) 

a Kentucky (2,1), v roce 2010 stát Kentucky (3,1) a Arkansas (2,3), v roce 2011 stát 

Kentucky (3,5) a Alabama (2,5).
105
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3.9 Trendy ve výskytu VHC na území České republiky 

V rámci sérologických přehledů z roku 2001, kdy se poprvé stanovovala prevalence 

infekce HCV u nás, vyplývá, že Česká republika má nízkou prevalenci VHC a to kolem 

0,2 %. Lze se ale domnívat, že se infekce HCV u nás vyskytuje spíše mezi rizikovými 

skupinami obyvatelstva, které sérologický přehled tohoto typu nezachytí, než běžnou 

populací. 

Aktuální výskyt virové hepatitidy C v ČR v  letech 2003–2013  znázorňuje Graf 12. 

Skutečná čísla budou pravděpodobně několikanásobně vyšší, jelikož většina 

onemocnění probíhá bezpříznakově a tím uniká pozornosti.
 106

 

Graf 12: Hlášené případy virové hepatitidy C v ČR - absolutně (vlastní zpracování dat) 

Zdroj dat: SZÚ. Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2003-2012 – absolutně [online]. Česká republika. 

2013 [cit. 11. listopadu 2013]. Dostupnost z www:<http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-

nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-absolutne>. (pro rok 2013 aktualizováno a citováno 25.2. 2014) 

V časovém období mezi roky 2003–2013 došlo k překročení hranice tisíce 

hlášených případů virové hepatitidy C pouze v roce 2006. Od tohoto roku je patrný 

mírný klesající trend až do roku 2010 s nejnižším počtem hlášených onemocnění (709 

případů) v tomto časovém rozmezí. V posledních třech letech se počet hlášených 

případů infikovaných hepatitidou C ustálil kolem osmi set. Z Grafu 12 můžeme vidět, 

že trend výskytu virové hepatitidy C v ČR za posledních deset let je poměrně stálý bez 

významného kolísání. 
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3.10 Trendy ve výskytu VHC ve světě 

Z Obrázku 10, kde je znázorněná prevalence virové hepatitidy C (VHC) ve světě dle 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention), můžeme vyčíst vysoký výskyt 

tohoto onemocnění v Jižní, ale i v Severní Americe, Rusku, Asii, Evropě s nejvyšším 

výskytem v Itálii, Africe s nejvyšším výskytem v Egyptě a dalších oblastech světa, jako 

je Austrálie. 

Obrázek 10: Geografické rozložení výskytu virové hepatitidy C ve světě 

Zdroj: CDC. Hepatitis C [online]. USA. aktualizace: 1.8. 2012 [cit. 9. listopadu 2013]. Dostupnost 

z www:<http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-

travel/hepatitis-c>. 

Při návštěvě zemí, kde je prevalence HCV infekce rovna či dokonce vyšší než 2 %, 

by si měli cestovatelé dávat pozor a nejlépe se vyvarovat všech aktivit, kde se mohou 

dostat do kontaktu s krví. Jedná se především o krevní transfuze, lékařské 

a stomatologické zákroky, akupunkturu, tetování, piercing a další. V případě nutnosti 

návštěvy zdravotnického zařízení by si měli vyhledat pouze ty, kde je zajištěn adekvátní 

sterilizační systém, dodržují řádné mytí rukou, používají jednorázové latexové rukavice 

a zdravotnické pomůcky.
107

 Tato preventivní opatření jsou samozřejmě ideální, ale hůře 

realizovatelná a těžko při urgentním zdravotním zásahu budeme tyto věci zjišťovat a 

prověřovat. 
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3.11 Trendy ve výskytu VHC  v USA 

To, že VHC je vážným zdravotnickým problémem, můžeme vidět i z čísel, která říkají, 

že v USA je každoročně diagnostikováno zhruba 25 000 nových infekcí a kolem 10 000 

úmrtí související s chronickou formou infekce VHC.
108

 

Nově vzniklá onemocnění hepatitidy C akutní formy od roku 1982 do roku 2011 

v USA znázorňuje Graf 13. 

Graf 13: Incidence akutní formy hepatitidy C v letech 1982–2011 v USA 

 

Zdroj: CDC. Viral Hepatitis Statistics & Surveillance [online]. USA. aktualizace: 5.2. 2014 

[cit. 18. února 2014]. Dostupnost z www:< http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/index.htm> 

Trend ve výskytu nově vzniklých akutních forem hepatitidy C v USA je velmi 

kolísavý. Svého vrcholu toto onemocnění dosáhlo v roce 1992 s 6 010 případy. 
109

 

Relativní výskyt hepatitidy C v USA na 100 000 obyvatel byl nejvyšší v roce 2007 

ve státě Vermont (1,5) Oklahoma (1,4), přičemž v řadě států jako Arkansas, Iowa, 

Kansas a Jižní Carolina nebyl hlášen jediný výskyt tohoto onemocnění. V roce 2008 byl 

nejvyšší relativní výskyt ve státě Kentucky (1,6) a Michigan (1,3), bez výskytu byla 

