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Abstrakt 

Parvovírus B19 je neobalený jednovláknový DNA vírus, patriaci do čeľade 

Parvoviridae. Parvovírusy sú jedny z najmenších DNA vírusov, pričom viaceré 

z nich sú schopné infikovať ľudí. Infekciu parvovírusom B19 prekonala väčšina ľudí 

, no u zdravých jedincov prebieha zvyčajne bez ťažkostí. Najčastejšie sú infikované 

deti, u ktorých symptomatická infekcia vyvoláva piatu detskú chorobu - erythema 

infectiosum (EI), avšak u pacientov s oslabenou imunitou, u pacientov s poruchami 

krvotvorby a tiež u tehotných žien môžu nastať vážne komplikácie. Táto práca sa 

zameriava na štruktúru vírusu, priebeh infekcie, infekčné ochorenia vyvolané 

parvovírusom B19 a jednotlivé genotypy, pričom hlavný dôraz je kladený na 

patogenéziu konkrétnych ochorení. 

Kľúčové slová: Parvovírus B19, jednovláknový DNA vírus, progenitor 

erytroidných buniek, Gb4, imunokompromitovaný hostiteľ, anémia 

 

Abstract 

Parvovirus B19 is a non-enveloped single-stranded DNA virus, belonging to the 

Parvoviridae family. Despite parvoviruses are one of the smallest DNA viruses, 

some of them are able to infect humans. In general, most of humans experienced 

parvovirus B19 infection. In case of infection in healthy individual there are usually 

no complications. Most frequently infected are children and their symptomatic 

infection is known as fifth disease - erythema infectiosum (EI). However, serious 

complications may occur if infected person suffers from erythropoiesis disorders, 

weakened immunity or is pregnant. This thesis aimes the structure of the virus, the 

course of the infection, infectious diseases caused by parvovirus B19 and particular 

genotypes especially to pathogenesis of specific disorders. 

Key words: Parvovirus B19, single-stranded DNA virus, erythroid progenitor cells, 

Gb4, imunokompromissed host, anemia 

 

 



 

V 

 

Obsah 

 
Abstrakt ........................................................................................................................... IV 

Obsah ............................................................................................................................... V 

Zoznam použitých skratiek ............................................................................................ VII 

1. Úvod .......................................................................................................................... 1 

2. Parvoviridae .................................................................................................................. 2 

2.1 Parvovírusy infikujúce ľudí ........................................................................................ 2 

2.1.1 Adeno-asociovaný vírus .......................................................................................... 2 

2.1.2 Bocavírus ................................................................................................................. 3 

2.1.3 Parvovírus 4 a 5 ....................................................................................................... 3 

3. Parvovírus B19 ............................................................................................................. 4 

3.1 Genóm ......................................................................................................................... 4 

3.2 Kapsidové proteiny ..................................................................................................... 5 

3.3 Replikácia ................................................................................................................... 6 

3.4 Tropizmus ................................................................................................................. 10 

4. Priebeh infekcie .......................................................................................................... 12 

5. Perzistencia parvovírusu PVB19 ................................................................................ 14 

6. Diagnostika ................................................................................................................. 15 

7. Prevalencia vírusu v populácií .................................................................................... 16 

8.1 Infekcia zdravých jedincov ....................................................................................... 17 

8.1.1 Asymptomatická infekcia ...................................................................................... 17 

8.1.2 Piate detské ochorenie (Erythema Infectiosum) .................................................... 17 

8.1.3 Artropatia ............................................................................................................... 18 

8.1.4 Infekcia počas tehotenstva-hydrops plodu ............................................................. 19 

8.1.5 Thrombocytopénia ................................................................................................. 19 

8.1.6 Hepatitída ............................................................................................................... 20 

8.1.7 Neurologické ochorenie ......................................................................................... 20 

8.1.8 Myokarditida .......................................................................................................... 21 

8.2 Infekcia imunodeficientných pacientov .................................................................... 21 

8.2.1 Chronická aplázia červených krviniek ................................................................... 22 

8.2.2 PVB19 u akútnej lymfatickej leukémie ................................................................. 23 

8.2.3 Vírusom asociovaný hemofagocytujúci syndróm .................................................. 23 

8.2.4 Prechodná anémia-aplastická kríza ........................................................................ 23 

9. Genetická diverzita parvovírusu PVB19 .................................................................... 25 

9.1 Genotyp 1-prototyp ................................................................................................... 26 



 

VI 

 

9.2 Genotyp 2 .................................................................................................................. 26 

9.3 Genotyp 3 .................................................................................................................. 27 

10. Záver ......................................................................................................................... 28 

11. Referencie ................................................................................................................. 29 

11.1 Literárne zdroje ....................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

Zoznam použitých skratiek 
 

AAV Adeno-asociovaný vírus Adeno-associated virus 

BFU Skorý erytroidný progenitor Burst-forming unit-erythroid 

bp Páry bazí Base pair 

CD Diferenciačný klaster Cluster of differentation 

CFU Neskorý erytroidný progenitor Colony-forming unit-erythroid 

cRF Uzavretá replikatívna forma DNA Closed replicative form 

DNA Deoxyribonukleová kyselina Deoxyribonucleic acid 

dsDNA Dvojvláknová DNA Double stranded DNA 

EI Piata dětská choroba Erythema infectiosum 

ELISA Imunologická metóda na detekciu 

protilátok 

Enzyme-linked immunosorbent 

assay 

Gb4 Globotetraosylceramidový receptor-

P antigén 

Globotetraosylceramid receptor-

P antigen 

HBoV Ľudský bocavírus Human bocavirus 

HIV Vírus ľudskej imunitnej 

nedostatočnosti 

Human immunodeficiency virus 

IFN-γ Interferón gamma Interferon gamma 

IL Interleukin Interleukin  

ITR Invertovaná terminálna repetícia Inverted terminal repeat 

kDa Kilodalton Kilodalton  

L-ITR Ľavá invertovaná terminálna 

repetícia 

Left-hand inverted terminal 

repeat 

mRNA Mediátorová RNA Messenger RNA 

NLS Jadrová lokalizačná sekvencia Nuclear localization sequence 

nm Nanometer Nanometer  

NPC Komplex jadrových pórov Nuclear pore complex 

NS Neštruktúrny proteín Nonstructural protein 

ORF Otvorený čítací rámec Open reading frame 

PARV4 Parvovírus 4 Parvovirus 4 

PCR Polymerázová reťazcová reakcia Polymerase chain reaction 

PLA2 Fosfolipáza A2 Phospholipase A2 

PVB19 Parvovírus B19 Parvovirus B19 

RF Replikatívna forma Replicative form 

R-ITR Pravá invertovaná terminálna 

repetícia 

Right-hand inverted terminal 

repeat 

ssDNA Jednovláknová DNA Single stranded DNA 

TAC Prechodná aplastická kríza Transient aplastic crisis 

TNF-α Faktor nádorovej nekrózy α Tumor necrosis factor α 

VAHS Vírusom asociovaný 

hemofagocytujúci syndróm 

Virus-associated 

hemophagocytic syndrome  

VP Kapsidový proteín Viral protein 

Wnt Signalizačná kaskáda Wingless/Int-1 signaling cascade 
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1. Úvod 

 Parvovírusy sú malé neobalené jednovláknové DNA vírusy, ktoré majú 

hostiteľské spektrum druhovo špecifické. Parvovírus B19 (PVB19) je ľudský patogénny 

vírus, ktorý sa viaže na globotetraosyl-ceramidový receptor (Gb4-globotetraosyl-

ceramid receptor) na povrchu hostiteľskej bunky. Gb4 receptor sa vyskytuje hlavne na 

erytroidných progenitoroch v kostnej dreni, ku ktorým vykazuje extrémny tropizmus. 

Zaujímavosťou je, že infekciu PVB19 prekoná spravidla každý, výnimkou sú len ľudia 

ktorým chýba Gb4 receptor, čím sa stávajú prirodzene rezistentnými. Výrazné zmeny v 

prejavoch infekcie je možné pozorovať u imunodeficientných pacientov a pacientov s 

poruchami krvotvorby v porovnaní so zdravými pacientmi. Ďalším zaujímavým 

parvovírusom je adeno-asociovaný parvovírus, ktorý sa ukázal ako vhodný vektor pre 

génovú terapiu a v súčasnosti sa aktívne využíva pri génovej liečbe deficitu 

lipoproteínovej lipázy.  