Iowa a Severní Dakota. V roce 2009 se jednalo o státy s nejvyšším relativním výskytem 

hepatitidy C v USA: Connecticut (1,5) a Kentucky (1,5), v roce 2010 opět Kentucky 

(2,5) a stejně tak v roce 2011 Kentucky (3,2). Bez výskytu akutního onemocnění 

hepatitidou C v roce 2010 i 2011 byla Iowa a Severní Dakota.
110

 

                                                 
108

 HUSA, Petr. Virové hepatitidy. Praha: Galén, 2005. str. 40 
109

 CDC. Reported Cases of Acute Viral Hepatitis, by Type and Year, United States 1966-2003. Atlanta. www.cdc.gov 
110

 CDC. Viral Hepatitis Statistics & Surveillance – hepatitis C. Atlanta. www.cdc.gov 

http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/index.htm


 

45 

 

21 

36 37 35 
43 

65 

99 

72 

163 

258 

218 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hlášené případy akutní virové hepatitidy E  
v ČR - absolutně 

3.12 Trendy ve výskytu VHE na území České republiky 

Výskyt akutní virové hepatitidy E v České republice znázorňuje Graf 14. Je z něho 

patrný postupný nárůst onemocnění a více jak dvojnásobné zvýšení výskytu v roce 2011 

s progresivním vzestupem i v roce 2012. Z těchto čísel vyplývá, že v současné době 

musíme s tímto druhem hepatitidy počítat.
111

 

Graf 14: Hlášené případy akutní virové hepatitidy E v ČR - absolutně (vlastní zpracování dat) 

Zdroj dat: SZÚ. Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2003-2012 – absolutně [online]. Česká republika. 

2013 [cit. 11. listopadu 2013]. Dostupnost z www:<http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-

nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-absolutne>. (pro rok 2013 aktualizováno a citováno 25.2. 2014) 

Podle ústeckého krajského hygienika MUDr. Josefa Trmala do nedávna platný 

trend, že si Češi hepatitidu E hlavně přivážejí z cest po Asii a Latinské Americe, či že 

nemocní touto infekcí jsou zvláště imigranti, je dnes minulostí. Trend se změnil v tom, 

že se většina Českých občanů v současné době nakazí v tuzemsku a to nejčastěji ze 

špatně tepelně upraveného vepřového masa. Nyní jsou totiž hlášené případy spojeny 

hlavně s konzumací vepřového a ne z pití závadné vody někde v Indii. V ČR je pro rok 

2012 hlášeno dvanáctkrát více případů ve srovnání s rokem 2003. A tento nárůst je i 

v dalších evropských zemích. Určitou roli k tomu přispělo i zlepšení diagnostiky, kdy se 

nemoc zjistí náhodně, jelikož pacienti větší potíže nepociťují. Zdrojem viru hepatitidy E 

může být maso z domácích zabijaček, kde dochází ke křížení provozu syrového masa 

a hotových výrobků, či nedojde k důkladnému prohřátí polévek a sádel nad 100 stupňů 

Celsia. Dalším zdrojem je maso z hypermarketů, kde jsou směsi masa z různých míst 
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(maso „migruje“) a tak je obtížné zjistit jejich zdroj. Ve srovnání s dřívějším 

nakupováním masa hlavně u řezníků, kde je menší okruh zákazníků, tím pádem i méně 

možných nakažených. Tato infekce se ale netýká pouze vepřového masa, ale také masa 

divokých prasat, daňků a jelení zvěře. Nejvíce případů hepatitidy E je v chladném 

období roku, což MUDr. Trmal dává opět do souvislosti s domácími zabijačkami. 
112

 

 

 

3.13 Trendy ve výskytu VHE ve světě 

Jedna z největších epidemií hepatitidou E v posledních letech proběhla v období mezi 

1986–1988 v Číně, kdy onemocnělo více než 120 000 osob. Další epidemie tzv. „vodní 

epidemie“ HEV byly popsány především v Indii.
113

 

Hepatitida E je rozšířena hlavně v Africe, jihovýchodní a střední Asii, Indii, 

Pákistánu, Mexiku a dalších místech, jak znázorňuje Obrázek 11 dle CDC pro rok 2012. 

Obrázek 11: Geografické rozložení výskytu virové hepatitidy E ve světě 

Zdroj: CDC. Hepatitis E [online]. USA. aktualizace: 1.8. 2013 [cit. 10. listopadu 2013]. Dostupnost 

z www:<http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-

travel/hepatitis-e#3831>. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IUD 142 212 184 143 19 18 8 5 0 2 0 5 228 92 65 14 16 

P.C. 2083 1189 904 933 614 325 127 114 70 322 132 128 1648 1104 862 264 284 
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3.14 Drogově závislí a trendy výskytu VH v ČR 

Injekční užívání drog má prokázanou souvislost zejména s krví přenosnými virovými 

hepatitidami. Proto tedy výskyt VHA u injekčních uživatelů drog je nízký a pohybuje se 

kolem 5 % případů virové hepatitidy typu A. Výjimkou byla epidemie v roce 2008, 

která zasáhla i populaci uživatelů drog.
114

 Injekční uživatelé drog tvořili v této epidemii 

13,8 % hlášených případů hepatitidy A. Vyšší podíl narkomanů byl evidován ale 

v roce 1997, který tvořil 17,8 % všech hlášených nemocných a o ještě něco vyšší byl 

v roce 1998 s podílem 20,3 %, v roce 1999 se jednalo o 15,8 %, poté byl velmi nízký 

podíl této rizikové skupiny až do zmiňovaného roku 2008. Od roku 2011 se počet 

případů vrací opět k nízkým hodnotám jako před epidemií. 