Infekciou PVB19 si väčšinou prechádzajú deti, kedy najčastejším prejavom je 

piate detské ochorenie (známe tiež ako Erythema infectiosum-EI) s typickou vyrážkou 

na tvári a artropatiou. V prípade imunodeficientných pacientov sa vyrážka ani artropatia 

nevyskytujú, lebo sa nevytvárajú imunokomplexy, ktoré sú zodpovedné za tieto 

príznaky. U týchto pacientov sa môže napríklad vyvolať chronická aplázia červených 

krviniek alebo vírusom asociovaný hemofagocytujúci syndróm.  

V posledných rokoch aktívne prebieha výskum, kde by sa mali potvrdiť alebo 

vyvrátiť ochorenia asociované s týmto vírusom ako je napríklad myokarditída. Cieľom 

tejto práce je zhrnutie aktuálnych informácií o PVB19 a popísanie jednotlivých 

ochorení, ktoré aktívne vyvoláva, alebo aspoň pri ktorých hrá dôležitú úlohu.  

   V závere sú zhrnuté informácie o jednotlivých genotypoch, ktorých je doposiaľ 

len obmedzené množstvo a venujú sa im tiež na oddelení virológie v FN Motol, pod 

ktorou som svoju bakalársku prácu spracovávala. 
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2. Parvoviridae 

Parvoviridae patria medzi vírusy, ktoré napádajú živočíchov, pričom ich 

hostiteľské spektrum je druhovo špecifické. Sú rozdelené do dvoch podčeľadí: 

Parvovirinae, ktoré infikujú stavovce a Densovirinae, ku ktorým patria vírusy 

napádajúce hmyz. Sú to jedny z najmenších známych DNA vírusov a preto ich názov je 

odvodený z latinského slova „parvum“, čo znamená malý (Muzyczka and Berns, 2001). 

Medzi parvovírusy schopné infikovať ľudí patrí PVB19, bocavírus (HBoV-

Human bocavirus), parvovírus 4 (PARV4) a adeno-asociovaný vírus (AAV-adeno-

asociated virus) (viz. Tab.1). Je známe, že AAV nie je asociovaný so žiadnym ľudským 

ochorením, zatiaľ čo PVB19 a HBoV sú pre ľudí patogénne. Pri PARV4 doposiaľ nie je 

známe či má nejaký dopad na ľudský organizmus. 

 

Čeľaď Podčeľaď Rod Druh 

Parvoviridae Parvovirinae 

Erythroparvovirus PVB19 

Dependovirus AAV 

Bocaparvovirus HBoV 

Tetraparvovirus PARV4 

 

Tab 1: Fylogenetické zaradenie parvovírusov schopných infikovať človeka. 

2.1 Parvovírusy infikujúce ľudí 

Pre všetky vírusy patriace do čeľade Parvoviridae je typické, že sú malé, 

neobalené s ikosahedrálnou kapsidou. Ich DNA je jednovláknové a genóm ma veľkosť 

približne 5kb (Cotmore and Tattersall, 2014).  

2.1.1 Adeno-asociovaný vírus 

AAV bol objavený v roku 1967 (Blacklow et al., 1967) a vyžaduje pre úspešnú 

replikáciu koinfekciu s adenovírusom alebo s vírusmi z čeľade Herpesviridae, ako 

napríklad herpes simplex vírus a ľudský cytomegalovírus (Berns and Bohenzky, 1987; 

Buller et al., 1981; McPherson et al., 1985). 

AAV sa preukázal ako vhodný vektor pre ľudskú génovú terapiu a to z dôvodu, 

že doposiaľ nebolo preukázané, žeby spôsoboval ochorenia u ľudí (McCarty et al., 

2004). Okrem toho je AAV rekombinantný vektor schopný zbaliť cudzie nevírusové 
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gény (Clark et al., 1997). Dodanie génu pomocou AAV bolo úspešne využité v 

ľudských klinických testoch, vrátane liečby hemofílie B (Nathwani et al., 2011). Aj 

preto Európska komisia v roku 2012 schválila AAV vektor kódujúci lipoproteinové 

lipázy ako liečebnú terapiu pre pacientov s deficitom tohto enzýmu (Pollack, 2012). 

2.1.2 Bocavírus 

Bocavírus bol prvýkrát popísaný v roku 2005 (Allander et al., 2005) a zahrňuje 4 

genotypy. HBoV-1 sa najčastejšie objavuje v respiračnom trakte, zatiaľ čo HBoV-2, 

HBoV-3 a HBoV-4 boli detekované hlavne v stolici (Ong et al., 2016).  

2.1.3 Parvovírus 4 a 5 

V roku 2005 bol identifikovaný ďalší ľudský parvovírus, nazvaný parvovírus 4, 

no doposiaľ nie je známa jeho rola pri ochoreniach. Analýzou genómu sa identifikovali 

dva otvorené čítacie rámce (ORF-open reading frame) - ORF1 a ORF2, ktoré majú 

významnú podobnosť neštruktúrnych a kapsidových proteínov s ostatnými 

parvovírusmi, avšak fylogenetická analýza preukázala, že PARV4 bol odlišný od 

ostatných známych zvieracích aj ľudských parvovírusov (Jones et al., 2005). Bol 

identifikovaný aj druhý genotyp tohto vírusu, nazvaný PARV5, ktorý ma 92% 

podobnosť nukleotidov s PARV4 (Fryer et al., 2006).  
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3. Parvovírus B19 

PVB19 je malý, neobalený, jednovláknový DNA vírus (single strand DNA-

ssDNA) objavený v roku 1975 Yvonnom Cossartom, ktorý si všimol neobvyklú reakciu 

séra normálneho darcu krvi pri teste na hepatitídu B, ktorá sa nachádzala na doske B, v 

pozícií 19, na základe čoho bol neskôr pomenovaný ako parvovírus B19 (Cossart et al., 

1975). PVB19 bol v roku 1981 spojený s ochorením u pacienta s kosáčikovitou 

anémiou a aplastickou krízou. Neskôr sa preukázalo, že PVB19 spôsobuje EI, čo je 

piate detské ochorenie, hydrops plodu a niektoré formy akútnej artritídy (Anderson et 

al., 1983; Kinney et al., 1988; Woolf and Cohen, 1995). PVB19 je rezistentný na 

väčšinu fyzikálno-chemických faktorov a prenáša sa hlavne cez respiračné sekréty, no 

okrem toho môže byť prenášaný aj krvou a krvnými produktami (M et al., 2005; 

Siritantikorn et al., 2007). PVB19 je autonómny vírus, čiže nevyžaduje prítomnosť 

pomocného vírusu (Wang et al., 1995). Infekcia môže byť závažnejšia u 

imunokompromitovaných pacientov, alebo u pacientov s poruchou krvotvorby. PVB19 

často spôsobuje subklinickú infekciu u imunodeficientných pacientov, ako sú napríklad 

pacienti infikovaní HIV (human immunodeficiency virus), kedy sa môže prejaviť 

anémiou v dôsledku infekcie (Azadmanesh et al., 2015). 

3.1 Genóm 

Genóm je kódovaný na lineárnej ssDNA o veľkosti 5,6 kb. Terminálne 

sekvencie sú palindrómy, ktoré môžu slúžiť ako primery pre syntézu 

komplementárneho vlákna v prípade, že majú konfiguráciu vlásenkového duplexu 

(Astell, 1990). Genóm PVB19 má dva otvorené čítacie rámce s jedným neštruktúrnym 

proteínom (NS1-nonstructural protein 1), ktorý je kódovaný génmi na ľavej strane 

genómu. Veľkosť NS1 je 77 kDa. Je to fosfoproteín s regulačnou funkciou, ktorý 

funguje ako kontrola transkripcie (Momoeda et al., 1994) a vírusovej replikácie, ktorá je 

dôležitá pri smrti hostiteľskej bunky (Ozawa et al., 1988). Zároveň je PVB19 tvorený 

dvoma kapsidovými proteínmi, VP1 a VP2 (VP1-viral protein 1, VP2-viral protein 2), 

ktoré sú kódované génmi na pravej strane genómu. Sekvencia týchto dvoch proteínov je 

kolineárna, proteíny VP1 a VP2 majú spoločný karboxylový koniec. VP1 a VP2 

vznikajú alternatívnym zostrihom, takže majú rovnakú aminokyselinovú sekvenciu až 

na to, že VP1 má dodatočne 226 aminokyselín, ktoré tvoria N koniec (Young and 

Brown, 2004a) (viz. Obr. 1). 
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Transkripcia prebieha z jedného promotoru. PVB19 využíva promotor p6, ktorý 

je schopný exprimovať štruktúrne a neštruktúrne gény oddelene (Blundell et al., 1987; 

Ozawa et al., 1988).  

 

Obr 1: Model genómu PVB19: vnútorná kružnica ukazuje 5´-3´ sekvenciu. Fialová kružnica predstavuje 

genóm PVB19. Červený úsek označuje invertované terminálne repetície (ITR-inverted terminal repeats). 

Svetlomodrý úsek znázorňuje neštruktúrny proteín, tmavomodrý a žltý kapsidové proteíny VP1 a VP2. 

(Conteville et al., 2015). 

 

3.2 Kapsidové proteiny 

Vírusová kapsida má ikosahedrálnu štruktúru o priemere 20-25 nm a je zložená 

zo 60 kapsomér (viz. Obr. 2). VP2 je majoritný štruktúrny proteín a jeho veľkosť je 58 

kDa. VP2 tvorí 96% celkovej kapsidy a zostávajúce 4% patria kapsidovému proteínu 

VP1, ktorý je minoritný a má veľkosť 84 kDa (Ozawa et al., 1987).  

Pri skladaní proteínov sa vytvárajú alfa-helikálne slučky, ktoré sa objavujú na 

povrchu zostavených kapsíd, a ktoré môže hostiteľský imunitný systém rozoznávať ako 

antigénne determinanty. Región unikátny pre VP1 je mimo vlastnej kapsidy a obsahuje 
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mnoho lineárnych epitopov, ktoré rozoznávajú neutralizačné protilátky (Young and 

Brown, 2004b). Okrem toho obsahuje VP1 proteín enzymaticky aktívny epitop 

odpovedajúci aktivite fosfolipázy A2. Táto aktivita umožňuje v priebehu infekcie 

rozvoľniť epitelové bunky respiračného traktu a vírus tak preniká za epiteliálnu bariéru 

(Chiu et al., 2014). 

Virusová kapsida má viacero funkcií. Je zodpovedná za preniknutie vírusov do 

hostiteľskej bunky, intracelulárny transport a lokalizáciu, únik vírusu z bunky a 

vyvolanie imunitnej odpovede. Dominantný proteín VP2 poskytuje „anti-receptor“, 

ktorý interaguje s bunkovými Gb4 receptormi (Brown et al., 1993). Kapsidový proteín 

VP1 nasmeruje vírus do jadra hostiteľa vďaka naviazanej jadrovej lokalizačnej 

sekvencií (NLS- nuclear localization sequence). Po translácií VP2 sa u niektorých 

parvovírusov môže objaviť aj proteín VP3, ktorého funkcia nie je doposiaľ definovaná 

(Tu et al., 2015).  

 

     Obr 2: Povrchová topografia PVB19 (Kaufmann et al., 2004). 

3.3 Replikácia 

Infekcia začína naviazaním vírusu na Gb4 receptory na povrchu hostiteľskej 

bunky (viz. Obr. 3). Gb4 receptor je nevyhnutný pre naviazanie vírusu na hostiteľskú 

bunku, avšak vstup je sprostredkovaný pomocou integrínov α5β1, kedy sa bunky 

stávajú priľnavé a permisívne. Maturované erytrocyty exprimujú vysoké hladiny Gb4, 

ale nie integrínov α5β1, vďaka čomu sa vírus naviazať môže, ale vstup nie je umožnený 
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(viz. Obr. 4). Na rozdiel od nich erytroidné progenitory majú vysoké hladiny Gb4 

receptorov aj integrínov, vďaka čomu môže vírus vstúpiť do bunky (Weigel-Kelley et 

al., 2003). Následne je transportovaný do bunky pomocou endocytózy. V hostiteľskej 

bunke je virión transportovaný do jadra kde prebieha jeho replikácia.  

 

Obr 3: Na obrázku je znázornený postup infekcie pomocou endocytózy a klatrínových vačkov. 

Internalizácia PVB19 je sprostredkovaná pomocou bunkového receptoru Gb4. Odtiaľ je vírus 

transportovaný do skorého endozómu, ďalej vírus pokračuje do neskorého endozómu. Keď sa PVB19 

dostane do lyzozómu aktivuje sa fosfolipáza A2, ktorá potom zničí integritu lyzozómalnej membrány 

a tým sa vírus uvoľní do cytosolu. Vírusy sú transportované smerom k jadru, pomocou jadrovej 

lokalizačnej sekvencie (NLS) na VP1. Celý proces transportu je umožnený pomocou mikrotubúl 

a aktínového cytoskeletu. Vstup a výstup z bunkového jadra umožňuje komplex jadrových pórov (NPC-

nuclear pore complex). Maturované virióny sú nakoniec uvoľnené do extracelulárneho priestoru 

(upravené podľa - (Tu et al., 2015)). 

 

 

Obr 4: Na obrázku A sú znázornené maturované erytrocyty (RBCs-red blood cells), ktoré exprimujú 

vysoké hladiny Gb4, čo umožňuje naviazanie vírusu, ale keďže im chýba integrín α5β1 ako koreceptor, 

vírus nemôže vstúpiť do bunky. Na obrázku B je vidieť erytroidné progenitory, ktoré exprimujú Gb4 a aj 
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integríny na svojom povrchu, takže sú permisívne pre vstup PVB19 do bunky (upravené podľa - (Weigel-

Kelley et al., 2003)). 

 

PVB19 je autonómny parvovírus, ktorý sa vie sám replikovať v jadre bunky, 

pričom využíva bunkové replikačné proteíny, ktoré sú pre DNA replikáciu esenciálne. 

Vo všeobecnosti sa autonómne parvovírusy replikujú počas S-fáze bunkového cyklu 

(Deleu et al., 1999; Luo et al., 2013; Oleksiewicz and Alexandersen, 1997; Parris and 

Bates, 1976).  

Kvôli malej veľkosti genómu si PVB19 proteíny kóduje v prekrývajúcich sa 

ORF. Hostiteľská DNA-polymeráza vyžaduje primer, a práve kvôli tomu sa vyvinuli na 

5´konci špeciálne DNA sekvencie-palindrómy, ktoré slúžia na zachovanie genómovej 

integrity. U PVB19 je palindromatická sekvencia totožná na oboch koncoch genómu. 

Vlásenková štruktúra na 3´OH konci je využitá ako primer. Pomocou replikačných 

proteínov sa potom ssDNA predĺži do formy dsDNA a 3´ OH koniec sa kovalentne 

spojí s 5´koncom genómu pomocou neznámej bunkovej ligázy. Vzniká čiastočne 

cirkulárna DNA (Bratosin et al., 1979; Cotmore and Tattersall, 1992; Löchelt et al., 

1989). Z dsDNA vírusu sa transkribuje mRNA. Po translácií vzniká NS1, ktorý plní 

funkciu endonukleázy s miestne špecifickou aktivitou a tiež DNA helikázovou 

aktivitou. NS1 sa kovalentne naviaže a vytvorí nick v tzv. mieste konečného 

rozhodnutia (trs-terminal resolution site), kde sa nachádza vlásenková štruktúra na 

5´konci. Novonasyntetizovaná vírusová DNA vytvára nový 3´primer, ktorý iniciuje 

premiestnenie vlákna a DNA-replikáciu, ktorá prebieha modelom valivej vlásenky (viz 

Obr. 5). Predĺžený vírusový genóm je rozštiepený pomocou NS1, ktorý tu uplatňuje 

svoju helikázovú aktivitu a uvoľnené ssDNA sú zabalené do kapsidy. 
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Obr 5: Replikácia PVB19 modelom valivej vlásenky : (A a B) znázorňuje počiatok replikácie 

z 3´OH, ktorý je na ľavej strane ITR (L-ITR-left-hand inverted terminal repeat), čím vzniká z ssDNA 

genómu replikatívna forma DNA (RF-replicative form) (Baldauf et al., 1997). (C) 3´koniec je na novo 

nasyntetizovanom vlákne spojený s pravou ITR (R-ITR-right-hand inverted terminal repeat), čím vzniká 

uzavretá replikatívna forma DNA (cRF-closed replicative form). (D) NS1 sa viaže na vrchný reťazec 

a tvorí nick v mieste trs. (E) Vytvára sa 3´OH koniec a pokračuje syntéza, čím sa opraví miesto ITR kde 

došlo k nicku a vzniká duplexný intermediát s neuzavretým koncom. (G) Pomocou NS1 dochádza 

k denaturácií ITR a začína proces opätovného začatia, čím vzniká nový meziprodukt dvojitej vlásenky 

a nový 3´OH primer. (H) Zahájenie syntézy. (Luo and Qiu, 2015) 
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3.4 Tropizmus 

PVB19 sa viaže na bunkový Gb4 receptor, ktorý sa nachádza na povrchu 

erytroidných progenitorov. Gb4 je ďalej prítomný na trombocytoch, srdcových, 

synoviálnych, endoteliálnych a renálnych bunkách, bunkách štítnej žľazy a tiež na 

progenitoroch hepatických buniek (Dodd, 2011; Okuda et al., 2010). Jedinci, ktorí 

nemajú Gb4 receptor na ich erytroidných bunkách, sú vďaka tomu prirodzene 

rezistentní voči infekcií PVB19 (Brown et al., 1994).  