Pro lepší názornost podílu injekčních uživatelů drog na výskytu VHA jsem 

sestavila Graf 15, z kterého je velmi jednoduché vyčíst, že nejvyšší počet případů tohoto 

onemocnění byl u narkomanů v roce 2008 s 228 nemocnými z celkově hlášených 1 648 

případů. Dále v roce 1997 s 212 nemocnými a i v roce 1996, 1998 a 1999 bylo hlášeno 

více jak sto případů. V ostatních letech šlo o méně jak sto případů. Dokonce v roce 

2004 a 2006 nebyl hlášen žádný případ VHA u injekčních uživatelů drog (Graf 15). 

Graf 15: Hlášená incidence VHA celkem a u IUD v ČR v letech 1996–2012 (vlastní zpracování dat) 

Pozn.: P.C. = případy celkem, IUD = injekční uživatelé drog 

Zdroj dat: MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, 

L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÝ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha : Úřad 

vlády České republiky, 2013. ISBN 978-80-7440-077-3 (str. 83) 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IUD 39 46 107 150 168 134 118 99 129 117 87 103 78 65 76 55 50 

P.C. 680 564 575 636 604 457 413 370 392 361 307 307 306 247 244 192 154 
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Vysoké riziko pro injekční uživatele drog představují virové hepatitidy typu B a C. 

Na akutní VHB se injekční uživatelé drog v České republice podílí kolem 30 % (v roce 

2011 podíl 28,1 %, v roce 2012 se zvýšil na 32,5 %). Vzhledem k povinnému očkování 

od roku 2001 je pravděpodobné, že se výskyt VHB bude v budoucnosti snižovat.
115

 

Podíl injekčních uživatelů drog k celkové hlášené incidenci akutní hepatitidy B 

v ČR v letech 1996–2012 znázorňuje Graf 16. 

Graf 16: Hlášená incidence akutní VHB celkem a u IUD v ČR v l. 1996–2012 (vlastní zpracování dat) 

Pozn.: P.C. = případy celkem, IUD = injekční uživatelé drog 

Zdrojdat: MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, 

L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÝ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha : Úřad 

vlády České republiky, 2013. ISBN 978-80-7440-077-3 (str. 82) 

Nejvíce a to 168 narkomanů onemocnělo akutní hepatitidou B v roce 2000. 

Až na drobné výjimky v roce 1996, 1999 a 2000 můžeme v grafu vidět, jak výskyt 

tohoto onemocnění u narkomanů kopíruje celkový výskyt této infekce. Trend podílu 

injekčních uživatelů drog narůstá tak, že v roce 1996 a 1997 se podíl narkomanů 

na celkovém výskytu hlášené akutní hepatitidy B pohyboval mezi 5–8 %, v roce 1998 

a 1999 to již bylo 18–24 %, a od roku 2000 až po rok 2012 se podíl pohyboval mezi 26–

33 %. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IUD 95 132 261 362 365 499 512 546 535 526 704 667 658 547 442 506 518 

P.C. 279 273 448 634 637 798 858 846 868 844 1022 980 974 836 709 812 792 
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Virová hepatitida C významně ohrožuje injekční uživatele drog. V ČR přetrvává 

trend vysokého podílu injekčních narkomanů, kteří tvoří 2/3 všech nemocných. 

U nemocných akutní VHC v ČR došlo k vzestupu podílu této komunity z 56,4 % v roce 

2011 na 62,4 % v roce 2012. U chronického typu VHC došlo k mírnému nárůstu podílu 

injekčních uživatelů drog z 62,6 % v roce 2011 na 64,5 % v roce 2012.
116

 Prevalenci 

VHC mezi injekčními uživateli drog je možné ještě rozdělit do několika skupin. 

V nízkoprahových programech se prevalence VHC u narkomanů pohybuje přibližně 

okolo 20–30 %, ve věznicích to je přes 40–50 % a až kolem 60–70 % v substituční 

léčbě. Tyto výsledky jsou ale zatíženy výběrovou chybou, proto je třeba je hodnotit 

obezřetně.
117

 

Srovnání celkových hlášených případů akutní i chronické hepatitidy C s incidencí 

této nemoci u injekčních uživatelů drog v ČR v letech 1996–2012 uvádí Graf 17. Hned 

na první pohled je z něho zřejmé, že zastoupení narkomanů je opravdu velmi významné. 

Graf 17: Hlášená incidence VHC celkem a u IUD v ČR v letech 1996–2012 (vlastní zpracování dat) 

Pozn.: P.C. = případy celkem, IUD = injekční uživatelé drog 

Zdroj dat: MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, 

L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÝ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha : Úřad 

vlády České republiky, 2013. ISBN 978-80-7440-077-3 (str. 82) 
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Průměrný věk IUD s hlášenou hepatitidou B a C  
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Virová hepatitida C u narkomanů od roku 1996 stále stoupala až do roku 2003. 