Extrémny tropizmus bol preukázaný k skorým a neskorým progenitorom 

erytroidných buniek v ľudskej kostnej dreni (Ozawa et al., 1986; Srivastava and Lu, 

1988; Yoto et al., 1993) (viz. Obr. 6) a okrem toho aj k erytroidným progenitorom vo 

fetálnej pečeni, pupočnej šnúre a periférnej krvi (Brown et al., 1991; Srivastava et al., 

1992).  

 

 

Obr 6: Erytropoéza ( obrázok bol upravený podľa Guyton and Hall, 2000) 

 

Replikácia PVB19 bola prvýkrát pozorovaná v suspenzií kultúry ľudských 

erytroidov z kostenej drene od pacienta s hemolytickou anémiou (Ozawa et al., 1986) a 

jej efektívnosť bola úspešne zvýšená počas infekcie izolovaných hematopoetických 

progenitorov z normálnej ľudskej kostenej drene (Srivastava and Lu, 1988). Hlavným 

cieľom pre replikáciu PVB19 je erytroidný kompárment v kostnej dreni. Je to 

heterogénna populácia proliferujúcich a diferencujúcich sa buniek, zložená z rozličných 

fenotypov, ktoré by mohli mať vplyv na vlastnosti a výsledok infekcie (Hattangadi et 

al., 2011; Merryweather-Clarke et al., 2011; Novershtern et al., 2011). Ako 
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experimentálny systém sa môže využiť rozširujúca sa populácia erytroidných 

progenitorov, ktoré môžu byť získané z mononukleárních buniek v periférnej krvi. 

Preukázalo sa, že tento systém vo významnej miere podporuje replikáciu PVB19 

(Filippone et al., 2010; Wong et al., 2008).  

Boli stanovené dve semipermisívne bunkové línie, ktoré podporujú rast PVB19, 

a to megakaryoblastoidná bunkové línia UT7/Epo-S1 a erytroidná leukemická bunková 

línia KU812Ep6, pričom rast oboch je závislý na erytropoietíne (Miyagawa et al., 1999; 

Morita et al., 2003).  
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4. Priebeh infekcie 

Infekcia parvovírusom prebieha celosvetovo a väčšina ľudí, ktorí sú infikovaní 

po kontakte s týmto vírusom, sú jedinci mladší ako 15 rokov. Infekcia zvyčajne 

prebieha na prelome zimy/jari a najčastejší spôsob prenosu je kvapôčkovou infekciou. 

Po inhalovaní vírusovej partikule dochádza podľa publikovaných dát k rozvoľneniu 

tight junctions v epitele respiračného traktu a vírus tak prekoná slizničnú/epiteliálnu 

bariéru. Následne pravdepodobne napáda endoteliálne bunky ciev a cez ne dochádza 

k virémií. Týmto spôsobom sa rozširuje do ďalších cielových orgánov v tele, hlavne do 

kostnej drene. Okrem toho je dobre zdokumentovaný aj prenos cez krvné deriváty 

podávané parenterálne, alebo vertikálne prenosom z matky na plod (Heegaard and 

Brown, 2002). 

Inkubačná doba infekcie je popísaná medzi 4-14 dní a v niektorých prípadoch až 

21 dní (Bell et al., 1989; Enders et al., 2004). Už v priebehu počiatku infekcie zároveň 

dochádza u symptomatického ochorenia k objaveniu najprv nešpecifických a potom 

patognomonických príznakov PVB19 infekcie (viz. Obr. 7). Symptomatická infekcia je 

spojená s celým radom rozličných klinických prejavov a zdá sa, že determinanty 

symptomatickej infekcie, ktoré majú vplyv na imunitnú odpoveď a bunkové procesy, sa 

dedia (Kerr, 2005). Špecifické príznaky PVB19 infekcie súvisia hlavne s deštrukciou 

buniek obsahujúcich Gb4 vo všetkých systémoch ľudského tela. Pretože sa tento proteín 

v spojení s vyššie uvedenými integrínami vyskytuje najviac v hematopoetických 

bunkách, sú typické príznaky ochorenia spojené so zmenami v krvnom obraze. Okrem 

priameho poškodenia hematopoézie, zároveň infekcia vedie k produkcií cytokínov, 

ktoré sú zodpovedné ako za systémové príznaky infekcie, tak aj za ovplyvnenie 

krvotvorby aj iných ako len tvorby červených krviniek.  

Rovnako ako u iných infekčných agens aj u PVB19 sa následne rozvíja imunitná 

odpoveď ako v bunkovej, tak aj v protilátkovej forme s odstupom približne 10 dní po 

infekcií. Rozvoj ďalších príznakov, hlavne vyrážky, potom súvisí práve s touto 

špecifickou odpoveďou, a to vďaka poškodeniu tkanív cytotoxickými T lymfocytami, 

tak aj vznikom imunokomplexov a následnej zápalovej odpovedi v ich okolí.  
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Obr. 7. Hematologické a klinické príznaky PVB19 infekcie v čase. 1 

 

                                                 
1 http://virology-online.com/viruses/Parvoviruses3.htm 
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5. Perzistencia parvovírusu PVB19 

Po akútnej infekcií PVB19 perzistuje v rôznych tkanivách, napríklad v koži, 

kostnej dreni, synovinálnej membráne a pečeni. Aj keď je známe, že PVB19 je schopný 

dlhodobej perzistencie, presný mechanizmus doposiaľ nie je známy. 

Pri infekcií PVB19 nebola potvrdená integrácia do genómu, ale boli pozorované 

krátke homologické oblasti medzi PVB19 a ľudským genómom. Tieto homologické 

oblasti majú veľkosť 17 až 26 bp a ich homológia je 100%. Boli pozorované napríklad v 

génoch integrínov, cytoskeletu a wnt signalizačnej kaskády. Tieto homologické oblasti 

by mohli pomôcť pri vysvetlení mechanizmu perzistencie PVB19 v tkanivách. (Kerr, 

2005; Kerr and Boschetti, 2006).  

V roku 2008 prebehla štúdia (Corcioli et al., 2008), ktorej cieľom bolo 

vyhodnotiť frekvenciu pretrvávania PVB19 DNA u jedincov, ktorí nemajú žiadne 

príznaky a určiť miesta perzistencie a stav vírusu. Najväčší výskyt perzistentne 

pretrvávajúceho parvovírusu PVB19 bol v koži, potom v myokarde a v synoviálnej 

membráne. Významne nižší výskyt PVB19 bol v kostnej dreni, aj keď je známe, že 

práve tam prebieha vírusová replikácia. Preukázalo sa, že vírus perzistuje 

u bezpríznakových osôb v pevných tkanivách, kde sa nereplikuje. Tieto podmienky 

umožňujú vírusu pretrvávať dlhší čas a vyhýbať sa imunitnej reakcií bez poškodenia 

buniek a tkanív. Aj keď nie je známy mechanizmus dlhodobej perzistencie vírusu 

v rôznych tkanivách, môže nám ukázať, ktoré genotypy cirkulovali v oblastiach 

v minulých desaťročiach a kedy došlo k primárnej infekcií (Norja et al., 2006a). 
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6. Diagnostika 

 V rámci diagnostických metód rozoznávame metódy priame a nepriame. Priame 

metódy môžu priamo vizualizovať vírus z biologickej vzorky napríklad séra 

(elektrónová mikroskopia), preukázať vírusový antigén (ELISA-enzyme-linked 

immunosorbent assays) či vírusové DNA (PCR-polymerase chain reaction) (Anderson 

et al., 1985a; Mori et al., 1989). Nepriame metódy využívajú detekciu protilátok (napr. 

metódou ELISA). 

Detekcia PVB19 založená na báze DNA má zásadný význam pre diagnostiku u 

pacientov s prechodnou aplastickou krízou (pred protilátkovou odpoveďou), alebo v 

prípade chronických infekcií u pacientov so zníženou imunitou. V prípade diagnózy 

infekcie PVB19 u imunokompetentných pacientov s EI alebo s PVB19 indukovanou 

artralgiou sa využíva hlavne detekcia PVB19 špecifických protilátok (Anderson et al., 

1986; Wakamatsu et al., 1999).  

Virémia PVB19 nastáva 1 týždeň po expozícií a trvá zvyčajne 5 dní, pričom titre 

vírusu dosiahnu vrcholu v priebehu prvých 2 dní. IgM protilátky začínajú byť 

detekovateľné až v neskorších fázach infekcie a objavujú sa v priebehu 10-14 dní po 

infekcií, pretrvávajú až po dobu 5 mesiacov, pričom u niektorých pacientov môže byť 

toto obdobie ešte dlhšie. Špecifické IgG protilátky sú detekovateľné približne 15 dní po 

infekcií, ich hladina je vysoká po dobu niekoľkých mesiacov a pretrváva dlhodobo 

(Corcoran and Doyle, 2004) (viz. Obr. 7). IgA protilátky sú detekovateľné len krátku 

dobu a môžu mať ochrannú funkciu v dýchacom trakte (Erdman et al., 1991). Okrem 

toho sa vyskytujú aj dlhodobé PVB19 špecifické IgE protilátky, ale ich funkcie 

doposiaľ nie sú známe (Bluth et al., 2003).  
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7. Prevalencia vírusu v populácií 

Prevalencia je závislá od veku, avšak nesúvisí s pohlavím. U detí mladších ako 9 

rokov je to 26%, vo veku od 10-19 rokov to je 56%, a v staršej populácií od 66,6-73,2% 

(Mor et al., 2016) (viz. Graf 1). Podobné výsledky sa zaznamenali aj v iných štúdiach 

(Anderson et al., 1986; Kühl et al., 2005). Väčšinou sa neutralizačné protilátky IgG 

objavujú 2 týždne po infekcií a pretrvávajú celoživotne. Vývoj protilátkovej odpovedi 

sa zhoduje s poklesom množstva vírusu v periférnej krvi a väčšinu 

imunokompetentných osôb chráni pred opakovaným ochorením (Corcoran and Doyle, 

2004). 

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, PVB19 infikuje veľké množstvo ľudí počas 

života aj keď je infekcia subklinická alebo symptomatická.  

 

 

 

Graf 1: Počet vzoriek a percentá PVB19 IgG-pozitívnych prípadov podľa veku a pohlavia (n=1008) 

(Mor et al., 2016)) 
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8. Patogénna infekcia 

PVB19 nákaza je asociovaná s celou radou klinických prejavov, od úplne 

asymptomatickej infekcie, až po život ohrozujúce stavy. Jednotlivé príznaky potom 

závisia ako na stave, tak aj na veku nakazeného jedinca, ale hlavne na kondícií jeho 

imunitného systému. Ťažšie ochorenia môžeme teda pozorovať hlavne 

u imunosuprimovaných a imunodeficientných jedincov, alebo u jedincov s poruchou 

tvorby erytrocytov.  

 

8.1 Infekcia zdravých jedincov 

Infekcia PVB19 imunologicky zdravých jedincov je spravidla benígna (piaté 

detské ochorenie) alebo prebieha úplne bezpríznakovo. Bolo tiež preukázané, že u 

pacientov s malígnym ochorením, hemolytickou anémiou a imunosuprimovaných 

pacientov je vysoké riziko tejto infekcie (Us et al., 2007). 

8.1.1 Asymptomatická infekcia 

Infekcia PVB19 prebieha často bezsymptómovo, alebo sa prejavuje miernymi 

nešpecifickými príznakmi podobnými prechladnutiu, u dospelých to predstavuje 

približne 25% jedincov s u detí 50% (Servey et al., 2007a). U pacientov s hemolytickou 

anémiou prebieha po transfúziach asymptomatická sérokonverzia, čo naznačuje, že 

príznaky môžu byť maskované transfúziou erytrocytov s dlhšou životnosťou oproti 

chybným červeným krvinkám hostiteľa (Anderson et al., 1982).  

8.1.2 Piate detské ochorenie (Erythema Infectiosum) 

PVB19 môže spôsobiť rozsiahle, ale spontánne miznúce, ochorenie u detí 

a dospelých, známe ako Erythema Infectiosum (EI) - piate detské ochorenie. EI je 

najzvyčajnejším prejavom infekcie PVB19 u detí (Anderson et al., 1985b). Spojenie 

medzi EI a PVB19 sa dokázalo po objave špecifických IgM vo vzorkách zúčastnených 

pacientov (Anderson et al., 1983). Táto choroba bola známa ešte pred objavením 

PVB19 (Balfour, 1969), ktorý je teraz známy ako jediný etiologický agens EI 

(Anderson et al., 1984; Naides, 1988; Plummer et al., 1985). 

Prodromálne symptómy prebehnú často bez povšimnutia a zahrňujú horúčku, 

nádchu, bolesti hlavy a nevoľnosť. Pre EI je charakteristický erytrém na tvári, 
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v angličtine nazvaný „slapped cheek“, čo v preklade znamená „prefackovaná tvár“ 

(Obr. 8). Táto vyrážka, ktorá sa objavuje približne 18 dní po infekcií, je strednej 

intenzity. Okrem toho sa objavuje na trupe a končatinách približne po ďalších 1-4 

dňoch. Vyrážka je často krajkovaná alebo retikulárna, zložená z rúžových makúl, ktoré 

sú centrálne vyblednuté. Vyrážka môže byť prechodná, alebo sa opakovane objavujúca, 

jej intenzita je ovplyvnená aj životným prostredím, ako vystavenie slnečnému svetlu 

a teplu (Naides, 1988). Vznik vyrážky a bolesti kĺbov sú pravdepodobne podmienené 

vznikom a ukladaním imunokomplexov pri produkcií anti-PVB19 IgG (Brown et al., 

2001; Colmegna and Alberts-Grill, 2009). Medzi ďalšie príznaky patrí aj svrbenie 

a šupinatá dermatitída (Woolf et al., 1989; Zerbini et al., 1992). 

 

Obr. 8. Typická vyrážka pri EI-„slapped cheek“ (Valentin and Cohen, 2013). 

8.1.3 Artropatia  

Spojenie medzi artropatiou a infekciou PVB19 je známe od roku 1985 (Reid et 

al., 1985; White et al., 1985). U detí s EI je výskyt artralgie približne 10% a menej, 

zatiaľ čo 19% detí so skorým nástupom artritídy vykazovali známky nedávnej infekcie 

PVB19 (Nocton et al., 1993). Artritída je pravdepodobne vyvolaná imunologicky, od 

začiatku sa spojuje s výskytom cirkulujúcich protilátok (Woolf, 1990). Artritída sa 

vyznačuje zápalom synoviálnej membrány s výraznou hyperpláziou synoviálnych 

buniek a rozsiahlym preniknutím makrofágov, lymfocytov, fibroblastov a leukocytov do 

kĺbov, kde sa nachádza rozsiahla rada cytokínov a proteolytyckých enzýmov, ktoré sú 

zodpovedné za zápal (Takahashi et al., 1998). Tento zápal synoviálneho tkaniva môže 

vyvolávať autoimunitné ochorenia ako je reumatoidná artritída (Franssila and Hedman, 

2006). 
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8.1.4 Infekcia počas tehotenstva-hydrops plodu  

V roku 1984 bolo zistené, že infekcia parvovírusom PVB19 u tehotných žien 

môže vyvolávať hydrops plodu (Brown et al., 1984). Ďalej sa preukázalo, že infekcia 

môže spôsobiť fetálnu alebo vrodenú anémiu, spontánny potrat alebo sa dieťa narodí 

mŕtve (de Jong et al., 2006; Kinney et al., 1988). 

Počas hydropsu plodu dochádza k nadmernému hromadeniu tekutín v plode vo 

vaskulárnych priestoroch a telových dutinách (Bellini et al., 2015). Patogenézia 

poškodenia plodu je podobná ako u pacientov s aplastickou krízou, ktorej erytrocyty 

majú rovnako zníženú životnosť. PVB19 infikuje fetálnu pečeň, kde dochádza 

k produkcií erytrocytov v skorom vývojovom štádiu. Erytroblasty vo fetálnej pečeni 

prejavujú známky infekcie ako napríklad prítomnosť vírusovej DNA a vírusových 

antigénov (Anand et al., 1987; Caul et al., 1988). Infekcia je charakterizovaná ťažkou 

anémiou, vysokým srdečným výkonom, srdcovým zlyhaním a smrťou (Wright et al., 

1996). Ďalší možný mechanizmus pre vznik hydrops fetalis vyvolaný PVB19 nastáva 

vtedy, keď vírus infikuje fetálne bunky myokardu (Morey et al., 1992a; Porter et al., 

1988). Myokartitída vyvoláva poruchy cirkulácie a v plode dochádza k hromadeniu 

tekutín (Morey et al., 1992a). U tehotných žien s potvrdenou primárnou infekciou je 

celkové riziko abnormalít približne 5-10% (Enders and Biber, 1990; Rodis et al., 1998). 