V letech 2003–2005 se její počet příliš nezměnil. V roce 2006 bylo zaznamenáno 

hlášených 704 případů této rizikové skupiny, což byl nejvyšší počet v období od roku 

1996–2012. Od roku 2006 do roku 2010 se jednalo o několikaleté období poklesu 

případů celkem a i mezi injekčními uživateli drog, to se ale změnilo v roce 2011. V roce 

2012 mírně pokleslo případů celkem, ale mezi injekčními uživateli drog došlo naopak 

k mírnému nárůstu. 

Graf 18 ukazuje, že průměrný věk injekčních uživatelů drog, u kterých byla hlášena 

virová hepatitida B a C v ČR, dlouhodobě roste. 

Graf 18: Průměrný věk IUD s hlášenou VHB a VHC v ČR v l. 1997–2012 (vlastní zpracování dat) 

Zdroj dat: MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, 

L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÝ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L., 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha : Úřad 

vlády České republiky, 2013. ISBN 978-80-7440-077-3 (str. 82) 

V roce 1997 byl průměrný věk narkomanů s virovou hepatitidou B 21,0 let 

a s virovou hepatitidou C 21,1 let. Naproti tomu v roce 2012 to již bylo 30,1 let 

u hepatitidy B a 28,9 u hepatitidy C. Rostoucí trend průměrného věku injekčních 

uživatelů drog s hepatitidou B a C v období od roku 1997 až roku 2012 je podrobněji 

zobrazen v Grafu 18, kde je patrné, že až do roku 2008 byl průměrný věk vyšší 

u narkomanů s hepatitidou C než hepatitidou B. 
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4 ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem trendů ve výskytu virových hepatitid 

v ČR a ve světě. Závěry k tomuto tématu, které jsou podrobněji rozebrány v této 

bakalářské práci, by bylo možné shrnout takto: 

Virová hepatitida A neboli „nemoc špinavých rukou“ je v ČR i přes zvyšující se 

životní úroveň a hygienické standardy onemocněním, které v roce 2008 ukázalo, že 

i přes dlouhodobý nízký trend výskytu, patrný v předchozích letech neznamená, že se 

toto onemocnění nemůže vyskytnout v nějaké epidemii. Je pravdou, že epidemie VHA, 

která proběhla u nás v roce 2008, měla netypický průběh, jelikož se zvýšená incidence 

případů VHA nejprve objevila u injekčních uživatelů drog v Praze a Středočeském 

kraji, dále se šířila v rizikové skupině s nízkou hygienickou úrovní. V důsledku vysoké 

vnímavosti běžné populace se toto onemocnění rozšířilo i mezi ni. Po dvouletém 

doznívání této epidemie se od roku 2011 drží hlášené případy VHA v ČR kolem počtu 

tří set, což odpovídá nízkému trendu, který byl před vypuknutím zmíněné epidemie. 

Importované VHA dlouhodobě nehrají významnou roli ve výskytu této infekce v ČR. 

Světová zdravotnická organizace rozlišuje pět stupňů endemicity infekce VHA ve světě. 

ČR se řadí mezi země se středním výskytem. 

V USA je od roku 1995 dlouhodobý klesající trend výskytu VHA 

Trend výskytu virové hepatitidy B je u nás již posledních třicet let až na drobné 

výjimky klesající. Je tomu především díky zavedení očkování zdravotníků od roku 

1982, povinného očkování dětí a dvanáctiletých adolescentů od roku 2001, zavedením 

používání jednorázových zdravotnických nástrojů a pomůcek a zjišťováním nosičství 

u dárců krve a těhotných. Injekční uživatelé drog až na drobné výjimky kopírují trend 

celkového výskytu VHB v ČR a jejich podíl na tomto onemocnění se pohybuje kolem 

20–30 %. 

Celosvětově umírá kolem 600 000 jedinců v důsledků VHB ročně a 5 % celosvětové 

populace je nositelem HBV. K nejzávažnějším komplikacím VHB patří jaterní cirhóza a 

hepatocelulární karcinom. Jedná se o infekci, která je globálním problémem veřejného 

zdravotnictví, u které je nejvýznamnějším preventivním krokem očkování. 

V USA je od roku 1985 dlouhodobý klesající trend VHB (až na drobné výchylky). 

Virová hepatitida C je velmi obávaným onemocněním jednak z důvodu vysoké 

možnosti přechodu infekce do chronicity a jednak kvůli stále chybějícímu očkování. 
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Výskyt virové hepatitidy C v ČR od roku 1996 stoupal a od roku 2001 (až na výjimky 

v letech 2006–2008, kdy byla incidence o něco vyšší) se hlásí každoročně okolo 

osmi set nových případů. Významný podíl na výskytu tohoto onemocnění mají injekční 

uživatelé drog, kteří tvoří až 2/3 nemocných. 

Při cestách do zemí s prevalencí VHC vyšší než 2 %, by cestovatelé měli dodržovat 

preventivní opatření a vyvarovat se všem aktivitám, při kterých se dostávají do kontaktu 

s krví. 