Najväčšie riziko infekcie pre plod je obdobie medzi 11 a 23 týždňom tehotenstva, čo 

koreluje s obdobím krvotvorných aktivít v pečeni (Yaegashi et al., 1998, 1999).  

Kordocentéza (punkcia pupočníku) umožňuje presné posúdenie fetálnej anémie, 

Táto anémia môže byť vyliečená pomocou podania intrauterinnej fetálnej transfúzie 

erytrocytov, vďaka čomu sa zníži mortalita tejto komplikácie na 18% (Schild et al., 

1999), v ostatných prípadoch sa mortalita plodu pohybuje okolo 50% (Forestier et al., 

1999).  

8.1.5 Thrombocytopénia  

Na rozdiel od dospelých, u detí je väčšina prípadov idiopatickej 

trombocytpenickej purpury vyvolaná vírusovou infekciou a má akútny nástup (Baranski 

and Young, 1987; Kaplan et al., 1992). Trombocytopénia pozostáva z centrálneho 

a periferného typu (Kaplan et al., 1992). Centrálna trombocytopánia je vyvolaná 

v dôsledku potlačenia funkcie kostnej drene (Nagai et al., 1992). NS1 proteín 

produkovaný PVB19 inhibuje formovanie kolónii megakaryocytov, čo prípadne 
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vyvoláva cytopatický efekt (Ozawa et al., 1988; Srivastava et al., 1990). To je dôkazom 

tropizmu PVB19 k tkanivám okrem tropizmu k progenitorom erytroidných buniek 

a preukazuje, že vírové proteíny môžu byť toxické na bunkové populácie, ktoré nie sú 

permisívne pre vírusovú DNA replikáciu. Na druhú stranu, urýchlený zánik krvných 

doštičiek, môže spôsobiť aj imunologickú odpoveď a produkciu antitrombocytárných 

protilátok s následnou nadmernou konzumpciou trombocytov v retikuloendotelovóm 

systéme (Inoue et al., 1991; Oeda et al., 1994), ktorý je nazývaný periferným typom 

trombocytopénie. Okrem iného môže infekcia rovnakým spôsobom vyvolávať tiež 

autoimunitnú neutropéniu a hemolytickú anémiu (Lehmann et al., 2003).  

 

8.1.6 Hepatitída 

Akútna hepatitída môže byť vyvolaná infekčnými agens, toxínmi, drogami 

a autoimunitnými či metabolickými ochoreniami. Najčastejšie je akútna hepatitída 

vyvolaná vírusovou infekciou, hlavne vírusom hepatitídy A-E (Jain et al., 2013). Medzi 

ďalšie vírusy spôsobujúce hepatitídu patrí vírus napríklad dengue, herpes simplex vírus, 

vírus Epstein-Barrovej, cytomegalovírus a parvovírus PVB19 (Tesapirat et al., 2015). 

Boli navrhnuté dva mechanizmy, ktoré vysvetľujú, ako PVB19 môže zapríčiniť 

hepatitídu. Prvý mechanizmus je priamy cytopatický účinok PVB19 na hepatocyty. 

NS1, ktorý sa nachádza na N-koncovej časti genómu, je pravdepodobne spojený 

s apoptózou progenitorových buniek hepatocytov a erytrocytov (Morita et al., 2003). 

Druhý mechanizmus vyvoláva nepriamy imunologický efekt, pričom cirkulujúce 

CD8+ cytotoxické T-bunky proliferujú a sekretujú IFN-γ a TNF-α proti PVB19, ktorý 

infikoval hepatocyty. Zvýšená hladina cirkulujúcich cytotoxických T-buniek vedie 

k poškodeniu diferenciácie monocytov a makrofágov, redukciou IL-1 hladiny 

a zvýšením expresie IFN-γ, TNF-α a IL-2 receptorov. Tieto zmeny spôsobujú zmeny 

v mikroprostredí pečene, čo má za následok poškodenie hepatocytov a spôsobuje 

akútnu hepatitídu (Andreesen et al., 1989; Muta et al., 2008; Rauff et al., 2011). 

8.1.7 Neurologické ochorenie  

Spojenie EI s neurologickými príznakmi sa objavovalo ešte pred príchodom 

špecifických sérologických techník (Balfour et al., 1970; Breese and Horner, 1977). 

Odvtedy boli detekované špecifické PVB19 protilátky a PVB19 DNA v krvi 

a mozgovomiechovom moku vo fatálnych alebo nefatálnych prípadoch encefalopatie 
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a aseptickej meningitídy (Cassinotti et al., 1993; Heegaard et al., 1995; Zerbini et al., 

1992). Ďalšími popisovanými neurologickými ochoreniami spojeným s PVB19 sú 

transverzálna myelitída, cerebellárna ataxia, Guillain-Barré syndróm, neuralgická 

amylotrofia, periferná neuropatia a obrna hlavových nervov (Kerr, 2015).  

8.1.8 Myokarditida  

V Európe je najčastejšou príčinou myokarditídy vyvolanou vírusmi vírus hepatitídy 

C, coxsackie vírus B, adenovírus cytomegalovírus a parvovírus B19 (Caforio et al., 

2013). Okrem toho nedávne údaje naznačujú, že tieto vírusy výrazne ovplyvňujú 

klinické výsledky pacientov s myokarditídou (Mahrholdt et al., 2006). Na základe 

histologických vyšetrení a objavení špecifických DNA v jadrách myocytov bol 

preukázaný tropizmus PVB19 k srdcu (Berry et al., 1992; Morey et al., 1992a, 1992b). 

Cieľom PVB19 sú endoteliálne bunky myokardu (Bültmann et al., 2003). PVB19 

indukuje zápalové procesy v ľudských endoteliálnych bunkách vrátane buniek ciev 

myokardu (Duechting et al., 2008).  

Avšak, aj keď bol potvrdený tropizmus PVB19 k srdcu, stále nie je jasný význam 

pri ochorení. PVB19 je schopný dlhodobo perzistovať v rôznych ľudských tkanivách 

(Norja et al., 2006b; Siritantikorn et al., 2007) a bol detekovaný v rôznych vzorkách, 

napríklad z pitvy u pacienta bez myokarditídy (Koepsell et al., 2012), u darcov 

transplantovaného srdca (Mantke et al., 2005), u pacientov ktorý podstúpili biopsiu 

myokardu bez spojenia s vírusovou infekciou (Kuethe et al., 2009) a vírus bol tiež 

detekovaný v tkanive myokardu bez podozrenia na myokarditídu u detských pacientov 

zomretých na komplikácie maligného ochorenia (Linhartová et al., 2013). Na druhej 

strane boli popísane aj prípady so zápalom myokardu, kedy bol identifikovaný PVB19 

(Tavora et al., 2008). Tieto fakty nám skôr naznačujú, že PVB19 je nezúčastnený divák 

(bystander), alebo má len obmedzené pôsobenie pri zápale myokardu. V tomto názore 

sa rozchádzajú aj vedecké články, kedy jeden súhlasí s teóriou že parvovírus B19 

spôsobuje myokartitídu (Bock et al., 2010) a druhý to vyvracia (Koepsell et al., 2012).  

8.2 Infekcia imunodeficientných pacientov 

Klinický obraz akútnej a perzistentnej PVB19 infekcie sa výrazne líši 

u imunokompromitovaného hostiteľa oproti zdravému jedincovi. V prípade absencie 

účinnej humorálnej a bunkovej odpovede infekcia môže spôsobiť trvalé potlačenie 
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funkcie kostnej dreni, čo sa prejavuje ako chronická anémia, ale nie so zvyčajnými, 

imunitou spôsobovanými prejavmi, ako je vyrážka a bolesti kĺbov (Koch et al., 1990). 

Predisponujúce podmienky zahrňujú kongenitálnu imunodeficienciu, leukémiu, 

lymfóm, myelodysplastický syndróm, transplantáciu kostnej drene a orgánov, 

chemoterapiu a infekciu ľudským imunodeficientným vírusom (HIV-human 

immunodeficiency virus) (Broliden et al., 2006). Približne 5% dospelých a 10% 

detských pacientov podstupujúcich chemoterapiu hematologických malignít sú trvalo 

infikovaní vírusom, z čoho vyplýva závažná, niekedy letálna, cytopénia, zatiaľ čo 1-2% 

pacientov s transplantovanými orgánmi a kmeňovými bunkami majú život ohrozujúce 

komplikácie vyvolané infekciou PVB19 (Broliden, 2001; Broliden et al., 1998). 