V USA byl od roku 1991 do roku 2009 až na drobné odchylky klesající trend 

ve výskytu VHC. Tento trend se mírně navýšil od roku 2009. 

Virová hepatitida D je unikátní v tom, že bez přítomnosti HBV není jeho virus 

schopen přenosu a replikace, proto preventivní opatření jako je vakcinace proti VHB, je 

prevencí i proti virové hepatitidě D. 

Ve světě se nejčastěji prokazuje ve Středomoří, Rumunsku, některých jihoamerických 

zemích a částech jižní a střední Afriky. 

Výskyt virové hepatitidy E v ČR se v posledních letech navyšuje a toto onemocnění se 

již nebere za pouze importovanou nemoc, kterou si přivážejí cestovatelé z Asie a 

Latinské Ameriky, ale dostává se do povědomí lidí jako nemoc ze špatně tepelně 

upraveného vepřového a kančího masa. Trend výskytu virové hepatitidy E je u nás 

stoupající a je třeba s tímto onemocněním počítat a dodržovat preventivní opatření. 

Zvláště nebezpečná je právě tato virová hepatitida pro těhotné, jelikož u 20–25 % 

těhotných, které se nakazí virovou hepatitidou E zejména ve třetím trimestru, končí 

úmrtím. Proto preventivní opatření v době těhotenství by se v žádném případě neměly 

podceňovat. 

Ve světě se virová hepatitida E vyskytuje hlavně v Africe, Indii, Mexiku a jihovýchodní 

a střední Asii. 

Virová hepatitida G se stále prozkoumává a názory odborníků ohledně její 

nebezpečnosti jsou rozporuplné, i když pro většinu nepředstavuje významnou roli 

v jaterním onemocnění. 

Virové hepatitidy jsou onemocněním jater, které lidstvo trápí od nepaměti. Dlouhodobý 

výhled do budoucna není ale příznivý, co do možné eradikace tohoto onemocnění. 

Prevencí stále zůstává vakcinace, dodržování hygienických zásad, vyvarování se 

rizikovým faktorům a pokračování v protiepidemických postupech ve zdravotnictví. 
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5 SOUHRN  

Bakalářská práce je zaměřena na trendy výskytu virových hepatitid v ČR a ve světě. 

V úvodní části práce je věnována pozornost základní charakteristice jednotlivých 

virových hepatitid typu A, B, C, D, E a G. U každého typu je popsána cesta šíření 

přenosu, inkubační doba, charakteristika příslušného viru, výskyt dané virové 

hepatitidy, prevence a terapie. U virové hepatitidy B, C je navíc popsána hepatotoxicita 

viru a diagnóza onemocnění. U virové hepatitidy C je dále rozebrána akutní i chronická 

forma onemocnění.  

Ve speciální části jsou jednotlivé kapitoly zaměřeny na podrobný popis s názornými 

grafy a obrázky znázorňující trendy ve výskytu virových hepatitid A, B, C a E v České 

republice, ve světě a v USA. U virové hepatitidy A je zpracovaná kapitola zaměřující se 

na trend výskytu importovaných hepatitid typu A ze světa do ČR. Virová hepatitida B je 

navíc rozšířena o vliv zavedení očkování zdravotníků a povinného očkování dětí 

od roku 2001 a jeho dopad na výskyt VHB v ČR. Poslední kapitola se věnuje vztahu 

injekčních uživatelů drog a výskytu virové hepatitidy A, B a C. Data vycházející 

z hlásícího systému EPIDAT jsem zpracovala do grafů, které ukazují lépe a přehledněji 

příslušné trendy výskytů virových hepatitid. 

Cílem bakalářské práce bylo popsat jednotlivé typy virových hepatitid, specifikovat 

jejich charakteristiky, možnosti prevence a hlavně se zaměřit na trendy jejich výskytu 

v ČR a ve světě. Pro splnění tohoto cíle jsem vytvořila grafy z dostupných a nalezených 

dat, které jsem popsala v této bakalářské práci a vyhodnotila z nich určitý trend výskytu 

dané problematiky. 
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6 SUMMARY 

The thesis is concentrated on the trends in viral hepatitis occurrence in the Czech 

Republic and foreign countries. The introduction part of the thesis is focused on basic 

characteristics of the each viral hepatitis as the A, B, C, D, E and G types. 

The description of the path of transmission, the incubation period, characteristics 

of the particular virus, occurrence of viral hepatitis, prevention and treatment is 

connected with each type of hepatitis. At viral hepatitis B, C the viral hepatotoxicity and 

diagnosis of the illness is also described. At viral hepatitis C the acute and chronic form 

of the disease is analyzed as well.  

In the special part there are individual chapters concentrated on the detailed description 

with illustrative graphs and pictures which representative trends in occurrence of viral 

hepatitis A, B, C and E in the Czech Republic, foreign countries and in the USA. 

At viral hepatitis A the chapter focusing on the trend of occurrence of the imported 

hepatitis type A from the foreign countries to the Czech Republic is processed. Viral 

hepatitis B is moreover extended to include the effect of vaccination of medical workers 

and compulsory vaccination of children from the year 2001 and its impact 

on occurrence of viral hepatitis B in the Czech Republic. The final chapter presents 

the correlation between injecting drug users and occurrence of viral hepatitis A, B and 

C. The statistical data are based on the system of EPIDAT. I reworked them into graphs 

that show particular trends of occurrence of viral hepatitis better and clearly. 