Imunodeficiencia má vplyv na zníženie produkcie neutralizačných protilátok, čo vedie 

k vzniku perzistujúcej infekcie a chronickej anémie (Kurtzman et al., 1989; Young, 

1996), prípadne izolovanej aplázie erytrocytov. Zriedkavejšie vyvoláva perzistentná 

infekcia trombocytopéniu, pancytopeniu a neutropeniu (Ideguchi et al., 2007; Kuo et al., 

2002; Tolfvenstam and Broliden, 2009). 

8.2.1 Chronická aplázia červených krviniek 

U imunokompromitovaných pacientov, ktorí nemajú protilátky, môže infekcia 

PVB19 pretrvávať. U týchto pacientov sa vyrážka ani artropatia neprejavuje, lebo ich 

vznik je podmienený komplexným ukladaním protilátok v koži a kĺboch. (Kurtzman et 

al., 1987). Ku charakteristickým príznakom preto patrí bledosť a únava (Koch et al., 

1990; Kurtzman et al., 1987). Vyrážka a artropatia sa môžu vyvinúť sekundárne po 

podaní protilátok transfúziou a vytvorením imunokomplexov (Posfay-Barbe and 

Michaels, 2003). Infekcia PVB19 môže spôsobovať chronickú anémiu a bola u týchto 

pacientov zistená perzistujúca alebo vracajúca sa virémia PVB19. Infekcia môže slúžiť 

ako prodróm ochorenia (Lee et al., 1994) a anémia sa môže okamžite znížiť/potlačiť po 

imunoglobulínovej (Fuller et al., 1996) alebo antiretrovírovej terapií (pri HIV 

pacientoch) (Abkowitz et al., 1997; Chen et al., 2001). Dočasné prerušenie 

udržiavajúcej chemoterapie viedlo k riešeniu anémie (Smith et al., 1988).  
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8.2.2 PVB19 u akútnej lymfatickej leukémie 

Boli pozorované viaceré prípady pacientov s akútnou lymfatickou leukémiou, 

ktorí mali zároveň chronickú infekciu PVB19. U týchto pacientov sa väčšinou infekcia 

prejavuje pretrvávajúcou anémiou, vyrážka ani artropatia sa neobjavujú.  

Deti s leukémiou sú citlivejšie na infekciu PVB19 a môžu byť citlivejšie na 

účinky PVB19 v dôsledku imunosupresie (Azzi et al., 1989; Broliden et al., 1998; Ergas 

et al., 1996). Infekcia PVB19 vie napodobniť leukemický relaps alebo terapiou 

indukovanú cytopéniu, čo prispieva k rozvoju chronickej anémie a ťažkej 

trombocytopénie u väčšiny nakazených pacientov (Heegaard and Schmiegelow, 2002). 

8.2.3 Vírusom asociovaný hemofagocytujúci syndróm 

Vírusom asociovaný hemofagocytujúci syndróm (VAHS-virus-associated 

hemophagocytic syndrome) je charakterizovaný histiocytickou hyperpláziou, nápadnou 

hemofagocytózou (makrofágy fagocytujú erytrocyty, leukocyty, krvné doštičky a ich 

prekurzory), dlhotrvajúcimi horúčkami a cytopéniou, ktorá je spojená so systémovým 

vírusovým ochorením (Risdall et al., 1979). VAHS je spontánne ustupujúce ochorenie, 

kedy histiocytická proliferácia je reverzibilná. Hemofagocytujúci syndróm nie je 

nezvyčajný a vyskytuje sa v rade infekcií, nie len vírusových ale aj bakteriálnych, 

plesňových a parazitálných (Reiner and Spivak, 1988). Infekcie spojené 

s hemofagocytickým syndrómom sú najčastejšie spôsobené vírusmi, a to najmä vírusom 

Epstein-Barovej. VAHS asociuje okrem Epstein-Barovej vírusom aj s vírusom herpes 

simplex, HIV, vírusom chrípky, adenovírusom, vírusom hepatitídy a PVB19 (Rouphael 

et al., 2007). Infekcia T lymfocytov má za následok klonálnu proliferáciu, čím sa zvýši 

hladina aktivovaných cytokínov. Pôsobením TNF-α (TNF-tumor necrosis factor), IL-1, 

IL-6 a iných cytokínov sa spôsobí horúčka a systémové ochorenie. Produkciou TNF-α a 

IFN-γ sa aktivujú makrofágy, ktoré následne hemofagocytujú erytrocyty (Fisman, 

2000). 

8.2.4 Prechodná anémia-aplastická kríza  

 Zlyhanie diferenciácie proerytroblastov vedie k prechodnej aplastickej kríze 

(TAC-transient aplastic crisis) (Young and Brown, 2004b). PVB19 spôsobuje 5-10 

dňové zastavenie produkcie erytrocytov, avšak bežná životnosť erytrocytov je 120 dní, 

preto infekcia prebieha zvyčajne bezpríznakovo, alebo len s miernymi príznakmi 
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spontánne ustupujúcej anémie u ľudí bez hemolytických ochorení (Heegaard and 

Brown, 2002). TAC a ťažká anémie sú vyvolané vírusovou infekciou PVB19 v prípade 

pacientov so zvýšenou produkciou erytrocytov, ktorá je spôsobená ich skrátenou 

životnosťou. Toto dočasné zastavenie tvorby erytrocytov nastáva len u pacientov 

s chronickou hemolytickou anémiou v dôsledku krátkej životnosti červených krviniek 

(Obeid, 2011; Peterlana et al., 2006; Regaya et al., 2007). Medzi hemolytické ochorenia 

patrí napríklad sférocytóza, kosáčikovitá anémia, talasémia-, deficit glukóza-6-fosfát 

dehydrogenázy a anémia z nedostatku železa (Broliden et al., 2006; Servey et al., 

2007b). U týchto pacientov môže byť prechodná anémia nebezpečná a preto sa na 

liečbu využíva krvná transfúzia. Prudký pokles hemoglobínu môže tiež spôsobiť 

srdcové zlyhanie alebo mozgovú príhodu. Koncentrácia bielych krviniek a krvných 

doštičiek môže byť taktiež znížená. Pacienti sú počas aplastickej krízy vysoko nákazlivý 

a preto, aby sa zabránilo prenosu, sú izolovaní (Smith-Whitley et al., 2004). 
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9. Genetická diverzita parvovírusu PVB19 

Ako je uvedené vyššie genóm parvovírusu PVB19 kóduje tri proteíny, jeden 

neštruktúrny NS1 a dva štruktúrne proteíny VP1 a VP2 (Cotmore et al., 1986). 

Celogenómová diverzita medzi kmeňmi PVB19 sa preukázala ako veľmi nízka, s menej 

ako 2% rozdielnosťou v celej nukleotidovej sekvencií. Pri kratších sekvenciách 

z rôznych kódujúcich regiónov vírusového genómu bola potvrdená vyššia miera 

variability s väčším počtom kmeňov z odlišných epidemologických a geografických 

oblastí (Erdman et al., 1996). 

 Od roku 2002, na základe analýzy kratších génových sekvencií, rozoznávame tri 

odlišné genotypy (1-3) PVB19, ktoré sa líšia vo viac ako 10% nukleotidov viacej 

variabilných oblastí (Servant et al., 2002). Najväčší rozdiel medzi genotypmi, je možné 

pozorovať v oblasti promotoru, kde sa líšia o viac ako 20% (Ekman et al., 2007). 

Genotyp 1 zahrňuje prototypový kmeň PVB19, ktorý sa delí na dve podskupiny-

podskupina A a B. Genotyp 2 zahrňuje kmeň LaLi a A6 (Hokynar et al., 2002; Nguyen 

et al., 2002). Genotyp 3 ma 2 subgenotypy: 3a, obsahujúci V9 kmeň a 3b s D91 

kmeňom (Nguyen et al., 1998; Parsyan et al., 2007).  