The aim of the thesis was to describe each type of viral hepatitis, to specify their 

characteristics, possibilities of prevention and, especially, to focus on trends in their 

occurrence in the Czech Republic and foreign countries. To meet the target I created 

graphs from available statistic data that I found. I described those figures in this thesis 

and analyzed the exact trend in occurrence of the issue.  



 

55 

 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  

Knihy: 

DÁŇOVÁ, Jana., ČÁSTKOVÁ, Jitka. Očkování v České republice. 1. vydání. 

Praha : Triton, 2008. 103 s. ISBN 978-80-7387-122-2. 

EHRMANN, Jiří., HŮLEK, Petr a kolektiv. Hepatologie. 1. vydání. Praha : Grada, 

2010. 616 s. ISBN 978-80-247-3118-6. 

HELCL, Jaroslav., HAZUKA, V., PEČENKOVÁ, I. Virové hepatitidy. 1. vydání. 

Praha : Avicenum, 1986. 136 s. 

HUSA, Petr. Virové hepatitidy. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 247 s. ISBN 80-

7262-304-4. 

JIRÁSEK, Václav. BRODANOVÁ, Marie., MAREČEK, Zdeněk. 

Gastroenterologie, hepatologie – Vnitřní lékařství. Svazek IV. 1. vydání. Praha : Galén, 

2002. 263 s. ISBN 80-7262-139-4. 

LATA, Jan., BUREŠ, Jan. VAŇÁSEK, Tomáš et al. Gastroenterologie. 1. vydání. 

Praha : Galén, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7262-692-2. 

LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 

2002. 263 s. ISBN 80-246-0116-8. 

LUKÁŠ, Karel., ŽÁK, Aleš a kolektiv. Gastroenterologie a hepatologie. 1. vydání. 

Praha : Grada, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1787-6. 

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., 

GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÝ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., 

VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České 

republice v roce 2012. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha : Úřad vlády České republiky, 2013. 

ISBN 978-80-7440-077-3. 

PETRÁŠOVÁ, Barbora., FÜLEOVÁ, Anna. Výroční zpráva ČR – 2012. 1. vydání. 

Praha : Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2013. 195 s. ISBN 978-80-905520-0-5.  

STRÁNSKÝ, Jaroslav. Virová hepatitida B a její klinický význam. 1. vydání. 

Praha : Grada, 2001. 204 s. ISBN 80-247-0243-6. 

ÚZIS ČR. Infekční nemoci 2008. Praha, 2009. 65 s. ISBN 978-80-7280-828-1.  

ÚZIS ČR. Infekční nemoci 2012. Praha, 2013. 63 s. ISBN 978-80-7472-044-4. 

VOKURKA, Martin., HUGO, Jan a kolektiv. Velký lékařský slovník. 5. vydání. 

Praha : MAXDORF, 2005. 1001s. ISBN 80-7345-058-5 

 



 

56 

 

Webové stránky: 

ACADEMI SPEKTRUM ZDRAVÍ. Žloutenka [online]. Česká republika. 2009-

2013 [cit. 15.3. 2014].  Dostupnost 

z www:<http://www.spektrumzdravi.cz/academy/zloutenka>. 

AVENIER. Žloutenka typu A+B [online]. Česká republika. 2013 [cit. 2. prosince 

2013].  Dostupnost z www:<http://www.ockovacicentrum.cz/cz/zloutenka-typu-ab>. 

CDC. Hepatitis C [online]. Atlanta. aktualizace: 1.8. 2012 [cit. 9. listopadu 2013]. 

Dostupnost z www:< http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-

infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-c>. 

 CDC. Hepatitis E [online]. Atlanta. aktualizace: 1.8. 2013 [cit. 10. listopadu 2013].  

Dostupnost z www:<http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-

infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-e#3831>. 

CDC. Reported Cases of Acute Viral Hepatitis, by Type and Year, United States, 

1966–2003 [PDF - 1 page]. Atlanta. [cit. 18. února 2014].  Dostupnost 

z www:<http://www.cdc.gov/hepatitis/PDFs/US-surv_table.pdf>. 

CDC. Viral Hepatitis Statistics & Surveillance - hepatitis A [online]. Atlanta. 

aktualizace: 19.8. 2013 [cit. 18. února 2014].  Dostupnost 

z www:<http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/2011Surveillance/Table2.1.htm>. 

CDC. Viral Hepatitis Statistics & Surveillance - hepatitis B [online]. Atlanta. 

aktualizace: 19.8. 2013 [cit. 18. února 2014].  Dostupnost 

z www:<http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/2011Surveillance/Table3.1.htm>. 

CDC. Viral Hepatitis Statistics & Surveillance – hepatitis C [online]. Atlanta. 

aktualizace: 19.8. 2013 [cit. 18. února 2014].  Dostupnost 

z www:<http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/2011Surveillance/Table4.1.htm>. 