K akumulácií mutácií môže prispievať aj perzistentná infekcia, pre ktorú je 

typická nízka, ale kontinuálne prebiehajúca, replikácia vírusu (Candotti et al., 2004; 

Lefrère et al., 2005). Spoločným znakom genotypov a subtypov PVB19 je vysoký 

pomer synonymických a nesynonymických zmien nukleotidov, čo naznačuje, že 

NS1/VP1/VP2 región je pod silným selekčným tlakom (Lukashov and Goudsmit, 2001; 

Servant et al., 2002). Spojenie vysokej genetickej diverzity a nízkej aminokyselinovej 

variability u PVB19 je v súlade s nedostatkom odlišnosti v patogenicite, klinickej 

manifestácií a antigénnej reaktivite medzi genotypmi (Blümel et al., 2005; Candotti et 

al., 2006; Gallinella et al., 2003; Parsyan et al., 2007; Servant et al., 2002). 

Prvá popísaná varianta PVB19 bola získaná z dieťaťa s aplastickou krízou 

a nedostatkom glukóza-6-fosfát dehydrogenázy. Táto varianta bola nazvaná V9 

(Nguyen et al., 1998, 1999). V9 genóm ukázal 11% rozdielnosť od známej PVB19 

sekvencie. Nový typ genotypu bol identifikovaný zo vzoriek kože zdravého jedinca 

(Hokynar et al., 2002). V roku 1991 bol identifikovaný nový kmeň vírusu, nazvaný A6, 

veľmi podobný LaLi. Táto vzorka bola odobraná od infikovaného pacienta s chronickou 

anémiou trpiaceho imunodeficienciou (Nguyen et al., 2002) Medzi variantou A6 
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a pôvodným PVB19 izolátom bola podobnosť 87,8%, pri variante V9 bola podobnosť 

92,0%. Pri ďalšom výskume, pri ktorom sa porovnávalo viac ako 1000 vzoriek zo séra 

alebo plazmy, boli objavené mnohé sekvencie, ktoré sa podobali na V9 a A6. Na 

základe toho sa ľudské sekvencie erythrovírusov rozdelili na tri odlišné genotypy 

(Servant et al., 2002). 

Frekvencia každého genotypu závisí na geografickom pôvode a populácií. 

Z genotypov parvovírusu PVB19 má najväčšiu prevalenciu genotyp 1, ktorý je 

rozšírený po celom svete (Toan et al., 2006). Genotyp 2 bol detekovaný v krajinách 

severnej Európy a Spojených štátoch (Freitas et al., 2008; Grabarczyk et al., 2011; Toan 

et al., 2006). Výskyt Genotypu 3 bol hlavne v tropických krajinách ako Brazília (Freitas 

et al., 2008; Parsyan et al., 2007). V západných krajinách je prevalencia genotypu 1 

vyššia ako prevalencia genotypu 2 a genotypu 3 (Servant et al., 2002).  

Detekciou DNA parvovírusu PVB19 v tkanivách bolo pozorované, že genotypy 

1 a 2 cirkulovali v severnej Európe v pravidelných frekvenciách pred viac ako pol 

storočím, po tomto období genotyp 2 v tejto oblasti úplne vymizol. Väčšina zdrojov 

uvádza, že genotyp 2 sa striktne vyskytoval len u jedincov narodených pred rokom 

1973, avšak v Bulharsku sa jeden takýto pacient objavil (Ivanova et al., 2016). Genotyp 

3 sa v severnej Európe neobjavil posledných 70 rokov (Norja et al., 2006a).  

9.1 Genotyp 1-prototyp 

Na základe fylogenetickej analýzy založenej na kódujúcom regióne 

NS1/VP1/VP2 a samostatných génov pre NS1, VP1 a VP2 boli odhalené dve hlavné 

podskupiny pre genotyp 1, podskupina A (PVB19-1A) a podskupina B (PVB19-1B) 

(Toan et al., 2006). Bolo preukázane, že genotyp 1 perzistuje v nervových tkanivách, 

synoviálnom tkanive, v koži, pečeni, mozgu, svaloch a tkanivách myokardu (Söderlund-

Venermo et al., 2002). 

9.2 Genotyp 2 

Sekvencie genotypu 1 a genotypu 2 boli objavené v Európe, Spojených Štátoch 

a západných krajinách. Tak ako sekvencia genotypu 1, tak aj sekvencia genotypu 2 bola 

nájdená v tkanivách trvalo infikovaných jedincov, aj keď genotyp 2 bol obmedzený len 

na jedincov narodených pred rokom 1973, čo naznačuje, že šírenie tohto genotypu 

prestalo vo Fínsku a Nemecku po tomto roku (Norja et al., 2006a). Podobné 
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vymedzenie genotypu 2 bolo popísané v štúdií zo Škótska u jedincov narodených pred 

rokom 1963, čo ukazuje určitú zhodu v prenose a dynamike PVB19 v rozľahlých 

oblastiach Európy (Manning et al., 2007). Ďalej sa preukázalo, že genotyp 2 objavený 

neskôr ako prototyp, je v skutočnosti starší (Norja et al., 2006a).  

9.3 Genotyp 3 

Západná Afrika bola identifikovaná ako endemická oblasť pre infekciu PVB19 

genotypu 3. Na základe analýzy NS1-VP1 regiónu boli navrhnuté dva kmene genotypu 

3-PVB19/3a a PVB19/3b, ktoré boli potom porovnané so sekvenciami genotypu 1, 2 a 3 

z GenBank. (Candotti et al., 2004). Zatiaľ čo PVB19/3a má väčšiu predominanciu 

v Ghane, PVB19/3b má väčšiu prevalenciu v Brazilií (Parsyan et al., 2007). Genotyp 3 

má výrazne väčšiu rozmanitosť ako genotyp 1 a 2, čo naznačuje, že genotyp 3 je oveľa 

starší ako tieto dva genotypy. Porovnaním nukleotidových substitúcií genotypu 3, 

genotypu 1 a parvovírusu psov, sa pozorovala podobnosť medzi nimi, čo poukazuje na 

vysokú mutačnú rýchlosť parvovírusov (Lukashov and Goudsmit, 2001; Shackelton et 

al., 2005). Podobnosť substitúcií pozorovaných pre NS1 a VP1 genotypu 3 naznačuje, 

že evolúcia nebola vyvolaná na základe imunitného tlaku, pravdepodobne k tomu skôr 

prispieva vysoká úroveň replikácie počas skorej PVB19 infekcie (Heegaard and Brown, 

2002).  
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10. Záver 

V tejto práci sa venujem parvovírusu B19, čo je vírus známy hlavne pre piate 

detské ochorenie. Cieľom bolo popísať biologické procesy, priebeh infekcie, 

vyvolané ochorenia a popísať jednotlivé genotypy tohto vírusu. Parvovírus je 

tvorený dvoma kapsidovými proteínami VP1 a VP2 a jedným neštruktúrnym 

proteínom NS1. Vstup PVB19 je umožnený vďaka Gb4 receptoru na povrchu 

hostiteľskej bunky, na ktorý sa potom vírus naviaže vďaka VP2 proteínu. Tento 

receptor je prítomný v mnohých tkanivách, ale extrémny tropizmus bol pozorovaný 

hlavne k progenitorom erytroidných buniek v ľudskej kostnej dreni. 

PVB19 je ľudský patogén, ktorého infekcia prebieha cez respiračné cesty. Je 

známe, že sa aktívne podieľa na vyvolaní piateho detského ochorenia, hydropse 

plodu ako aj pri artropatií. 

Ale pri dohľadávaní informácií týkajúcich sa myokarditídy som zistila, že sa 

informácie líšia a navzájom popierajú. V posledných rokoch sa vedú diskusie, či 

infekcia PVB19 je skutočnou príčinou myokarditídy, alebo sa vyskytuje v myokarde 

len ako „nezúčastnení divák“. Na jednej strane bol preukázaný tropizmus 

k endoteliálným bunkám myokardu a tiež bola pozorovaná infekcia u pacienta 

s myokarditídou, ale na strane druhej bola popísaná perzistencia v rôznych ľudských 

tkanivách, nie len v myokarde, a okrem toho boli zaznamenané prípady, keď pitvou 

pacienta s myokarditídou nebola preukázaná infekcia PVB19. Ale pre vyriešenie 

tohto problému by bolo potrebné využiť kvantitatívne PCR pre určenie špecifických 

nukleových kyselín patogénu.  

Ďalšia doposiaľ nezodpovedané otázka je, či rôzne genotypy sú schopné 

ovplyvniť účinnosť priebehu infekcie pri rôznych nimi vyvolaných ochoreniach. Pre 

tieto informácie je potreba taktiež ďalších výskumov. 

Tieto dve otázky nám poukazujú na to, že zatiaľ nie je úplne vyriešená otázka 

patogenézy vírusu u jedincov a výskum týkajúci sa PVB19 by mal aj naďalej 

pokračovať a rozširovať informácie. 
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