DEPARTIMENT OF MEDICAL MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY. Michael 

Houghton, PhD [online]. USA. aktualizace: 2008 [cit. 15. března 2014].  Dostupnost 

z www:<http://www.mmi.med.ualberta.ca/staff_students/michael_houghton.php>. 

HPL spol. s r.o. Hepatitída E [online]. Slovenská republika. aktualizace 3.1. 2013 [cit. 

28. března 2014]. Dostupnost z www:< http://www.hpl.sk/ochoreli-

ste/choroby/hepatitida-e>.  

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. W. Harry Feinstone, 1913-2008 [online]. USA. 

3.12. 2008 [cit. 15. března 2014].  Dostupnost 

z www:<http://www.jhsph.edu/news/stories/2008/feinstone-obituary.html>. 

http://www.spektrumzdravi.cz/academy/zloutenka
http://www.ockovacicentrum.cz/cz/zloutenka-typu-ab
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-c
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-c
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-e#3831
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-e#3831
http://www.cdc.gov/hepatitis/PDFs/US-surv_table.pdf
http://www.cdc.gov/hepatitis/PDFs/US-surv_table.pdf
http://www.cdc.gov/hepatitis/PDFs/US-surv_table.pdf
http://www.cdc.gov/hepatitis/PDFs/US-surv_table.pdf
http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/2011Surveillance/Table2.1.htm
http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/2011Surveillance/Table3.1.htm
http://www.cdc.gov/hepatitis/Statistics/2011Surveillance/Table4.1.htm
http://www.jhsph.edu/news/stories/2008/feinstone-obituary.html


 

57 

 

NOBEL PRIZE. Baruch S. Blumberg – Biographical [online]. USA. Nobel Media 

AB 2014 [cit. 15. března 2014].  Dostupnost z www:<http://www.nobelprize.org/nobel 

_prizes/medicine/laureates/1976/blumberg-bio.html>. 

OČKOVÁNÍ – Internetové Informační Centrum. Očkování proti virové hepatitidě 

typu B [online]. Česká republika. aktualizace: 17.5. 2010/2.4. 2013 [cit. 22. srpna 2013].  

Dostupnost z www:<http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/HBV.htm>. 

POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA. Akutní virové hepatitidy [online]. Česká 

republika 2010 [cit. 15.3. 2014].  Dostupnost 

z www:<http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/virove-hepatitidy-450132>. 

SVĚT ZDRAVOTNICTVÍ. Hepatitidou E se lidé nakazí nejčastěji v tuzemsku, dřív 

v cizině [online]. Česká republika. 2013 [cit. 2. prosince 2013].  Dostupnost 

z www:<http://www.svetzdravotnictvi.cz/hepatitidou-e-se-lide-nakazi-nejcasteji-v-

tuzemsku-driv-v-cizine-af2130/>. 

VIROVÁ-HEPATITIDA. Hepatitida B [online]. Česká republika. aktualizace: 

29.8. 2013 [cit. 29. srpna 2013].  Dostupnost  

z www:<http://www.virova-hepatitida.cz/hepatitida-b >. ISSN 1803-5477 

VŠE O ŽLOUTENKÁCH. Výskyt [online]. Česká republika. aktualizace: 3.7. 2013 

[cit. 21. srpna 2013].  Dostupnost z www:<http://zloutenky.cz/vyskyt.aspx>. 

VŠE O ŽLOUTENKÁCH. Žloutenka typu A [online]. Česká republika. aktualizace: 

3.7. 2013 [cit. 21.8. 2013].  Dostupnost z www:<http://zloutenky.cz/zloutenka-a.aspx>. 

WHO. Hepatitis A [online] 2013 [cit. 2. prosince 2013].  Dostupnost 

z www:<http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsredc2007/en/index9.html>. 

WHO. Hepatitis B [online] 2013 [cit. 23. srpna 2013].  Dostupnost 

z www:<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/index.html >. 

WHO. Hepatitis E [online]. 2013 [cit. 28. března 2014]. Dostupnost 

z www:<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs280/en/>. 

WIKIPEDIA. Virová hepatitida [online]. Česká republika. aktualizace: 4.8. 2013 

[cit. 28. srpna 2013].  Dostupnost 

z www:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Virov%C3%A1_hepatitida>. 

WIKISKRIPTA, projekt sítě lékařských fakult MEFANET. Hepatitida B [online]. 

Česká republika. [cit. 22. srpna 2013].  Dostupnost 

z www:<http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hepatitida_B>. ISSN 1804-6517 

 

 

http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/HBV.htm
http://www.svetzdravotnictvi.cz/hepatitidou-e-se-lide-nakazi-nejcasteji-v-tuzemsku-driv-v-cizine-af2130/
http://www.svetzdravotnictvi.cz/hepatitidou-e-se-lide-nakazi-nejcasteji-v-tuzemsku-driv-v-cizine-af2130/
http://www.virova-hepatitida.cz/hepatitida-b
http://zloutenky.cz/vyskyt.aspx
http://zloutenky.cz/zloutenka-a.aspx
http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsredc2007/en/index9.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/index.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virov%C3%A1_hepatitida
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hepatitida_B


 

58 

 

Časopisy: 

ČÁSTKOVÁ, Jitka., BENEŠ, Čestmír. Zvýšený výskyt virové hepatitidy A 

v České republice v roce 2008. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2008; 18(1): 19-21.  

FABIÁNOVÁ, K., ČÁSTKOVÁ, J., BENEŠ, Č., KYNČL, J., KŘÍŽ, B. Increase in 

hepatitis A cases in the Czech Republic in 2008 – preliminary report. Euro Surveill. 

2008; 13(40):pii=18997. 

LEXOVÁ, P., BENEŠ, Č., ČÁSTKOVÁ, J., KYNČL, J., KRÁLOVÁ, R. Výskyt 

infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR – rok 2012 a trendy 

nemocnosti. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2013; 22(7): 233-239.  

LEXOVÁ, P., ČÁSTKOVÁ, J., KYNČL, J., KŘÍŽ, B. Výskyt infekčních nemocí 

preventabilních očkováním v České republice v roce 2011. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 

2012; 21(4): 139-144. Seznam obrázků a grafů. 

PLESNÍK, V. Epidemie virové hepatitidy typu A v roce 1979 – Dokončení. 

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. [online]. Česká lékařská společnost J. E. 

Purkyně. Praha: Olympia, 2008. ročník 57, č. 2, s. 61-64 [cit. 5. března 2014]. Dostupné 

také z:< http://www.medvik.cz/kramerius/document/ABA008_05702_MED00011002-

2008-57.2_s.45-76.pdf?id=355443>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

8 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 

Obr. 1: W. H. Feinstone 

Obr. 2: B. S. Blumberg 

Obr. 3: M. Houghton 

Obr. 4: Ikterus 

Obr. 5: Daneho částice 

Obr. 6: Geografické rozložení HCV genotypů ve světě 

Obr. 7: Absolutní počty nemocných v krajích ČR v roce 2008 

Obr. 8: Geografické rozložení výskytu virové hepatitidy A ve světě 

Obr. 9: Geografické rozložení výskytu virové hepatitidy B ve světě 

Obr. 10: Geografické rozložení výskytu virové hepatitidy C ve světě 

Obr. 11: Geografické rozložení výskytu virové hepatitidy E ve světě 

 

Graf 1: Hlášené případy akutní virové hepatitidy A v ČR - absolutně 

Graf 2: Výskyt VHA v měsících leden-květen a červen-prosinec 2008 

Graf 3: Počet případů VHA podle pohlaví, ČR 2008 

Graf 4: Importované a neimportované případy hepatitidy A v ČR 

Graf 5: Importované případy hepatitidy A v ČR v letech 2001–2013 

Graf 6: Podíl importovaných k neimportovaným případům hepatitidy A 

Graf 7: Incidence hepatitidy A v letech 1980–2011 

Graf 8: Hlášené případy akutní virové hepatitidy B v ČR - absolutně 

Graf 9: Vývoj počtu hlášených případů hepatitidy B v letech 1989–2013 

Graf 10: Nemocnost zdravotníků vs. ostatní populace 15+ 

Graf 11: Incidence akutní hepatitidy B v letech 1980–2011 v USA 

Graf 12: Hlášené případy virové hepatitidy C v ČR - absolutně 

Graf 13: Incidence akutní formy hepatitidy C v letech 1982–2011 v USA 

Graf 14: Hlášené případy akutní virové hepatitidy E v ČR - absolutně 

Graf 15: Hlášená incidence VHA celkem a u IUD v ČR v letech 1996–2012 

Graf 16: Hlášená incidence akutní VHB celkem a u IUD v ČR v l. 1996–2012 

Graf 17: Hlášená incidence VHC celkem a u IUD v ČR v letech 1996–2012 

Graf 18: Průměrný věk IUD s hlášenou VHB a VHC v ČR v l. 1997–2012 

 

 



 

60 

 

9 SEZNAM ZKRATEK 

ALT  alaninaminotransferáza 

anti-HBc protilátka proti dřeňovému (core) antigenu viru hepatitidy B 

anti-HBe protilátka proti e-antigenu hepatitidy B 

anti-HBs protilátka proti povrchovému (surface) antigenu viru hepatitidy B 

anti-HCV protilátka proti viru hepatitidy C 

AST  aspartátaminotransferáza 

CDC  Centers for Disease Control and Prevention 

DIC  diseminovaná intravaskulární koagulopatie 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

ELISA  enzymatická imunoanalýza 

EPIDAT epidemiologická databáze 

HAV  virus hepatitidy A 

HBcAg dřeňový (core) antigen viru hepatitidy B 

HBeAg e-antigen viru hepatitidy B 

HBsAg povrchový (surface) antigen viru hepatitidy B 

HBV  virus hepatitidy B 

HCV  virus hepatitidy C 

HDV  virus hepatitidy D 

HEV  virus hepatitidy E 

HGV  virus hepatitidy G 

HIV  virus syndromu získané imunodeficience 

IgG  protilátka třídy IgG 

IgM  protilátka třídy IgM 

PCR  polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

RNA  ribonukleová kyselina 

VH  virová hepatitida 

VHA  virová hepatitida A 

VHB  virová hepatitida B 

VHC  virová hepatitida C 

WHO  Světová zdravotnická organizace 


